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Introdução

Estes Anais perpetuam a socialização escrita de estudos que fizeram parte das
comunicações orais ocorridas nos Simpósios do V Seminário Nacional Cinema em
Perspectiva, evento realizado em 2016 e promovido pelo Curso de Bacharelado em
Cinema e Audiovisual, bem como pelo Curso de Pós-Graduação em Cinema com ênfase em
Produção, ambos da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) / campus de Curitiba II Faculdade de Artes do Paraná (FAP). No ano em tela, os 5 Simpósios do Cinema em
Perspectiva receberam 73 propostas de comunicações advindas de pesquisadores de 7
estados brasileiros (Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Pernambuco e Mato Grosso), demonstrando o alcance do evento.
Neste sentido, paulatinamente, o Seminário Nacional Cinema em Perspectiva
vem apresentando-se como um referencial nas oportunidades de partilha acadêmica de
pesquisa na área do Cinema e do Audiovisual, concretizando uma necessária articulação
do fazer universitário da Unespar com sua comunidade interna e com comunidades
externas. Em outras palavras, os Simpósios deste evento têm constituído um espaço
propício para se discutir e socializar os resultados de pesquisas e realizações
cinematográficas e audiovisuais concluídas ou em andamento e, desse modo, contribuído
com a expansão das Pesquisas em Cinema e Audiovisual e áreas afins, proporcionando um
importante espaço de interação entre professores, alunos, artistas e pesquisadores da
Unespar e de outras IES.
Aqui nestes Anais estão, então, publicados trabalhos que foram disseminados nos
seguintes Simpósios:
1) Cineastas: obras e pensamentos, coordenado pelos professores doutores
Eduardo Baggio (Unespar) e Rafael Tassi (Unespar / PPGCom-UTP). O conjunto de artigos
reunidos em torno deste Simpósio visa refletir sobre os atos criativos do fazer
cinematográfico em sua relação com os pensamentos dos cineastas, acessados via textos
próprios dos realizadores, entrevistas ou outras formas análogas e que podem levar à
compreensão e/ou formulação de aportes teóricos tão consistentes quanto os de outras
matrizes de estudos.
2) Cinema Brasileiro: da criação à difusão, coordenado pela professora doutora
Salete Sirino (Unespar). Os trabalhos pertencentes a este simpósio visam refletir sobre a
produção fílmica brasileira, reunindo textos que buscam o entendimento dos aspectos
criativos – roteiro, direção, arte, fotografia, montagem, som – como imbricados aos
aspectos de produção e de difusão de cinema, seja de filmes autorais e/ou comerciais.
3) Cinema, Hibridismos e Narrativas Audiovisuais, coordenado pelos
professores doutores Hertz Wendel de Camargo (UFPR) e Marcos Camargo (Unespar). Os
textos deste simpósio referem-se a pesquisas e abordagens que contemplam as relações
entre o cinema, novos suportes e experimentações; bem como as narrativas midiáticas
baseadas na linguagem audiovisual e que podem conter (ou não) elementos de outras
linguagens.
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4) Moderno e contemporâneo: história, política e estilo no cinema, coordenado
pelos professores doutores Pedro Plaza Pinto (UFPR) e Rosane Kaminski (UFPR). Em
torno deste simpósio estão trabalhos que discutem as mais variadas formas de relação
entre cinema e história, privilegiando questões de estilo, crítica, política e pensamento do
modernismo cinematográfico, considerando a sua inserção na conjuntura de produção. A
pauta se concentra sobre a análise, a circularidade e o intercâmbio de formas fílmicas ou
de outros tipos de discursos e materiais que se cristalizaram ao redor da prática
cinematográfica a partir da década de 1950, quando se estabeleceu um novo contexto de
intervenção e criação.
5) Cinema, Corpo e Subjetividades, coordenado pelas professoras doutoras
Cristiane Wosniak (Unespar/UFPR) e Juslaine Abreu Nogueira (Unespar). Este simpósio
congrega trabalhos que: a) abordam criticamente o corpo e suas práticas (de gênero, de
sexualidade, de raça, de etnia, de loucura/doença mental etc) no campo cinematográfico;
b) abordam políticas do corpo, práticas de subjetivação, experimentações estéticas,
processos de criação e poéticas da diferença ligadas ao discurso fílmico.

Agradecemos aos colegas que submeteram e disponibilizaram seus textos, bem
como desejamos aos leitores instigantes diálogos.

Eduardo Tulio Baggio
Juslaine Abreu Nogueira
Editores
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A AGÊNCIA NÃO HUMANA NOS FILMES DE AUTOR: Um estudo sobre Imagens do
Mundo e Inscrições da Guerra de Farocki
INÁCIO, Thaís. 1

RESUMO: O conceito do “Cinema de Autor” parte do entrecruzamento das ideias do
realizador com seu filme, assim como no Seminário proposto, portanto, trata-se de um
inventário humano. Em Harun Farocki acompanhamos uma caminhada através de
imagens maquínicas, que ele termina por denominar como “imagens operativas”.
Supomos, partindo do filme Imagens do Mundo, Inscrições da Guerra (1989,) que Farocki
é um dos “autores” interessados em um processo criativo atravessado pela máquina
(talvez por razões políticas), na mesma medida que com suas próprias ideias. Utilizamos
como base metodológica a teoria ator-rede, ou ANT, via a obra de Bruno Latour, por uma
negociação entre uma rede sociotécnica capaz de explodir em nome de uma determinada
ação, em nosso caso, este filme. Buscamos exercitar uma descrição dessa rede, nos atendo
aos objetos técnicos. O desafio parece apontar para uma questão: como deixar os objetos
“falarem”, considerando que no cinema a figura humana parece ser central no processo
criativo? O trabalho de Farocki é comparado ao tom ensaístico de Marker, embora, do
ponto de vista do imbricamento entre cineastas e suas ideias, Farocki pode estar em um
“quase auto-apagamento”. Essa apresentação visa discutir até que ponto Farocki se
aniquila como autor diante dos seus recursos de narração e uso das imagens aéreas do
campo de concentração de Auschwitz, parecendo estar mais preocupado com a
“operatividade” que com sua própria “subjetividade” possivelmente expressa na
montagem.
PALAVAS-CHAVE: Farocki; imagens operativas, agência não humana; cinema de autor.

INTRODUÇÃO
“Por que preservamos nossos nomes? Por hábito, exclusivamente por hábito.”
(p.1) Em Mil Platôs (volume 1), Deleuze e Guattari começam contando parte do processo
de escritura do livro que criaram juntos anteriormente, O Anti-Édipo. “Escrevemos o AntiÉdipo a dois. Como cada um de nós era vários, já era muita gente.” (p.1) Partimos dessa
mesma premissa, o “eu” é mais do que parece ser, mas a força com que ele é capaz de
circular torna-se seu próprio destino e o anula. “Não chegar ao ponto em que não se diz
mais EU, mas ao ponto em que já não tem qualquer importância dizer ou não dizer EU.

1
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Não somos mais nós mesmos.” (p.1) Que pode essa figura-autor “não-eu” em sua
potência no cinema?
Supomos um corpo-coletivo fronteiriço entre agentes humanos e não humanos,
para além de um “pós-humanismo”, e também, paradoxalmente, próximo a ele. Nossa
hipótese é de que, se há uma autoria no cinema, ela está inegavelmente cindida por mais
que elementos humanos. Tal constatação pode se apresentar simplória, o que não nos
autoriza, de antemão, a concluir sua invalidade. Trazer ao primeiro plano os objetos que
estão claramente em jogo na produção cinematográfica, os desnaturaliza, provocando, em
seu estranhamento, aparentemente mínimas modulações, é verdade, o que, de nenhum
modo, não as tornam menos importantes.
No título Cinema de Autores procuramos pluralizar o referenciado “Cinema de
Autor”, trocando “autor” por “autores”, em uma provocação. Sob quais forças ainda
permaneceriam figuras centrais estáticas, como a persona do autor, inertes ao descontrole
e seus atravessamentos? Embora a produção de um filme normalmente seja realizada a
partir da articulação de vários profissionais, cada vez mais especializados em um cargo,
quase sempre se vê na assinatura da autoria a expressão “um filme de”. Esse gesto indica
o maestro, aquele que reuniu na sua “função-autor” (FOUCAULT, 1982) toda a concepção
da obra e não apenas sua orquestração. A terminologia da palavra autor, mesmo em sua
pluralidade, de acordo com Foucault (1982), é tratada como uma multifacetada e variável
função que caracteriza um modo de existência e circulação de determinados discursos,
em certa época e cultura. Por sua vez, a “função-autor” estabelece uma espécie de relação
com o sujeito do discurso (constituindo uma de suas posições possíveis) e que exerce
certo poder de organização, controle e limitação. Assim, “o filme de” simula o estatuto
daquele que o assina, e que lhe excede em medida desproporcional. Se pensarmos, como
exercício, que em um mesmo autor haveria múltiplos “eus” em jogo, apreendemos como
a polifonia pode complexificar inclusive a ideia de sujeito. Em Deleuze & Guattari
entendemos que “desde que se atribui um livro a um sujeito, negligencia-se este trabalho
das matérias e a exterioridade de suas correlações.” (DELEUZE & GUATTARI, p.1) “O ato
de “dar a ver” o nome pauta o sujeito e subordina tudo o que, nessa relação, parece “restar”.
Visto isso, ainda superficialmente, podemos considerar que há inúmeras outras camadas
dimensionáveis ao se pensar sobre a autoria, ainda que não nos aprofundemos por ora.
Afinal, se arrastarmos a questão e apontarmos a esse sujeito, que como vimos, mais escapa
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que se fixa, mais uma vez, estaríamos à deriva do nosso desejo pelo que devém não
humano, ou simplesmente, mais que “eu”.
Antes de prosseguirmos, torna-se impossível não problematizar, mesmo que
rapidamente, esse humano que tanto negamos, ora multiplicando-o, ora subtraindo-o. O
termo não humano nos foi emprestado pela teoria Ator-Rede (ANT), que parece o utilizar
mais como um exercício e não, como seria possível supor, uma definição. Mais que
delimitar um estado de coisa e não coisa, pensamos se tratar de algo mais tímido,
simplesmente o convite ao “descentramento” de nosso olhar.
Sayes, crítico da ANT, argumenta que “enquanto a originalidade parece residir na
posição por uma concepção da agência para além da não-causal, às vezes, é difícil
compreender exatamente o que isso pode significar.” 2 (p. 144) Seu artigo confirma a
dificuldade dessa operação, abarcar as diferenças que fundamentariam um ou outro, que
os dividiriam, humano e não humano. “Por tudo isso, o conceito de não humanos que
encontramos na ANT parece ser um ponto de partida útil para uma interpretação
adequada da complexidade das associações que formamos uns com os outros e os não
humanos.” (Sayes, 2013, p. 145) Talvez, a rede de sentidos que se abre diante dessa
terminologia resida exatamente na radicalidade dessa relação como ponto de partida. “Se
tivéssemos de prosseguir com a crença de que os não humanos nunca agiram, ou nunca
acrescentaram nada que fosse sociologicamente relevante, um aspecto da análise seria
automaticamente ignorado.”(Sayes, 2013, p.145) O empreendimento crítico que se
reintera ao acolher e “dar a ver” fragmentos, práticas e múltiplos atores modifica por
completo a abordagem de qualquer análise que possa ser realizada. “A ANT nos fornece
ferramentas para melhor nos aproximarmos aos deslocamentos, traduções, práticas,
controvérsias, processos, protestos, argumentos, expedições, lutas e trocas – não
importando o quê os atores envolvidos possam parecer.” (Sayes, 2013, p. 145)
Percebemos, a partir de Sayes, que a ANT nos fornece um instrumento teórico capaz de
reconciliar forças que pareciam dispersas, contabilizando em sua estrutura a fragilidade
dessa tentativa. Sustentaremos, portanto, sem resolver, a provisoriedade dessas
materialidades em jogo. Novamente, recorremos ao pensamento que “um livro não tem
objeto nem sujeito; é feito de matérias diferentemente formadas, de datas e velocidades
Tradução a revisar: “while this originality seems to lie in the position’s call for a conception of agency beyond
the non-causal, it is sometimes difficult to comprehend precisely what this might mean .” (Sayes, 2013, p. 144)
2
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muito diferentes.” (Deleuze, Guattari, p. 1). Sujeito e objeto se negligenciam, anulando-se
mutuamente quando, aquele que, no gesto de definir algo, termina por se retirar desse
espaço. Esse algo, por sua vez, define aquele outro como um não-eu. Em ambos os casos
se torna um jogo limitador. “Fomos ajudados, aspirados, multiplicados.” (Deleuze,
Guattari, p1.) E, desconfortavelmente, isso pode bastar por ora.
Metodologicamente, procuramos “escrever um relato de risco” (p. 179),
influenciados pela “quinta fonte de incerteza” apresentada por Bruno Latour em
“Reagregando o Social”. Dessa maneira, descrevemos uma rede sociotécnica no filme
“Imagens do Mundo, Inscrições da Guerra” de Harun Farocki. Especificamente, tentamos
mapear a rede de aparatos que agem, considerando mediações “humanas e não humanas”
no processo de criação.
Para realizar esta pesquisa, o recorte foi o maior desafio. Modificamos os filmes
algumas vezes e travamos novas portas de entrada de forma insistente e quase aleatória,
à primeira vez. É certo que, o exercício de relatar e inventariar agências fílmicas, poderia
se dar a partir de qualquer audiovisual. Assumimos então essa fragilidade, nosso “objeto”
é, de certa forma, o primeiro desafio. Ainda assim, podemos dimensionar a escolha de
Farocki, para reinício de conversa. Afinal, esse “novo” texto é uma das nossas inúmeras
tentativas de narrar e, ao mesmo tempo pensar, essas questões que nos fizemos desde o
projeto.
Primeiramente, antes de passar a Farocki, contaremos de modo breve um pouco
do percurso de tentativas e erros que nos levou até seu trabalho. Começamos por filmes
como Rip Remix – A Manifesto (2009)3 e 99% Occupy Wall Street Collaborative Film, ambos
apresentavam o que pensávamos ser uma “autoria distribuída” e apresentavam processos
distintos para composição, que ofereciam contrassensos para a discussão. Acreditávamos
que poderíamos mensurar os objetos, aparatos, redes e os múltiplos atores que eles
envolviam. No caso de Rip Remix, tal “rede” estaria ciclicamente sendo refeita, uma vez

“RIP! A Remix Manifesto é um documentário de 2009 que aborda o tema da cultura do remix na música e a
dificuldade em utilizar uma legislação de direitos autorais “analógica” na nova realidade cultural.
Acompanhando personagens emblemáticos como o produtor Gregg Gillis – do projeto Girl Talk –, o
professor de direito e escritor Lawrence Lessig e o ex-Ministro da Cultura do Brasil Gilberto Gil, o vídeo
problematiza manifestações culturais como o funk carioca e o mashup, que criam novas obras a partir de
trechos de músicas já existentes.” Fonte: www.estrombo.com.br
3
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que seu remix estaria na própria expectação. Pretendíamos negociar a medida de
“descontrole” que haveria nesses filmes, suas instabilidades como parte mesma, pilar da
obra. Contudo, pouco a pouco, as questões colaborativas pareceram dadas a obscurecer o
regime não humano, que mais nos interessava. Era preciso escolher. Contraditoriamente
à nossa ideia inicial, a colaboratividade, ainda que implodisse a centralização da autoria,
se mostrara à deriva da discussão porque, de algum modo, ainda supravalorizava o
protagonismo das relações humanas. Ora, pensamos, precisaríamos “dar a ver” um filme
que, marcadamente nos remetesse a uma figura, que tivesse a força de seu “efeito sujeito”.
Mas também, para não ser um exercício tão simples, essa figura deveria estar em latência
com o que estava em torno dela mesma, de modo que fosse tão híbrido quanto confuso,
filme (e tudo o que o extrapola) e autor.
Nesse trajeto chegamos a Farocki. Ele produziu um elevado número de filmes, não
somente filmes, mas também se debruçou na arte através de múltiplas formas, inclusive
quando se ocupava em falar sobre o que realizava. Também se misturou, mas talvez isso
já seja mais evidente e recorrente, com os meandros do que se dedicava, como seus
arquivos, bases para muitos de seus trabalhos. Imagens do Mundo, Inscrições da Guerra,
um de seus filmes mais conhecidos, é um desses exemplos nítidos. Quando citamos esse
filme, somos direcionados, em análises como a de Didi-Huberman, à potência das imagens
da guerra, somos levados a pensar na sobrevivência delas e, assim, nos deslocamos do
autor Farocki. Parece-nos que ele tem essa característica, nos encaminhar a mais que ele
mesmo, sem que seu gesto exceda o próprio o percurso que nos é ofertado por ele. Assim
também nos parece sua relação com as mídias, nos concedendo uma sobreposição
fissurada entre o olhar e o modo de olhar. Dessa forma, Imagens do Mundo, Inscrições da
Guerra e a figura de Farocki, dentre todos os filmes e “autores” que trabalhamos
anteriormente, com a mesma hipótese que apresentamos agora, amplificou nossa relação
com o entorno, passando pelo objeto e como ele altera nosso modo de ver. Soa um tanto
romântica nossa justificativa pelo filme de Farocki, mas estaremos acompanhados de
vários pesquisadores que se intrigaram com o que Farocki ativa com seu trabalho. Por
outro lado, acreditamos que, por lidar com imagens tão fortes da guerra e referências
politicamente marcantes, Imagens do Mundo e Inscrições da Guerra implique em um
desafio a nossa proposta de abordá-lo via uma estética não humana, a despeito de sua
historicidade, imprimindo em nosso trabalho, certa “irresponsabilidade”. Não podemos
dizer que a guerra não se tornará importante, não se trata dessa antecipação, mas sim, de
15

nosso risco em podermos desembocar em um lugar sensível, embora o horror esteja
apenas vizinho.
Finalmente, quais as implicações na autoria do cinema, se tomada a partir de seus
objetos e redes, enfim, situando-se em uma nova ecologia tecnológica, apressadamente ou
não denominada de “pós-humana”? Partimos do conceito de redes imbricado a coletivos
(LATOUR, 1994), por mesclarem agentes heterogêneos, que participam adjacentes nessa
tessitura. No percurso da pesquisa, novas questões eclodiram a partir do
desentendimento que supõe o que pode vir a ser uma autoria e da porção
compulsoriamente tomada pelo fator humano, como dissemos. Como ignorar
materialidades possíveis e todos os partícipes do processo de um filme, isso não seria
óbvio demais? Para nós, a tecnologia quer ser ativada, doravante, não como um recorte
que renova essas questões, mas com outro “suporte” maquínico e em outro entendimento
cultural sobre as noções de cinema, assim, nos propomos a fabular modulações do
processo cinematográfico e o que o torna possível.

Notas sobre o cinema de autor e um percurso autoral
“Eu sou o autor: olhem meu rosto ou meu perfil. Aqui está aquilo a que deverão
parecer todas essas figuras redobradas que vão circular sob meu nome, as que
se distanciarem disso não valerão nada, e é em razão de seu grau de semelhança
que vocês poderão julgar acerca do valor dos outros. Eu sou o nome, a lei, a alma,
o segredo, a balança de todos esses duplos.” (FOUCAULT, 1996, pág. 07).

Começamos por esta nota de Foucault, mas iremos, antes, situar pequenas noções
sobre a especificidade do cinema que estamos evocando com o título “Cinema de Autores”.
Em 1948, Alexandre Astruc publica um artigo chamado “Naissance d’une nouvelle avantgarde: La câmera stylo”4, que inaugura o termo “cinema de autor (auteur)”, segundo Marie
(2011). O termo “câmera stylo” ou “câmera caneta” remetia a ideia de uma escrita da
imagem, “tão maleável e sutil” quanto à própria escrita. Mais tarde, em 1954, François
Truffaut retoma essa ideia em seu artigo “Uma certa tendência do cinema francês” e
propõe “a teoria do autor”, discutindo uma política onde a assinatura do diretor subordina
a coletividade processual de um filme. Ele inclui nesse pensamento inclusive os filmes dos
estúdios, ao contrário do usual, quando sempre relacionamos o cinema “autoral” aos
4

“Nascimento de uma nova vanguarda: a câmera caneta.”

16

baixos orçamentos. Ambos os artigos estavam ligados ao movimento Nouvelle Vague e a
revista francesa Cahiers du Cinema. A publicação foi fundada em 1951 por críticos e
escritores que já haviam atuado como roteiristas. São eles: Jacques Doniol-Valcroze,
Joseph Marie Lo Duca e André Bazin. Alguns pontos eram fundamentais para fazer parte
dessa “escola” como a coerência de tema ou estilo. A câmera, portanto, deveria ser como
expressão de uma individualidade, que por sua vez, deveria se tornar uma impressão
identificável. A figura do diretor, nos primeiros anos do cinema, era desconhecida do
público. Apenas diretores fortemente ligados a um estilo, como o caso de Hitchcock ao
suspense, eram conhecidos. O “corte do diretor” era algo ignorado perante a presença dos
grandes atores, além da própria história, com o roteiro. Mas, como argumenta Truffaut, a
direção possuiria uma visão privilegiada da criação, por acompanhar todos os processos
envolvidos, da pré-produção à distribuição. Portanto, o cinema “autoral” teria
inevitavelmente a ver com a centralização dessa figura, mais até, do que com o orçamento
ou “marginalidade” da produção. Posteriormente, os próprios escritores da revista
Cahiers du Cinema se tornaram “autores” de seus próprios filmes e ideia da direção como
pilar da obra, fundamentou a teoria cinematográfica para além do eixo francês. A seu
modo, esses cineastas e críticos procuravam pensar um cinema que não se regulasse pelas
leis de Hollywood, que pudesse, talvez, como diria Aumont, ser “um ato de teoria”, no
sentido do pensamento.
Neste ponto, apesar do esforço crítico e importância dessa iniciativa para a arte
cinematográfica, inclusive pela potencialidade teórica que a confere, nos aproximamos de
um desconforto ao estatuto “fetichizante” da direção. Há risco, “a tentação é grande para
quem escreve o livro, de fazer a lei de todo esse lampejo de simulacros, de lhe prescrever
uma forma, de lhe atribuir uma identidade, de lhe impor uma marca que lhe dê certo valor
constante.” (FOUCAULT, 1972, p.9-10) Ao que parece, tal regime não se dá exatamente no
artista, mas em todo entorno que o atravessa, inevitavelmente, e se compõe não apenas
do público e críticos, mas de microespaços de fala e lugares que modula. “Erige-se, desse
modo, o volume opaco, provavelmente enigmático, que constitui a obra.” (FOUCAULT,
2005, p.140) Podemos problematizar essa questão apressadamente, entendendo que se
trata de todo e qualquer enunciado, mas iremos com mais calma.
Quando Foucault é convidado a prefaciar seu livro “A História da Loucura”, quase
dez anos depois de tê-lo escrito, Foucault solicita o não-lugar, abdica de sua autoria, até
onde é possível, e reivindica não “ser aquele de quem parte o discurso”. Sua intenção é ser
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uma “estreita lacuna” nesse “micromovimento” que permitiria inclusive seu
“desaparecimento”. Diante desse desejo, caso exista, e sabemos que estamos apenas
supondo essa situação, onde estaria o artista, ainda que ciente de função-autor? “O desejo
diz: “eu não queria ter de entrar nesta ordem arriscada do discurso; não queria ter de me
haver com o que tem de categórico e decisivo;”. (FOUCAULT, 1996, pág. 07). Apesar de
sua percepção, Foucault entende que se trata de dobras indomadas, que não cabe a ele,
como propositor de uma obra, delimitar seus encadeamentos. “(...) gostaria que fosse ao
meu redor como a transparência calma, profunda, indefinidamente aberta, em que os
outros respondessem a minha expectativa, e de onde as verdades se elevassem, uma a
uma;” (FOUCAULT, 1996, pág. 07). Possivelmente, como supomos anteriormente nas
fruições colaborativas, a obra devém exatamente no descontrole dessas velocidades,
quando o artista aceita que não pode ativar, esfera sim, esfera não. “eu não teria se não de
me deixar levar, nela e por ela, como um destroço feliz”. (FOUCAULT, 1996, pág. 07). Na
relação que Foucault demonstra com seu próprio livro, nesses anos que seguiram seu
lançamento, e mesmo, defronte ao “imperativo” de prefaciá-lo (ato que ele define como
uma “declaração de tirania”), há uma pulsão de desaparecimento, embora ele ainda
reconheça sua impotência aos inúmeros agenciamentos que seu livro provoca,
compulsoriamente. É sempre possível outros cinemas, mas sustentamos que, mais que o
próprio processo, o entorno toma para si a palavra. “Ao invés de tomar a palavra, gostaria
de ser envolvido por ela e levado bem além de todo começo possível.” (FOUCAULT,1996,
p.5-6). Se, se aproximar de um diretor, qualquer que seja, fosse também, ir para algo além
dele mesmo (para além de sua biografia), poderíamos então, começar a pensar no que
rodeia o filme, e neste entorno, estabelecer outras temporalidades e espaços, tão “radicais”
quanto a autoralidade foi capaz de se tornar para o campo das imagens.

“Gostaria de perceber que no momento de falar uma voz sem nome me
precedia há muito tempo: bastaria, então, que eu encadeasse,
prosseguisse a frase, me alojasse, sem ser percebido, em seus interstícios,
como se ela me houvesse dado um sinal, mantendo-me, por um instante,
suspensa. Não haveria, portanto, começo; e em vez de ser aquele de quem
parte o discurso, eu seria, antes, ao acaso de seu desenrolar, uma estreita
lacuna, o ponto de seu desaparecimento possível.” (FOUCAULT,1996,
p.5-6, grifo nosso).
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Diluir, desaparecer, ou ao menos, lidar com o paradoxo dessa impossibilidade,
parece ser parte da agenda na arte contemporânea, embora tenhamos a impressão, que
tais desejos não contaminaram os festivais de cinema como Cannes, Veneza, entre outros
interessados no “cinema de autor”. Em se tratando da cultura contemporânea, também a
internet, o anonimato, a cultura remix e hacker, as urgências em torno das informações
pessoais, o “coletivismo” desenfreado, todos são pares dessa problematização do autor.
Enquanto no cinema, ações como essa, quando muito, fazem parte de um circuito que
consegue ser mais experimental que o próprio marginal. Não iremos quantificar ou
fundamentar essas afirmações, que repetimos, é mesmo parte de uma impressão, e talvez,
reflita apenas as experiências que tivemos até então, o que não necessariamente a invalide.
Estamos nos relacionando, teoricamente, para estas reflexões, aí sim, com os críticos da
Cahiers e com os filósofos que trazemos aqui. Quando Barthes declara a morte do autor,
pretende criticar a reificação desta figura-artista que a modernidade sobrevalorizou. Em
O que é um autor?, Michel Foucault ressalta, para além do espaço literário, as formas de
criação e circulação de discursos em geral e as práticas de constituição da subjetividade.
A crítica à noção de autor relaciona-se com a noção de sujeito, e mais especificamente, à
função fundadora atribuída ao sujeito, sobretudo pela filosofia moderna. Foucault
sublinha que (1992, p.70): “O autor [...] é com certeza apenas uma das especificações
possíveis da função-sujeito”. A figura do autor está intrinsecamente ligação à noção de
obra, ambas duvidosas, partícipes de um processo, poderíamos dizer, (e não atribuindo
uma menção negativa) quase ficcional. Foucault (1996, p.37) define a obra com “curiosa
unidade”, capaz de eleger o que faz parte dela ou não, se impondo como narrativa a uma
determinada produção. Esta “unidade” é parte da noção da “caneta” que o cinema de autor
desejava pulsar a partir da relação direção-câmera.
Ao citar Foucault precisamos tomar o cuidado de detalhar o processo que essa
conferência “O que é o autor?” trouxe consigo. Na primeira vez em que proferiu essa fala,
Foucault percebeu que houve um entendimento errôneo, como se houvesse dito que “o
autor morreu”, quase tão forte quanto “deus está morto”. Por isso, retomou essa
conferência fazendo alguns ajustes quando procurou esclarecer que não nega o autor.
“Definir a maneira como se exerce essa função-autor, em que condições, em que domínio,
etc., não quer dizer, convenhamos, que o autor não existe.” (Foucault, 1992, p.81). Ele
apenas atenta para o estudo das modalidades de existência dos discursos: “os modos de
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circulação, de valorização, de atribuição, de apropriação dos discursos variam com cada
cultura e modificam-se no interior de cada uma” (Foucault, 1992, p.68-9). Foucault ironiza
sobre a autoria como “um valor constante” e monárquico, e relativiza o próprio livro por
sua movimentação e julgamento de valor dos outros, ou seja, explicita poeticamente os
modos de agitação e parte do assujeitamento exercido pela função-autor. A função-autor
para Foucault, na medida em que não somente se impõe, mas vê, ao mesmo tempo, a sua
própria desintegração, diferencia-se do autor como sujeito, aquele de onde a obra implode.
A função-autor como particularização da função-sujeito demanda então o desdobramento
onde o autor pode ou não ser igual a si mesmo, onde a imagem pode se tornar autora e
também retornar àquele que a concebeu, insubordinar-se. De acordo com Pareyson, “No
mundo humano, qualquer manifestação coletiva é sempre ao mesmo tempo pessoal”.
(2001: 102), enquanto para Migliorin (2014), “toda criação é coletiva”. O imbricamento
do pessoal e coletivo é uma linha tênue na autoria, sem rumo na entre origem e
consequência.
Um cineasta que se ocupou fortemente com a questão da autoria foi Debord, uma
de suas questões passa pela negação sistemática dos discursos preestabelecidos, pela
reinvenção e também pela “obsolescência da arte e o ﬁm de seu estatuto de atividade
superior.” (apud LEANDRO, DEBORD; WOLMAN, 1956). Sempre extremamente crítico,
Debord considera até mesmo Brecht excessivamente respeitoso com a cultura nos seus
recortes dos clássicos do teatro. A noção de autoria constitui o momento crucial da
individualização na história da filosofia e das ciências. Existe uma ligação entre a
emergência moderna da figura do autor e o advento da publicação impressa. No
renascimento e, depois, no romantismo, a Europa passou a valorizar o ato criador e o
artista perdeu sua natureza artesanal e tradicional, se tornando aquele que cria algo
original, singular. Para Barthes, o escrever é descrito como uma “espécie de bem nacional,
mercadoria sagrada, produzida, ensinada, consumida e exportada no âmbito de uma
economia sublime dos valores” (BARTHES, 1977, p.210). Assim como para Debord, dentro
de um pensamento marxista, o autor se torna apenas uma mercadoria, e a função social
de sua fala seria transformar o pensamento em mercadoria. Embora estejamos evocando
uma problemática do sujeito-diretor dentro do cinema de autor, como essa figura
centralizante de uma expressividade coletiva, humana e não humana, a função-autor
expande os circuitos que estamos estabelecendo e tê-la em mente nos ajuda a entender
que as questões autorais estão em vias de colapso por um âmbito, enquanto por outro, se
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fortalecem mais e mais. As relações possíveis entre humanos e máquinas (no sentido
estendido de técnica) se multiplicam a cada nova reconfiguração criativa postulada pela
constante reinvenção tecnológica. Em uma dos trechos de Imagens do Mundo, Inscrições
da Guerra argumenta, “Agora, o exército quer avaliar imagens. Os militares, aqui e algures,
estão sempre a tirar imagens do mundo e mais do que os soldados podem analisar. (...)
Mais imagens do mundo do que os soldados podem analisar.”. (1989.) O que produzimos
em conjunto com a máquina, em alguma medida, não pode ser assimilado pela cognição
humana, condição que se fortalece com o Big Data, por exemplo. No campo computacional
talvez seja mais fácil pensar sobre o lado maquínico, embora o aparato digital tenha
causado certa comoção na fotografia e no cinema, ressignificando com urgência as
legitimações do que ainda seria arte ou não. A questão autoral, de fato, já se tornou uma
medida que está no meio, entre uma coisa e outra, e para além do que somos capazes de
absorver e administrar.
Sobre a proposta do método “Descrição das agências no filme Imagens do mundo,
Inscrições da guerra”
O percurso metodológico que apresentaremos, dado a possibilidade de
desenvolvimento neste artigo, trata-se apenas do gesto dos procedimentos que estamos
propondo: “Redecupagem”, Lista e “Agências Fotogramadas”. Diante da ANT (ActorNetwork Theory), a questão que se apresenta forte, anteriormente a qualquer passo em
direção ao objeto, parece nos convidar a inventar um procedimento que “dê voz” aos
atores. À parte a pretensão de se abster como pesquisador, desejamos criar um
dispositivo capaz de desestabilizar as noções fixas que temos quando formulamos um
projeto. Por vezes, através da escrita da proposta, conseguimos esconder certezas e
hipóteses das quais não “abriríamos mão”, ainda que o objeto nos desmentisse, e
precipitadamente nos traísse. Em muitas dessas situações, os conceitos e os autores
citados acabam por nos ajudar a “poetizar” uma postura que, ao fundo, estaria protegida
a perturbações. Afinal, mesmo que disfarçada, restaria parte de uma conclusão a ser
forçada, que se daria à revelia de qualquer descoberta no processo, tornando o trajeto da
pesquisa apenas uma cerimônia a se realizar.
Amplificando tais aspectos como centrais, este exercício que apresentamos é uma
tentativa de estabelecer agenciamentos não humanos e seus rastros engendrados no filme
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Imagens do mundo, Inscrições da Guerra, de Harun Farocki. Há um ponto a se dimensionar,
de forma cuidadosa, nesta proposta inicial. Primeiramente, se trata de descrever
elementos da rede que “chamam para si” determinada ação, assumidamente aleatório a
um primeiro olhar. Então, surge uma pergunta, o que seria essa diferença? Não se trata,
agora, de listar ou determinar essa rede de modo objetivo, pois a proposta é justamente
atravessar uma fruição que está acontecendo, a porvir. Provavelmente, um escopo mais
detalhado da rede, como um diagrama, por exemplo, claro e determinável (no que isso
pode somar), será possível um passo à frente. Em segundo e ainda relacionado ao ponto
anterior, tentaremos evitar classificar, de antemão, a referencialidade desse ator, o qual
poderá ser não humano e/ou humano nesta etapa. Na verdade, devemos mais, precisamos
deixar espaço para que esses atores possam se mostrar, possibilitando inclusive, que se
assumam distantes dessas medidas e solicitem novas ferramentas que os ativem,
ponderando assim, as noções que discutimos no parágrafo anterior. Finalmente,
propomos reconhecer certa predileção ao nos atentar aos fatores não humanos,
potencializando dessa forma, esse tipo intuitivo de recorte, como fator determinante
nesta pesquisa. Se por um lado, a fixidez das ideias pode limitar a investigação e o objeto,
por outro, ignorar linhas fronteiriças que possam alçar as singularidades também se torna
um risco. Em meio a estas preocupações, lidaremos com o que nomeamos,
temporariamente, de “Redecupagem”, “Agências Fotogramadas” além da Lista de Atores e
um esboço de diagrama dos primeiros quatro minutos do filme.
Uma “redecupagem”
A primeira forma de aproximação escolhida foi percorrer pistas que se
apresentariam com um procedimento de descrição dos elementos presentes nas imagens
montadas para o filme, junto a algumas menções de minutagem, negociando quase uma
“redecupagem”. Levamos em conta a tradução brasileira do texto, que originalmente está
em alemão, com algumas incursões em inglês e também a transcrevemos, com a intenção
de localizar os fatores textuais que se relacionam com as descrições realizadas na
pesquisa e que possam apontar para outras direções que se mostrem relevantes. A
tradução é um fator que, descobrindo que este tipo de descrição pode ser um caminho
para a pesquisa, deve ser revisada, visto que apresenta alguns erros.

22

Essa “exposição” demanda uma organização que elegemos para facilitar o
entendimento. Primeiro vem a “minutagem”; depois, entre aspas, estão as narrações; a
seguir, entre colchetes, as descrições, que podem apresentar aspas simples. Como uma
regra, procuramos descrever considerando a ordem de aparecimento de cada elemento,
evitando as conclusões e relações com elementos que não apareceram. À medida que
surge cada item, fomos permitindo maior cuidado no detalhamento, num exercício
narrativo e também, de conexão com questões que já se apresentaram. Propusemos-nos,
como treinamento, realizar esta atividade detalhada para os primeiros quatro minutos do
filme, que possui, no total, 1:13:31, na versão que temos, não oficial, mas completa. Ainda,
colocaremos as imagens referidas acima do texto, embora este formato deva ser
questionado posteriormente. De antemão, pensamos que apenas algumas delas poderiam
permanecer, uma vez definidas como pontos de diferença, ou componentes de
determinada “virada”. Há ainda a possibilidade de pequenas montagens, gráficos ou
diagramações com esses fotogramas, a narrar em substância, parte dessa experiência que
se apresenta.
Algumas conclusões dos métodos a partir das imagens
Esta primeira estratégia nos levou a identificar alguns possíveis elementos mais
marcantes da rede e acessar camadas superficiais das agências desses atores na rede
sociotécnica que pretendemos forjar em Imagens do mundo, Inscrições da Guerra.
Inicialmente, parece haver uma predominância da pesquisa de imagens de arquivo,
que se especificam pela não produção de Farocki dessas imagens. A montagem, assim,
parece se tornar um tradutor importante, que permite um caminho entre essas imagens
e o cinema, que possivelmente, para Farocki, as devolveriam ao mundo. A ideia de
montagem aqui pode referenciar atores não humanos importantes, para além das teorias
cinematográficas, através da atenção às materialidades envolvidas nesse processo
específico de Farocki. Devido ao seu caráter investigativo e aos filmes que produziu,
“Farocki é um pensador que elegeu a mesa de montagem e não a escrivaninha como espaço
central de seu operar”. (Genaro, 2016). Ainda é possível entender que Farocki se pautou
em capturas dessas imagens em condições diversas, muitas vezes, filmando superfícies e
objetos sem recorrer à pós-produção para um “aperfeiçoamento”, no sentido de uma
qualidade exigida no cinema profissional em geral. Salvo no uso de recursos
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esteticamente propositais à narrativa, ou também, a outras expressividades, audiovisuais,
videográficas ou experimentais. De certo modo, no campo do documentário, onde
Imagens do mundo, Inscrições da Guerra pode ser localizado, o ruído tem uma
“esteticidade” providencial, conferindo certa áurea e veracidade ao documento.
Em relação aos dois procedimentos forjados, “Redecupagem” e “Agências
Fotogramadas”, além do foco apenas nos quatro primeiros minutos, nos serviram ao
exercício de evitar as referências imediatas à guerra.
Continuaremos procuramos pistas e relatos, que nos parece ser uma das maiores
contribuições de Latour metodologicamente, conferir tempo à pesquisa, ainda que
demandas urgentes se coloquem, para descrever e seguir por estes percursos que se
apresentam.
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RESUMO: Na obra de Leon Hirszman, é latente a crítica as imposições culturais e sociais
do modo de produção capitalista, bem como o elogio as manifestações artísticas e
culturais dos explorados por esse sistema. Nesse contexto, a música é para Hirszman um
exemplo de resistência popular, e será tema central de filmes como Nelson Cavaquinho e
Partido Alto- ambos voltados para o samba carioca- e dos “Cantos de trabalho”, uma série
de três filmes(Cana de açúcar, Cacau e Mutirão) que, explicitamente seguindo a trilha
desbravada por Humberto Mauro na série Brasilianas, retratam os cantos entoados por
trabalhadores rurais do Nordeste. Sobre eles, a narração no início de Cana de açúcar
coloca que “o tom agudo desses cantos faz chegar até nós o lamento dos escravos . mas o
contraponto das vozes recorda o mutirão, o trabalho conjunto e solidário de homens
companheiros”. Entre o morro (cenário de Nelson Cavaquinho e Partido Alto) e os campos
e plantações do Nordeste, existem ligações explicitadas pelo próprio cineasta, que
afirma(referindo-se aos cantos de trabalho): “É uma espécie de partido-alto do campo,
uma roda de samba no trabalho”. Sendo assim, o presente artigo pretende apresentar as
relações entre a “Trilogia dos Cantos” com Nelson Cavaquinho e Partido Alto, bem como
com as ideias defendidas por Hirszman em seu filmes, que constituem o cerne de um
projeto de cinema vinculado a um compromisso ético e estético com o cinema brasileiro.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema Brasileiro; Música; Cultura Popular; Documentário.

Introdução
A obra de Leon Hirszman é marcada pelo engajamento político. Isso não apenas
pela temática de seus filmes ou pelo contexto em que foram realizados, mas pela reflexão
sobre o próprio fazer e pensar o cinema brasileiro, traço fundamental de sua obra. O
envolvimento direto com a fundação do Centro Popular de Cultura(CPC) em 1961 já
demonstra essa preocupação, cara a grande parte dos realizadores do Cinema Novo- sua
estréia como diretor se daria em 1962 com Pedreira de são Diogo,um dos curtas
integrantes de Cinco Vezes Favela, produção do CPC e marco do período. Ainda dentro da
perspectiva de filmar e denunciar as agruras do país

realiza Maioria Absoluta,

documentário de curta metragem que aborda a questão do analfabetismo no país. Com
esse filme, Hirzsman inicia-se na reflexão sobre o fazer do cinema documentário, que seria
onde concentraria em maior medida seu projeto de cinema. Ainda na década de 1960,
Nelson Cavaquinho leva a câmera e microfone para o subúrbio, buscando filmar o samba
e a poesia do personagem e de seu meio. O samba, um dos símbolos da cultura popular,
será retomado em Partido Alto (1973/1976), cuja discussão se dará em torno das
imposições mercadológicas sofridas por esse gênero musical. Também na década de 1970,
realizaria a pedido do Ministério de Educação e Cultura, a série Cantos de Trabalho,
formada por três filmes de curta-metragem que retratam o trabalho rural no Nordeste
26

brasileiro- filmes pontuados pelo elogio as formas organizativas populares e pela crítica
as imposições da indústria cultural. Serão esses filmes, que tem na música sua
centralidade e ponto de ligação, o foco desse artigo, que buscará analisa-los e discutir as
diferenças e convergências entre eles, bem como o que representam dentro do
pensamento e do projeto de cinema de Leon Hirszman.
Nelson Cavaquinho e a voz do outro
É no jardim América, número 341 que o compositor da Estação Primeira de
Mangueira morava em 1969, época em que foi visitado por Leon Hirszman para a
realização de um filme.
Documentário, filme musical ou retrato são definições que cabem ao filme. O
primeiro plano do filme já explicita sua vocação para o retrato do artista: Nelson de perfil,
fumando cigarro, olhar ao longe ao som de “Dama das camélias”. O universo melancólico
de sua obra captado em imagens. O autor explica:
“Eu nasci em 1910, e de lá pra cá já passei por tantas coisas tristes(...) Mas eu gosto de palestrar,
tristeza, só nas músicas”.

O que se segue são momentos(com ênfase em planos fixos) de Nelson com seus
amigos, com crianças, com a comunidade. Esse caráter gregário é destacado na medida
em que o compositor é mostrado enquanto homem do povo,
Na cena que tem como trilha Pimpolho Moderno, uma das poucas peças de seu
repertório onde a tristeza da vida dá espaço para o humor, vemos várias crianças, além
do próprio compositor revelando um lado puro, birncalhão até, enquanto brinca com um
pintinho.
“Eu estou preocupado/Com os atos do pimpolho/Ao passar por uma jovem/Ele logo pisca o olho/Se
eu entro no barbeiro/Ele também quer se barbear/Diz que é Vasco, até charuto/O garoto quer fumar”.

Como citado anteriormente, trata-se de um filme musical. E o único momento do
filme onde há silêncio e a música se faz ausente, é quando a câmera passeia por entre os
cômodos da casa pobre do compositor- um quarto com ares de abandonado, com um

27

colchão no chão, uma mesa com uma imagem em papel de Nossa Senhora, um corredor
escuro e –por fim, o quarto do próprio Nelson Cavaquinho, onde o vemos em estado de
contemplação, sentado em sua cama. É nesse fragmento desolador que temos a imagem
cinematográfica do repertório de Cavaquinho, onde um homem dado a conversas a
brincadeiras com os vizinhos amigos é pego em seu momento de reflexão e solidão.
Hirszman, dentro dessa cena, constrói visualmente a essência da obra musical de Nelson
Cavaquinho- marcada por partidas, desilusões e solidão.
Como apontado por Bernadet(2003)- um filme como Maioria Absoluta(1964)
baseia-se na narração crítica, didática e explicativa em off- o dito Modelo Sociológico. Em
Maioria Absoluta, o público almejado não é o representado no filme, mas sim os letradosé a eles que a narração se dirige. Os representados por sua vez, são a ilustração da tese
defendida pelo filme- mesmo com a preocupação de Hirszman em estar de fato abrindo
espaço para “a voz do outro”. Sobre tais contradições, e sobre as diferenças entre tal
modelo e as mudanças estéticas e políticas em relação a Nelson Cavaquinho, o artigo de
Bez (2016) é bastante esclarecedor. Ele afirma.
A tradição que tomava corpo no documentário brasileiro da década de 1960
ligava os filmes à militância política, e tratava dos temas de maneira engajada. O
uso dos oprimidos como exemplo, a busca da interação por meio de entrevistas,
tudo isso passava pelo cunho do falar em nome do povo.(BEZ, 2016)

Essa problemática não é exclusividade de Hirszman, mas de todo o CPC e o
movimento em que o cineasta teve papel destacado. Como apontado por Ortiz em “Cultura
Brasileira e Identidade Nacional”, em seu capítulo destinado ao CPC e a UNE, isso é visível
nos manifestos, textos e apresentações teatrais. Trata-se de falar para o povo e não com o
povo, destacando a exterioridade do intelectual- o responsável por definir o que é cultura
popular, e quem é o povo. Nesse sentido, as produções cinematográficas alinhadas ao
projeto- destacando-se o filme coletivo Cinco Vezes Favela, consegue ao seu modo
distanciar-se em alguns momentos dessa perspectiva, alcançando resultados estéticos e
demarcando contradições. Isso é mais perceptível em Couro de gato(Joaquim Pedro de
Andrade) e no próprio Pedreira de São Diogo, dirigido por Hirszman.
Mas as mudanças políticas e sociais que separam Maioria Absoluta e Nelson
Cavaquinho são consideráveis, o pensamento de Hirszman busca novas saídas
cinematográficas e também políticas. Em Nelson Cavaquinho, a abordagem calcada em
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certa sabedoria vinda “de fora”, da intelectualidade comunista dá espaço para que o outro
de fato fale.
Essa inserção conseguida por Hirszman na comunidade e com o personagem
principal, marca o abandono do caráter sociológico em prol de um desenvolvimento maior
do conceito de cinema direto, da história contada pelos protagonistas e na centralidade
dada a música.
Partido Alto e a radicalização da escuta
Ainda sobre o samba, em setembro de 1976 Hirszman iniciaria as filmagens
Partido Alto- que só seria lançado em 1982, destacando a problemática da incompletude
e das dificuldades de finalização e distribuição, constante em seu trabalho. Conforme
anunciado na tela, o filme foi realizado em estreita parceria com Paulinho da Viola, que
no decorrer na década de 1970 engajaria-se no registro e na difusão tanto da história da
Portela como da ampla tradição do samba, de modo geral, sendo assim o parceiro perfeito
de Hirszman na luta contra o esquecimento de formas tradicionais da cultura popular.
Partido Alto é um filme que deve as escolhas de “Nelson Cavaquinho”; a presença do
cineasta é marcada pelo olhar e pela montagem que serão os organizadores do
pensamento do cineasta e de seu projeto. Temos aqui um filme interessado em seus
aspecto antropológico e pedagógico: uma aula prática sobre o que é essa expressão do
samba. Dos filmes mais musicais de Hirszman, cabe aos protagonistas explicar o que é o
samba: Candeia, um dos fundadores da Portela e referência nos terreiros onde se
desenvolveu o gênero é o professor que guiará, com tom até mesmo didático, as
explicações sobre o samba de partido alto e seu desenvolvimento. O sambista faleceu em
1978 antes da conclusão do filme- não a toa o filme é dedicado a sua memória. Sobre a
presença do sambista no filme, o artigo de Mariana Rosell traz pontos fundamentais.
Acerca de uma cena onde são mostradas explicações sobre os passos de dança no Partido
Alto, a autora destaca :
Nesse plano-sequência sobre os passos do partido alto, Mestre Candeia chega,
inclusive, a dizer quando os homens e mulheres devem parar de dançar. É ele
quem decide quando já está suficiente, não os realizadores que estão por trás da
câmera. Não só neste momento, fica bastante evidente para quem assiste que
quem coordena essas rodas de samba é Mestre Candeia. Com isso, na primeira
metade do filme é possível afirmar que há uma elaboração colaborativa entre o
sambista homenageado e os realizadores, já que a construção da narrativa se dá
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tanto pelos comandos e explicações de Mestre Candeia quanto pelo uso da
câmera.(Rosell, 2016)

Ou seja, não é nem o narrador (Paulinho da Viola) e nem o cineasta quem irão
conduzir as explicações e movimentos; nesse sentido, o filme constrói uma espécie de
alteridade radical, onde a voz do outro ganha liberdade e autonomia.
O filme inicia com uma sequência de fotos em preto e branco, onde vemos antigos
terreiros e partideiros. Tais imagens, que precedem a câmera na mão e as cores que irão
retratar o samba na década de 1970, servem como elo entre a tradição e seu
desenvolvimento- que, de acordo com o filme, está em constante risco de extinção frente
as exigências mercadológicas. Curioso notar que, de acordo com Só(2007), o
samba(incluindo o Partido Alto) teve altas vendagens ao longo da década de 1970,
comprovável pelos números de lançamentos do próprio Paulinho da Viola. A abordagem
defendida pelo filme(e por boa parte da historiografia do samba) tende a não se ater a
esses fatos.
Na segunda parte do filme- já sem a presença de Mestre Candeia- a presença da
voz off de Paulinho da Viola e de entrevistas concebidas em volta da mesa, um elogio ao
clima informal das rodas de samba e a proximidade do narrador. Em termos estéticos,
nota-se a busca de retratar essa intimidade, com o uso de planos onde não haverá a
centralidade em uma única pessoa, em busca de retratar a coletividade e o senso
comunitário característico das rodas de samba.
O fim do filme, mostra uma roda de samba, ao som de Muito embora abandonado,
clássico da Portela. A narração de Paulinho da Viola cita as imposições da indústria
cultural e o caráter de resistência do partido alto.
“ O samba tem hoje muitos compromissos, que reduzem a criatividade dos sambistas, aos limites ditados
pelo grande espetáculo. No partido por[em, tudo acontece de um jeito mais espontâneo. Por isso sempre
haverá partideiros, e o verso, seja de improviso ou não, refletirá as verdades sentidas na alma de cada
um”.

É com esse tom, nostálgico, crítico e ao mesmo tempo confiante na perenidade das
manifestações populares que o filme confirma as ideias de Hirszman e seu proejto estético
e politico.
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Cantos de Trabalho e o registro histórico
Entre 1974 e 1976, Hirszman realizaria a trilogia Cantos de Trabalho, composta
por filmes de curta metragem que visavam o registro dessa manifestação cultural em vias
de desaparecimento, mas ainda corrente sobretudo na região do nordeste brasileiro. Os
filmes Mutirão(rodado em Chã Preta, em 1974), Cacau(rodado em Itabuna, em 1976) e
Cana de açúcar (filmado em 1976 em Feira de Santana) compõe essa série, que também
reforça o vínculo do cineasta com a tradição do cinema brasileiro defendida pelo Cinema
Novo- a de a gênese autoral do cinema brasileiro estar impressa na obra de Humberto
Mauro. Hirszman afirma sua filiação a obra maureana em aspectos diversos: a realização
de filmes para finalidades educativas mas que extrapolam essa condição (Hirszman para
o MEC, Humberto Mauro para o INCE) e o próprio registro dos Cantos de Trabalho- em
1955 Mauro realizaria Brasilianas: Cantos de Trabalho.
No cinema de Hirszman os cantos de trabalho já aparecem em uma das últimas
sequências de São Bernardo; foi na realização do longa que o cineasta tomou contato
direto cm a região e com suas expressões culturais.
Os três filmes baseiam-se em um aspecto predominantemente observacional; há
uma narração(feita por Ferreira Gullar) que fala sobre os cantos e sobre o quanto essa
prática solidária tende a desaparecer- em virtude das imposições da indústria cultural e
da urbanização crescente no país. A exceção existe em Mutirão, onde há uma cartela inicial
explicando as origens dos cantos de trabalho.
Nesses três filmes, as escolhas do cineasta são pela proximidade com os
trabalhadores retratados. A câmera movimenta-se com liberdade, muitas vezes
privilegiando a relação direta entre as pessoas- pois nos três casos, tratam-se de trabalhos
coletivos, onde cata etapa dos procesos são realizadas por um grupo de pessoas. O fascínio
com o qual a câmera enquadra a dança dos pés(Cacau), o afiar do facão(Cana de açucar),
o movimento das enxadas(Mutirão) se deve não apenas pela beleza de cada plano mas
também por serem a representação visual de um tempo e lugar aonde a alienação do
trabalho ainda não chegou. Isso vincula-se ao ideário político de Hirszman, bem como
contrasta com a ideia corrente nos tempos de CPC- aonde era considerada fundamental a
industrialização do país para a efetivação de um processo de transformacão social. Em
Cantos de Trabalho, Hirszman pensa a funcão social do cineasta também como a do
registro das manifestações em vias de desaparecimento, valendo-se para isso de
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estratégias do cinema etnográfico, mas sem destoar de seu pensamento vinculado a certa
tradição social do cinema brasileiro.
Considerações Finais
Nesse artigo, foi feito um breve passeio por entre filmes que tem como principal
norteador a música popular, no caso o samba e os cantos de trabalho. Tais filmes
apresentam consideráveis diferenças estéticas entre eles, embora perceba-se o quanto
estão organicamente inseridos dentro do projeto de cinema de Leon Hirszman, marcado
por uma constante busca de diálogo e interlocução com o popular. Ao comentar os cantos
de trabalho, o próprio autor esboça uma síntese entre o universo urbano e rural de seus
filmes: "É uma espécie de partido-alto do campo, uma roda de samba no trabalho". Ou seja,
entre os sambas, os cantos e os lamentos, existe a aproximação que pode ser alcançada
pelo olhar cinematográfico.
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A RECIFE FÍLMICA DE KLEBER MENDONÇA FILHO
Aline VAZ6

RESUMO
O presente estudo busca identificar uma unidade temática e estética na obra de Kleber
Mendonça Filho, em que a representação da cidade e os modos de vivenciar os espaços
criam pares de oposição: a cidade que valoriza o isolamento e o uso social dado pela
Mestre em Comunicação e Linguagens pela Universidade Tuiuti do Paraná, membro dos Grupos de
Pesquisa GRUDES (PPGCOM UTP) e CINECRIARE (UNESPAR), alinevaz88@hotmail.com
6

33

convivência; a cidade constituída pela ideia de mercado e o pensamento de comunidade,
apropriação humana. Realizamos um recorte na filmografia do cineasta, composto pelos
filmes Eletrodoméstica (2005), Recife Frio (2009), O Som ao Redor (2012) e Aquarius
(2016). Por intermédio da Teoria dos Cineastas: uma abordagem para a teoria do cinema
(2015) analisamos, diante dos atos criativos de Mendonça, o espaço fílmico como uma tela
de tensões do espaço urbano. Questionando os modos de habitar, apropriação e
compreensão do espaço, encontramos conceitos identificados em imagens de
acolhimento e agressividade, vistas na tela e além dela: no pensamento crítico do cineasta
e em sua transposição cinematográfica.
Palavras-chave: Cinema; Kleber Mendonça Filho; Teoria dos Cineastas; Espaço Urbano.

1. Introdução
Pensar o cinema é também pensar o fazer fílmico, é pensar que “(...) a obra de arte
é aquilo que foi criado por um indivíduo que tem um projeto” (AUMONT, 2004, p. 08). Os
pesquisadores André Rui Graça, Eduardo Tulio Baggio e Manuela Penafria, no artigo
Teoria dos cineastas: uma abordagem para a teoria do cinema (2015), apresentam
conceitos prévios, problematizações, objetivos, metodologia geral e possibilidades de
investigação no âmbito da pesquisa em relação à Teoria dos Cineastas. Sugere-se que a
análise fílmica considere a originalidade e autoria do cineasta, investigando a ideia de
criação, inserindo a reflexão teórica do cineasta sobre sua obra. As fontes de consulta
sugeridas pela Teoria dos Cineastas são: o próprio filme que não deve ser ofuscado por
outras leituras e interpretações da obra; leitura atenta de todo material escrito pelo
cineasta; contato com entrevistas, depoimentos, manifestações verbais do cineasta;
reorganização e classificação da filmografia cronológica do cineasta; e acesso a filmes que
nunca foram finalizados, mas que tenha a produção de algum material, como roteiro, por
exemplo.
Aqui, selecionamos um cineasta que pensa sua obra como manifestação
cinematográfica e política, suas imagens carregam uma ideologia presentificada nas
personagens inseridas no espaço de trocas e tensões, que habitam a tela do cinema e
incorporam as experiências que emergem das cidades reais, em especial os conflitos da
cidade natal do cineasta. Kleber Mendonça Filho, cineasta nascido em Recife, no ano de
1968, é diretor, produtor, roteirista, crítico de cinema e coprogramador de cinema da
Fundação Joaquim Nabuco, formado em jornalismo pela Universidade Federal de
Pernambuco, escreveu para o Jornal do Commercio, Folha de São Paulo, o site
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CinemaScópio, Revista Continente e Cinética. Sua filmografia, como diretor, inclui os
filmes: Enjaulado (1997); A Menina do Algodão (2002); Vinil Verde (2004);
Eletrodoméstica (2005); Noite de Sexta-Feira Manhã de Sábado (2007); Crítico (2008);
Recife Frio (2009); O Som ao Redor (2012); A Copa do Mundo no Recife (2015); e Aquarius
(2016).
O presente estudo seleciona quatro de seus filmes: Eletrodoméstica (2005), curtametragem que trata da vida tranquila e monótona da classe média, invadida por grades e
eletrodomésticos; Recife Frio (2009), um média-metragem que satiriza o documentário
televisivo e critica a falta de convivência no espaço urbano de Recife, que acarreta no
direcionamento às áreas privadas, por exemplo, aos shoppings e condomínios; O Som ao
Redor (2012), primeiro longa-metragem de ficção do diretor, exibido em mais de 70
festivais pelo mundo, incluído na lista dos melhores filmes de 2012, pelo jornal The New
York Times, pode ser interpretado como a transposição de um engenho para uma rua
contemporânea de Recife; e Aquarius (2016), filmado no bairro de Boa Viagem em Recife,
o longa-metragem revela um sentimento pela memória das cidades e enfatiza o
desrespeito à história de seus habitantes em prol do mercado imobiliário. O filme, ainda
possibilita uma análise externa, impulsionada por sua exibição no Festival de Cannes, onde
a equipe da produção protestou contra o momento político vivenciado no Brasil – porém,
aqui, o foco será voltado à análise interna do filme.
Para tal análise cinematográfica, observamos o discurso de Mendonça,
identificando valores transpostos para a tela do cinema, acessando entrevistas
disponíveis no YouTube – o vídeo Recife, cidade roubada7 realizado pelo Movimento Ocupe
Estelita e entrevista concedida ao programa Metrópolis 8 - com ênfase no workshop
ministrado por Kleber Mendonça Filho, parte da programação do projeto Ficção Viva, que
incluiu também os cineastas Karim Aïnouz, Guillermo Arriaga, Miguel Gomes, Lucrecia
Martel e Carlos Reygadas, entre outubro de 2012 e junho de 2013, resultando na edição
biográfica Conversas sobre uma Ficção Viva (2013), organizada por Marcelo Munhoz e
Rafael Urban, que transpõe as conversas dos encontros em páginas, aqui, consultadas.

7

Link disponível do vídeo Recife, cidade roubada: https://www.youtube.com/watch?v=dJY1XE2S9Pk

Link disponível da entrevista de Kleber Mendonça Filho, concedida ao programa Metrópolis:
https://www.youtube.com/watch?v=uBEesC80vBk
8
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2. As grades da classe média
O workshop ministrado por Kleber Mendonça Filho, em março de 2013, na
Cinemateca de Curitiba, segue a seguinte descrição, apresentada no livro resultante do
projeto:
O isolamento da tensão e do conflito numa narrativa sobre gente; a conquista do
ponto de vista, a transformação de algo que poderá ser interpretado como “senso
crítico” em imagens e sons; o personagem e seu espaço. Cenários acolhedores e
cenários agressivos, e como tentar lidar com eles na vida e no cinema” (MUNHOZ;
URBAN, 2013, p. 88).

Aqui, nota-se como o diretor dá notoriedade a presença dos tensionamentos
produzidos pelos espaços, como lugares de experiências, portanto, lugares produtores de
pensamento crítico, questionamentos. As personagens de Mendonça são enquadradas
apropriando-se de conflitos, que emergem dos espaços de compartilhamento e também
de frustrações e, por que não, espaços opressores, que são reconhecidos na tela e além
dela, na vida das personagens e nas experiências do espectador.
Nos filmes Eletrodoméstica e O Som ao Redor o paradoxo entre cenários
acolhedores e cenários agressivos se faz evidente ‘através’ das fronteiras entre o espaço
da rua e o espaço da casa, impossibilitando que ‘atravessemos’ barreiras sociais e afetivas,
por intermédio de uma valorização da estética da segurança das cidades verticalizadas.
O cineasta conta que em sua primeira viagem para os Estados Unidos em 1991, ele
e a família voltavam para Recife pelo aeroporto de Miami. Lá havia uma confusão
provocada por brasileiros. Na área de embarque as compras formavam uma pirâmide
enorme, construída por diversos aparelhos eletrônicos. Esse momento marcou Mendonça,
que já havia viajado e morado fora, mas nunca presenciado uma nacionalidade tão
consumista. Na época, o Brasil superava uma cultura da inflação com o plano Real e esta
alegria consumista inspirou o diretor a escrever o roteiro de Eletrodoméstica, que ficou
oito anos sem ser selecionado por nenhum edital, sendo contemplado pelo Ministério da
Cultura em 2003.
Politicamente, Kleber Mendonça Filho revela que poderia ter realizado um filme
sobre um ministro da educação em Brasília, mas considerou mais realizável e interessante
“pensar no que esse novo Brasil traz para alguém que tem dois filhos, que não trabalha
fora, mas cuida da casa, alguém que tem uma vida destituída de excitação, uma vida talvez
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tranquila e monótona demais, mas tem uma casa cheia de bugigangas e eletrodomésticos
[...]” (MENDONÇA, p. 102). Para o cineasta o ponto de vista está nos resultados das
políticas públicas e como elas resultam no cotidiano de um cidadão.
Eletrodoméstica (2005) é um filme que se passa, na minha cabeça, numa terçafeira de manhã, um dia e um horário absolutamente desinteressantes, e em que
você vê as pessoas vivendo à margem da vida, da sociedade. Não há nada
realmente acontecendo ali, mas há a presença da vida em sociedade. Isso é o
coração do filme, tem a ver com aqueles “conflitos de pequena escala”
(MENDONÇA, 2013, p. 101).

A personagem Bia de Eletrodoméstica entra sem pedir licença no roteiro de O Som
ao Redor, que acarretou para o cineasta em três dias de culpa por estar repetindo três
cenas importantes do filme – culpa superada: partiu para o outro momento de reflexão –
tornava-se necessário descobrir como filmar as cenas de outra forma, com outra câmera
– a Bia robótica, mecânica e fria em O Som ao Redor seria diferente, mais carnal e carinhosa
com os filhos.
Indagado sobre as grades na arquitetura de Recife, o cineasta revela um fenômeno
ocasionado durante os anos 80: a sensação de insegurança no bairro que os filmes foram
filmados, bairro em que o cineasta também vive. O realizador/morador ressalta que o
sentimento permaneceu forte nos anos 90 e talvez hoje já não faça tanto sentido para a
região, porém é improvável que os moradores diminuam o número de grades, “tem mais
a ver com a sensação do que com a situação da segurança em si” (Ibid, p. 103).
No fundo, todas essas grades estão dizendo “eu não confio em você”. A cultura da
violência e a fixação pela segurança é algo muito cruel nas cidades brasileiras. E
isso fascina muitos estrangeiros que veem o filme, que frequentemente perguntam
se determinado elemento é “verdade” ou “direção de arte” – e é verdade (Ibid, p.
104).

Esta cultura da estética da segurança ressaltada na fala do cineasta, durante o
workshop, torna-se visível em seus filmes, os carros de Eletrodoméstica e O Som ao Redor,
bens de consumo tão exaltados, símbolo de status numa sociedade que se alegra por
intermédio de aquisições advindas do poder econômico, têm seus vidros quebrados
(Figura 01), o som é roubado e nitidamente a estética da segurança é representada pelas
grades do condomínio de O Som ao Redor, o espaço privado como um lugar seguro, os
carros que estão na garagem provavelmente estão intactos, o carro que está no espaço
público é assolado pela violência (Figura 02), sempre ligada ao lugar da rua, onde não se
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assegura a integridade daqueles que ali habitam. As personagens de O Som ao Redor
dentro do apartamento vivem uma relação segura, vivenciam a relação sexual, tomam café
da manhã juntos, ao sair no espaço da rua já não sabem se irão se encontrar novamente,
o sentimento de instabilidade é transposto na sensação de insegurança que o espaço
público representa. No espaço privado o casal está seguro, talvez estejam presos nesta
relação, oprimidos pelas falta de possibilidades que a estrutura arquitetônica (espacial) e
a estrutura afetiva (simbólica) constroem; no espaço público é possível escolher os
caminhos, existem os encontros espontâneos.
FIGURA 01 - FRAME DOS FILMES ELETRODOMÉSTICA E O SOM AO REDOR

Bens de consumo violados no espaço externo da casa.

FIGURA 02 - FRAME DO FILME O SOM AO REDOR

O enquadramento das barreiras físicas e afetivas do espaço urbano.
Bia é uma personagem que não vive o espaço da rua, ela está sempre em casa, olha
o mundo de sua janela que mais se assemelha com as janelas dos presídios, gradeadas.
São mulheres entediadas: a Bia de Eletrodoméstica ocupa-se do tempo fazendo afazeres
do lar, mediados por aparelhos eletrônicos, compra uma tevê nova para o filho ocupar o
tempo de lazer brincando dentro da casa, jogando videogame - o contato com o mundo
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externo é sempre mediado pelas grades, a janela, os portões. O mundo externo nunca é
confrontado fisicamente, é sempre uma paisagem vista de longe; em casa, Bia sente
segurança ou tédio? A Bia de O Som ao Redor olha para o terreno vizinho, entre as grades
da janela, com os binóculos; dá demasiada importância ao latido do cachorro, sofre de
insônia; também está presa no espaço domiciliar, mesmo tendo uma relação mais afetiva
com os filhos, vive um cotidiano monótono, sem prazeres maiores que o da masturbação
com a máquina de lavar.
Nesta cidade de Recife que é invadida por grades, onde as ruas são pouco habitadas
por pedestres, mas invadidas por carros estacionados, os olhares são enquadrados pelas
janelas arquitetônicas, as casas, na alegada intenção protetora, criam espaços de opressão,
não guardam traços de reconhecimento – o Recife de Kleber Mendonça Filho, poderia ser
o Rio de Janeiro de Karim Ainouz em O Abismo Prateado ou a Buenos Aires de Gustavo
Taretto em Medianeras 9 , entre tantas outras cidades reais representadas no espaço
fílmico invadido por ‘arquiteturas do claustro’. Estas cidades são as consideradas
nowhereviles, termo que “se refere a cidades típicas do mundo globalizado, cidades iguais,
sem traços regionais, que poderiam estar localizadas em qualquer parte do mundo [...]”
(BAUMAN, 2009, p. 42).
Em geral a nowherevile privilegia a estética da segurança, promovendo o
desaparecimento da espontaneidade do movimento no espaço público e “os atrativos da
vida urbana. A alternativa à insegurança não é a beatitude da tranquilidade, mas a
maldição do tédio” (Ibid, p. 68), assim, como compreendemos nos enquadramentos de
Bia: uma mulher com a vida estável, que vive em uma casa de classe média, mobiliada com
os bens de consumo que facilitam o cotidiano e expõem o status de uma vida financeira
tranquila; uma mulher de classe média que não trabalha fora, socialmente, privilegiada,
pois pode acompanhar diariamente a educação dos filhos; uma mulher sem imprevistos,
que vive um dia a dia que não oferece aventura.
Nota-se que ‘as Recifes’ de Eletrodoméstica e O Som ao Redor não garantem o
perder-se, experimentar e arriscar-se (CANEVACCI, 1993)10, a cidade separa e excluí os

Pesquisas que realizei anteriormente propõem a decupagem e a interpretação das cidades de O Abismo
Prateado e Medianeras.
9

Massimo Canevacci (1993, p. 15) elabora ‘uma metodologia da comunicação urbana mais ou menos
precisa, com a seguinte condição: a de querer perder-se, de ter prazer nisso, de aceitar ser estrangeiro,
desenraizado e isolado, antes de se poder reconstruir uma nova identidade metropolitana”.
10
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sujeitos por meio de grades ‘visíveis’ (arquitetônicas) e ‘invisíveis’ (afetivas). A classe
média de Kleber Mendonça Filho tem medo de ter sua casa invadida pelos desfavorecidos:
em Eletrodoméstica Bia não abre o portão para a personagem que pede água e procura
um emprego; em O Som ao Redor a filha de Bia tem um pesadelo em que a casa é invadida
– o mesmo medo também é presente na narrativa de Aquarius, em que Clara tem um
pesadelo com a empregada que roubara as joias da família.
3. As modificações espaciais e simbólicas do espaço fílmico urbano
Em 2008, o terreno da união, no cais José Estelita, localizado no centro de Recife,
foi vendido para um grupo de construtoras num leilão, as mesmas que financiam
campanhas eleitorais do Estado de Pernambuco. A prefeitura aprovou um projeto de
condomínios de luxo: o Novo Recife. A população, pelo menos uma parte dela, manifestase contra; Kleber Mendonça Filho é engajado nos manifestos contra o condomínio de luxo.
Em vídeo produzido pelo Movimento Ocupe Estelita, em seu depoimento, o cineasta
ressalta que para compreendermos o projeto Novo Recife basta olharmos para as torres
gêmeas da cidade, observadas como um “trailer” do que podemos ter intensificado com o
projeto Novo Recife, edificações que “impediram que o bairro, o sítio histórico do centro
de Recife, fosse considerado patrimônio da humanidade, pela UNESCO, como Olinda é,
elas funcionam como verrugas no centro histórico da cidade” (MENDONÇA, 2014). Para o
cineasta as torres gêmeas não têm nada a ver com a cidade, assim como o projeto Novo
Recife.
Esta preocupação do cineasta para com as transformações humanas da cidade em
conflito às transformações imobiliárias de especulações lucrativas são presentificadas em
seus filmes, em destaque, aqui, nas obras Recife Frio (2009) e Aquarius (2016).
A crítica em Recife Frio provém do uso social atribuído ao espaço urbano e como
este uso afeta o modo de apropriar-se das possibilidades do habitar. As paisagens
modificam-se pelo modo em que a constituímos como espaço, como nos apropriamos e a
compreendemos, ou seja, como habitamos (HEIDEGGER, 1979) as cidades. O Recife frio
de Kleber Mendonça Filho é um lugar que evidencia a valorização dos espaços privados, o
passeio no shopping e os apartamentos de luxo, construídos a beira mar, que com a
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mudança climática perdem o valor de mercado. O cineasta defende que seu filme é uma
resposta a sua irritação e raiva com o que estavam fazendo com sua cidade. O filme faz
uma crítica a não apropriação do espaço, onde o sujeito é sempre direcionado as áreas
privadas, pois “há toda uma campanha de falar mal do espaço urbano, que é ‘perigoso’”
(MENDONÇA, 2013, p. 105).
As cenas de Recife Frio não poderiam ser gravadas com sol, criando a ilusão que
Recife teria ficado fria, entre 5º C e 14º C. O roteiro era composto de cenas soltas, foi no
processo de montagem, num tempo de quase dois anos, que outras ideias surgiam, outras
cenas, que precisariam ser filmadas em dias de chuva ou nublados, o que não é comum na
cidade. Entretanto, o desafio, talvez ainda maior, do filme seria adotar uma lógica
satirizando o documentário televisivo. Seus outros filmes foram produzidos a partir do
gosto pessoal do diretor, Recife Frio é realizado a partir de um não gostar, segundo
Mendonça, ao estilo Discovery Channel. A tensão era fazer “um filme esteticamente feio e
que não te interessa, mas por trás disso tem o filme que você realmente quer fazer”
(MENDONÇA, 2013, p. 104). Mendonça descreve o filme como um falso documentário,
uma sátira de costumes, que segue uma série de gags, que se torna um ensaio e tem o
momento derradeiro com um musical. Cada cena é constituída de duas ideias
confrontando-se, o ponto forte é o ritmo atribuído pela montagem, como uma sucessão de
ideias amontoando-se e criando tensões internas.
O frio que chega a Recife fílmica sugere a metáfora de uma perda de sentido do
espaço da cidade. Com o frio, por exemplo, a venda de souvenirs sofreriam modificações,
o homem nu que brinca com o cachorro estaria agasalhado (Figura 03), as famílias
estariam nos espaços internos das casas em frente de lareiras (Figura 04) e os padrões
arquitetônicos ganhariam chaminés (Figura 05). Estas alterações já estariam acontecendo
no espaço real da cidade praiana, onde a praia não ocupa um sentido de lazer, a areia não
é tão habitada como o calçadão, as ruas transmitem inseguranças, assim como o mar
invadido por tubarões. Tanto na cidade fria (espaço fílmico), quanto na cidade ensolarada
(espaço ‘real’) os shoppings são habitados, o espaço de apropriação é aquele que oferece
bens de consumo, ar condicionado e a sensação de segurança, câmeras de vigilância e
separação de classes.
FIGURA 03 - FRAME DO FILME RECIFE FRIO
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O uso social da cidade altera as representações de costumes.
FIGURA 04 – FRAME DO FILME RECIFE FRIO

O uso social da cidade altera a rotina domiciliar.

FIGURA 05 - FRAME DO FILME RECIFE FRIO

O uso social da cidade altera a arquitetura física.
Aqui, também, temos que representações como nos filmes Eletrodoméstica e O Som
ao Redor, filmes que enquadram espaços privilegiando a estética da segurança. Os muros
evidenciam as barreiras sociais de interações e apropriação da paisagem urbana, ruas
desertas com a narração em off que questiona onde estariam os habitantes, os
estacionamentos repletos de carros e paisagens de janelas que enquadram um olhar para
a ‘arquitetura opressora’, sugerindo a ideia de prisões físicas (Figura 06), o narrador
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ressalta uma “desumanização das cidades”, a falta de poesia, ausência de afeto num
modelo arquitetônico implicitamente comparado aos presídios, numa menção fictícia de
presos que estariam lançando uma exposição com fotografias feitas do céu a partir dos
enquadramentos internos das prisões (Figura 07). E não estaríamos todos olhando para
um céu enquadrado por prisões físicas e simbólicas? Também não estaríamos condenados
às prisões orquestradas pelo estado e as grandes construtoras?

FIGURA 06 - FRAME DO FILME RECIFE FRIO

Enquadramentos dos olhares dos moradores para os espaços externos da casa.
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FIGURA 07 - FRAME DO FILME RECIFE FRIO

Enquadramentos dos olhares dos presidiários para os espaços externos das celas.
Esta desumanização da cidade é representada em Aquarius, onde a especulação
imobiliária é o confronto central da narrativa, em que Clara é a única moradora do edifício
que se nega a vender o seu apartamento, nega-se a desfazer-se de suas memórias, da
apropriação que fizera daquele espaço, tornando seu lugar do habitar, ou seja, onde
escolheu demorar-se (HEIDEGGER, 197911) e tornar seu canto no mundo (BACHELARD,
1978 12 ). O mercado imobiliário, que não pensa no espaço como lugar de morada de
sujeitos com vidas e histórias, pensa em como lucrar mais, em como transformar o espaço
urbano em produtor financeiro, não pertence a um sistema que humaniza os espaços, mas

Martin Heidegger (1979, p. 450) suscita o espaço da habitação como um modo do homem ser e estar no
mundo em que “ser” “se deriva de sedere, estar sentado. Nós falamos de “residência”. Assim se denomina o
lugar onde se demora o habitar. Demorar-se é estar presente junto a...”.
11

Em A poética do Espaço Gaston Bachelard (1978) propõe que a casa abriga o devaneio, protege o sonhador
e o permite sonhar em paz, a casa como o canto no mundo. “Nossa alma é uma morada. E quando nos
lembramos das "casas", dos "aposentos", aprendemos a "morar" em nós mesmos. Vemos logo que as
imagens da casa seguem nos dois sentidos: estão em nós assim como nós estamos nelas” (Ibid, 197). O
apartamento do edifico Aquarius é mais que um apartamento em termos de edificação arquitetônica – a
casa que é de Clara está em Clara – ou seja Clara habita a casa que a habita: num “ser e estar” (HEIDEGGER,
1979).
12
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que constrói arquiteturas que garantem o caos, apequenando o sujeito em relação às
dimensões físicas dos edifícios e ao sentimento de (des)pertencimento.
Em entrevista para Adriana Couto, no programa Metrópolis, Kleber Mendonça
Filho elucida a busca da crítica presentificada em imagens de uma cidade que vem sendo
dominada pelo privilégio mercadológico; “o mercado tem metas a cumprir, construtoras
constroem – nada de errado nisso, pra início de conversa – mas quando elas constroem o
tempo todo em qualquer lugar, isso faz com que a cidade seja alterada para as
especificações do mercado”. Ou seja, para Mendonça o conflito está no modelo de mercado
imposto, baseado em metas, quando deveria ser uma preocupação de motivação humana.
O embate entre Clara e a construtora não é uma luta de classe, a personagem não
depende exclusivamente da moradia do edifício Aquarius. O objetivo de Mendonça não
era mostrar um lugar de precariedade, mas sim um lugar onde gostaríamos de estar, o
poder de decisão da personagem parte daquilo que ela acredita e não por questões
financeiras.
Clara não aceita as barreiras opressoras da cidade, não vende a sua casa, não tem
medo de viver sozinha no prédio em que todos os apartamentos já foram vendidos,
quando acontece uma orgia, no apartamento de cima, ela não se retrai, mas também
encontra o prazer em sua morada. Quando ninguém se arrisca a nadar no mar que alerta
perigo, ela não deixa de entrar nas águas, mergulha no espaço que é público (CANEVACCI,
1993)13, habita o espaço privado da casa, nega-se às fronteiras físicas e imaginárias, vive
os conflitos internos e externos, para Clara as paisagens são constituídas em espaços.
4. Considerações finais
Partindo de metodologia sugerida pelo artigo Teoria dos Cineastas: uma
abordagem para a teoria do cinema (2015), proposta pelos autores André Rui Graça,
Eduardo Tulio Baggio e Manuela Penafria, o artigo buscou por intermédio do contato com
entrevistas (Metrópolis), depoimentos (Recife, Cidade Roubada) e transcrições de
manifestações verbais do cineasta (Conversas sobre uma Ficção Viva), construir um

Massimo Canevacci (1993, p. 20-1) adverte que a compreensão da cidade realiza-se “quando se sofre, com
a totalidade das próprias atividades perceptivas e cognitivas ampliadas, não somente o desconforto urbano,
mas também a sua sedução. É preciso estar dentro e fora do espaço urbano: saltar na cidade”.
13
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diálogo entre o discurso verbal de Kleber Mendonça Filho e a sua transposição para o
discurso imagético.
Kleber Mendonça Filho fala sobre aquilo que vive, filma a rua onde mora e diz que
“é muito simples e óbvio fazer um filme sobre coisas que você sente e vive. Estranho é
fazer filmes sobre coisas que você não entende, mas que são legais, bonitas e exóticas. A
maior parte dos filmes são ruins por causa disso” (MENDONÇA, p. 112). O cineasta que
parte de conflitos que vivencia para criar sua obra, destaca ainda, que “quando um filme
parte de um conceito, começa a ser teorizado antes de tudo, já começo errado. Se for bom,
ou se alguém se interessar, pode teorizar em cima do resultado (MENDONÇA, 2013, p.
106).
Os conceitos que identificamos em suas imagens são interpretações sugeridas por
meio de nossa decupagem, que irá conversar com o modo – expresso em entrevistas – de
Mendonça ver o mundo – mundo este que o cineasta compartilha com os espectadores na
sala do cinema. O presente estudo buscou verificar o pensamento de Mendonça – como
indivíduo cineasta – por intermédio de três momentos de sua fala, nos vídeos disponíveis
no YouTube: Recife, cidade roubada, em apoio ao Movimento Estelita, entrevista cedida ao
programa Metrópolis, em decorrência do lançamento do filho Aquarius; além do livro
Conversas sobre uma Ficção Viva, resultante de workshop ministrado para o projeto Ficção
Viva.
Verificou-se que por meio da linguagem cinematográfica, Mendonça, repõe no
espaço social – da tela do cinema e além dela – reflexões do nosso cotidiano, de nossas
experiências entre o espaço privado e público das cidades, a sua obra “quebra um molde
estabelecido de que o cinema de registro é o documentário” (MENDONÇA, 2013, p. 113),
a seu ver um filme de ficção pode ser mais verdadeiro que o documentário. O cineasta não
cria um cenário para compor sua narrativa, ele cria uma narrativa no espaço ‘real’, na
cidade que conhecemos e a reconhecemos, uma Recife possível de ser habitada pelos
espectadores, aquém e além da tela. Kleber Mendonça Filho discorre: “Respeito o lugar
como está, porque ele tem que ser registrado como é, e a diferença vai ser meu
enquadramento, é isso que vai ser o cinema” (MENDONÇA, 2013, p. 113).
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A REPRESENTAÇÃO DA REALIDADE NO CINEMA DOCUMENTÁRIO DE WERNER
HERZOG
Jéssica Frazão14

Resumo: O presente trabalho busca compreender, narrativa e esteticamente, o sentido
de verdade no cinema documentário do diretor alemão Werner Herzog, trazendo o
conceito de “Verdade Extática” (em alemão Ekstatische Wahrheit) cunhado pelo próprio
cineasta para pensar o espaço e tempo fílmicos. Entendemos aqui essa condição de
verdade como inimiga do meramente factual e que nos remete a essência vinda do êxtase
no sentido da palavra grega “ekstasis” (ir para fora de si mesmo). Encontramos elementos
identificados no léxico narrativo-visual que representam a verdade herzoguiana e
apreende, como explicita o diretor, o estado de sublimidade em que algo mais profundo
se torna possível. Pensamos o trabalho documentário do diretor a partir da relação
estabelecida entre o artista e o cinema e consideramos o gênero documentário como uma
representação do mundo, o que, portanto, serve para as finalidades da arte e configura
atos criativos do fazer cinematográfico.
Palavras-chave: Cinema documentário; Werner Herzog; Verdade Extática; Teorias dos
Cineastas.
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Introdução
Objetivando pensar a obra de Herzog pela sua maneira de representar a realidade,
acreditamos que este estudo vincula-se diretamente à sugestão de Jacques Aumont, na
obra “As Teorias dos Cineastas”, porque se focaliza no que tange o processo criativo do
cineasta, auxiliando, assim, na discussão do campo do cinema documentário e da teoria
cinematográfica. Nesse sentido, este trabalho fará uma contextualização a respeito do
campo do cinema documentário herzoguiano, explicitando o conceito criado pelo próprio
diretor, que auxilia na discussão sobre verdade e realidade, e que ele denomina de
Verdade Extática. Buscando aspectos que denotem uma teoria herzoguiana e que
consigam compreender a sua obra documentária, ao menos em partes, partimos, além das
obras analisadas de maneira direta, também de suas manifestações orais e escritas.
Herzog é assumidamente contrário à corrente denominada Cinema Vérité, uma
corrente documentária inventada por Jean Rouch, inspirada pela teoria de Dviga Vertov
sobre o Kino-Pravda e influenciada pelos filmes de Robert Flaherty. Sobre o assunto, é
possível encontrar no site oficial do diretor um documento de 1999, intitulado:
Declaração de Minnesota: Verdade e Fato no Cinema Documentário. Em tom de manifesto,
Herzog ressalta no item cinco (dentre os doze existentes): “Existem camadas mais
profundas de verdade no cinema, e existe algo como uma verdade poética, extática. É
misteriosa e evasiva, e pode ser atingida somente por meio da fabricação, imaginação e
estilização15” (HERZOG, 1999). Ele afirma que a linguagem do documentário deve utilizar
fabricações, intervenções, encenações e dramatizações para alcançar a Verdade Extática,
inerente à sétima arte e alcançada através da experiência do sublime.
Nesse sentido, a presente proposta discute as expressões artísticas herzoguianas
no que tange a sua realidade documentária, pensando uma qualidade estética comum no
que diz respeito à construção estético-narrativa, pelo viés da subjetividade humana e da
natureza enquanto paisagem. A partir do recorte na filmografia do cineasta, composto
pelos filmes O Grande Êxtase do Entalhador Steiner (1974) e O Homem Urso (2005), e por
intermédio metodológico pensado a partir da leitura de As Teorias dos Cineastas (Aumont,

Livre tradução do original : “Im Film liegt die Wahrheit tiefer und es gibt so etwas wie poetische,
ekstatische Wahrheit. Sie ist geheimnisvoll und schwer greifbar, man kommt ihr nur durch Dichtung,
Erfindung, Stilisierung bei.”
15
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2004) analisaremos, enquanto ato criativo de Herzog, a representação do conceito de
Verdade Extática dentro da Mise en scène dos documentários citados, levando em
consideração aspectos como os personagens protagonistas (Walter Steiner e Timothy
Treadwell), a paisagem, a participação do diretor, a narração, a trilha sonora, entre outros,
o que configura, assim, o seu fazer cinematográfico.
A linguagem documentária herzoguiana
Werner Herzog nasceu em 1942, em Munique (Alemanha), e iniciou a sua carreira
no cinema ainda na década de 1960, tendo realizado mais de cinquenta filmes desde então.
Herzog é vinculado juntamente a outros cineastas alemães da época como Rainer Werner
Fassbinder, Alexander Kluge e Win Wenders ao movimento conhecido como Cinema Novo
Alemão (Neuer Deutscher Film), “uma geração que, inspirada nos movimentos ligados ao
cinema moderno, renovou a sétima arte em seu país e refletiu sobre a complexa situação
da Alemanha e do mundo até então” (CÁNEPA, 2006, p. 311).
Dentre suas películas mais famosas, destacam-se Aguirre, a Cólera dos Deuses
(Aguirre, der Zorn Gottes, 1972), O Enigma de Kaspar Hauser (Jeder für sich und Gott gegen
alle, 1974) e Fitzcarraldo (1982). Como ressalta Lúcia Nagib (1991), o diretor tem uma
tendência a explorar a experiência física, o contato, a criação a partir do real, dos lugares
inexplorados e do olhar clínico em fazer algo pela primeira vez.
Werner Herzog conta com mais de 35 filmes, e encontra em seus documentários
um espaço propício para tratar de temas variados, construindo sua visão pessoal, e
reforçando o poder de revelação a cada nova película, os aspectos da condição humana
(NAGIB, 1991). Em sua linguagem documental não existe um modelo pré-definido, ainda
que alguns aspectos estilísticos possam ser percebidos em vários filmes, como a sua
participação ativa e presença de corpo e voz, e o olhar cuidadoso com a paisagem e a
escolha bem pensada da personagem que irá compor sua narrativa.
O estilo do diretor caminha entre o poético, o absurdo e o sutil. A paisagem exótica
torna-se pano de fundo ideal para suas personagens heroicas, inquietas, intranquilas. Em
suma, percebemos que a motivação do cineasta parte da busca por paisagens e histórias
capazes de explicar a condição humana e as inquietações que ele próprio sente,
construindo aspectos de um cinema livre de rótulos e simplicacões, voltado para reflexão
da verdade e da subjetividade humana.
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Contrariamente a corrente denominada Cinema-Verité 16 , Herzog afirma que os
documentários devem alcançar e entender um nível de verdade que está além do fatídico,
dado através do esforço, ou ainda, “pelas experiências extáticas da verdade através do
Sublime, com o qual conseguimos nos elevar acima da natureza”17. Dessa forma, a verdade
Extática percebida nos documentários do diretor surge a partir dos seus personagens e
da paisagem documentária enquanto natureza exótica, existentes em obras como O
Grande Êxtase do Entalhador Steiner (Die Große Ekstase des Bildschnitzers Steiner, 1974)
e O Homem-Urso (Grizzly Man, 2005), mostrando que independente da época, tais
aspectos sempre foram considerados ao seu modo de documentar e fazer filmes.
Assim, Hans Ulrich Grumbrecht (2006) aponta que pensar uma experiência
estética depende altamente de disposições e preferências individuais, já que essa troca
traz uma interrupção do cotidiano ou resulta em mudança do quadro situacional. Na
medida em que houver envolvimento com os personagens e que a relação espaçotemporal faça sentido ao espectador, os documentários herzoguianos poderão contribuir
nessa apreensão da verdade e intensificar essa experiência.
A verdade extática herzoguiana
Herzog afirma que a Verdade Extática ocorre quando se atinge as camadas mais
profundas de verdade por meio de fabricação, imaginação e estilização. (HERZOG, 1999).
De maneira prática, o conceito, de difícil interpretação até mesmo para o diretor, se faz
mais nítido em seus documentários. Ele nos remete a essência dessa verdade, vinda do
êxtase no sentido da palavra grega “ekstasis” (ir para fora de si mesmo). Referenciando o
Saltador de Ski Walter Steiner: “Êxtase é aquilo que você saberia se você tivesse alguma
vez sido um saltador de Ski. Você pode ver isso nos rostos dos saltadores quando eles
passam pela câmera, boquiabertos, com suas expressões extraordinárias. 18 ” (CRONIN,
2014, p. 408).

Representação observativa e não interventiva dos fatos, a partir da utilização de não-atores, invisibilidade,
espontaneidade e improvisação diante da câmera. (TEIXEIRA, 2006)
17 Livre tradução do original: “Unsere Fähigkeit zur ekstatischen Erfahrung von Wahrheit wird uns aber
auch durch das Erhabene möglich, wo wir uns über die Natur erheben können.”
16

Livre tradução do original: “Ecstasy in this context is something you would know about if you had ever
been a ski jumper. You can see it on the flyers’ faces as they sweep past the camera, mouths agape, with
their extraordinary expressions”.
18
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Aspectos como a condição humana das personagens e a natureza intocada e
grandiosa enquanto pano de fundo são elementos que reforçam a linguagem
documentária do diretor e, paralelamente, o sentido de Verdade Extática. O esforço, no
sentido atlético, dos personagens em busca da transgressão da normalidade, do
desconcertante, do incerto e perigoso, desafiando a natureza e os próprios limites, libertao dele mesmo para atingir o êxtase absoluto. Portanto, “eles sonham em voar, em parar
em um Êxtase que os empurra contra as leis da natureza19.” (CRONIN, 2014, p. 406). Dessa
maneira, atingir esse nível de verdade está de certa forma, ligado a um grau de loucura.
Dentre os documentários de Werner Herzog que mais intimamente retratam a
grandiosidade da natureza, destacam-se O Grande Êxtase do Entalhador Steiner (Die
Große Ekstase des Bildschnitzers Steiner, 1974) e O Homem-Urso (Grizzly Man, 2005) Em
ambos há a presença de imagens exóticas da natureza ressaltando ao mesmo tempo a
coragem e a pequenez humana, no caso, diante da região do vale alpino de Planica e o
Alasca. Inevitavelmente, a viagem para dentro e o descobrimento desta paisagem está
também ligada a um estado de espírito.20 (PAGANELLI, 2010, p. 85).
O fato de o diretor ter passado sua infância e adolescência longe dos grandes
centros urbanos reforça o encantamento deste diante das paisagens que vemos em seus
documentários e filmes em geral. Nagib (1991, p.28) retrata que “o cinema é, para ele, o
terreno em que a arte se funde a natureza”. Não há a vontade de civilização e urbanidade,
mas sim o contrário, é o intocado que chama a atenção.
Pelo viés dos personagens de vida intensa como o esquiador Walter Steiner e o
ambientalista e entusiasta de ursos Timothy Treadwell, Herzog reforça esteticamente a
relação intrínseca com estes cenários grandiosos. Além disso, há uma tendência do
cineasta em narrar experiências que desafiam os limites do ser humano e testam sua
coragem e que demonstram, em certos aspectos, a sua própria visão de mundo.
Nesse sentido, propor uma ressignificação do pensamento kantiano de sublime
se sustenta quando Herzog cita Kant para falar de experiências estéticas da verdade,
ocorridas quando nos elevamos acima da natureza, através do sublime. A natureza não
sustenta nossa condição de sublime por nos causar medo diante de sua imponência mas

Livre tradução do original: “They dream about flying, about stepping into the ecstasy that pushes against
the laws of nature”.
20 Livre tradução do original: “Nel viaggio compiuto dentro um paesaggio che e uno stato dell’animo”.
19
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sim, quando valoriza nosso poder enquanto sujeito (HERZOG, 1999). Ainda que o diretor
assuma que Kant fala da concepção de Sublime em termos bastante abstratos, o que
dificulta a assimilação e interpretação, ele compreende que Kant faz parte do imaginário
e acervo utilizado para pensar a aplicação do sublime diante da verdade Extática dos seus
documentários e da relação dos personagens com a natureza.
O Grande Êxtase do Entalhador Steiner (1974)
Devido ao convite de uma televisão alemã, Herzog imaginou e executou este
documentário pensando ele mesmo enquanto personagem da narrativa, já que participa
ativamente como um repórter que dialoga com seu entrevistado. A escolha em
documentar Walter Steiner parece ter vindo pelas mesmas razões de tantos outros
personagens legitimamente herzoguianos: seres obcecados, solitários, outsiders e
repletos de loucura. A respeito disso, o diretor pensa que tais elementos devem ser vistos
como necessários para que se possa dispor de dignidade humana. (HERZOG, 1988).
Walter Steiner, personagem principal, é um atleta suíço do salto de esqui,
campeão mundial, e que continua, incansável e sucessivamente, a quebrar records
mundiais na sua modalidade. Fora das pistas de esqui, Steiner é um ser deslocado, tímido
e solitário. Modifica sua imagem e postura quando se apresenta como esquiador,
desafiando-se constantemente e com isso, os seus os próprios limites. Herzog o
documentou no período de 1973 até as competições em 1974 de salto de esqui em
Schattenberg (montanha na Baviera, Alemanha) e Planica (vale alpino localizado no
noroeste da Eslovênia).

FIGURA 01 – O esquiador Walter Steiner
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No documentário, Herzog busca enquadramentos inusitados e câmera lenta para
ampliar a dimensão estética que procura: atingir o nível, por intermédio da sensação de
voo e da queda livre, de uma verdade mais profunda que represente o personagem
naquele momento de êxtase. Embora o diretor enaltecesse seu personagem em cena,
posteriormente ele nos aproxima da fragilidade humana, já que traz sequências de cenas
de saltos que deram errado, causando acidentes e tragédias.
Os dois lados da situação representada condensam imagem e sensação em
Verdade Extática. O voar torna-se natural como o caminhar, e isso legitima uma
experiência do sublime (PAGANELLI, 2010). Ainda como corpus de verdade extática,
Herzog opta por utilizar a música da banda alemã Popol Vuh, considerada precursora no
uso do sintetizador e na utilização de elementos étnicos, fazendo parte de um estilo
musical conhecido como Krautrock21. Amplia-se o sensorial da cena e a música também
contribui esteticamente para um plano pensado para ter duração de 40 segundos, o
perigoso voo de Walter Steiner.
E então, em um corte rápido, nós vemos Steiner voando em lugar de seu corvo,
em um terrível e estético frame, em extrema câmera lenta diante para uma
eternidade desacelerada. É um majestoso vôo de um homem que está deturpado
pelo medo da morte e encantado por um êxtase religioso. E então, próximo a zona
mortal, ele aterrissa suave e seguramente, e um texto escrito sobre à imagem é
introduzido. O texto é baseado no escritor suíço Robert Walser, e diz: “Eu deveria
estar totalmente sozinho nesse mundo. Eu, Steiner, e não outro ser vivo. Sem sol,
sem cultura, eu, nu, sob uma pedra alta, sem tempestade, sem neve, sem bancos,
sem dinheiro, sem tempo e sem respiração. Eu então, finalmente, não terei mais
medo.22” (HERZOG, 2007, p. 14)

Por fim, Herzog afirma que fazer o filme o fez relembrar anseios e lembranças da
infância, já que a prática de esquiar e saltar lhe eram uma grande paixão. Tinha o mesmo

Faz referência às bandas experimentais da Alemanha do fim da década de 1960 e começo da década de
1970. Termo inicialmente utilizado de forma pejorativa pela imprensa britânica musical. Fonte:
http://www.last.fm/pt/tag/krautrock/wiki. Acesso em: 5 ago. 2016.
21

Livre tradução do original: “Und dann, in einem harten Schnitt, sehen wir Steiner anstelle seines Raben
fliegen, in einem ungeheuerlich ästhetischem Bild, in extremer Zeitlupe zu einer Ewigkeit verlangsamt. Es
ist ein majestätischer Flug eines Menschen, dessen Gesicht in Todesangst entstellt und wie in religiöser
Ekstase verzückt ist. Und dann, kurz vor der Todeszone, landet er sanft und sicher, und ein Schrifttext ist
über das Bild eingeblendet. Der Text ist an einen Text des Schweizer Schriftstellers Robert Walser angelehnt
und lautet: “Ich sollte eigentlich ganz allein auf dieser Welt sein. Ich, Steiner, und sonst kein anderes
lebendes Wesen. Keine Sonne, keine Kultur, ich nackt auf einem hohen Fels, kein Sturm, kein Schnee, keine
Banken, kein Geld, keine Zeit und kein Atem. Ich würde dann jedenfalls keine Angst mehr haben.”
22
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desejo de Steiner, ser um grande campeão olímpico. Porém, interrompeu o sonho de ser
saltador quando um amigo sofreu um terrível acidente durante a prática do esporte.
Devido a essa aproximação com Steiner, afirmou: “Eu tinha finalmente encontrado a
encarnação viva dos meus sonhos, alguém que pudesse mover-se como um pássaro. Era
como se eu estivesse voando lá fora23”. (CRONIN, 2014, p. 402).
O Grande Êxtase do Entalhador Steiner consegue ir além da história “em torno da
coragem do esquiador de se lançar em saltos cada vez mais ousados, de modo a conseguir,
como um deus, superar sua condição humana e transformar-se no todo.” (NAGIB, 1991, p.
37), é possível interpretar aspectos intrínsecos da vida e anseios do próprio
documentarista, que se indentifica com seus personagens obcecados pelo perigo, e os
homenageia com documentários, transformando a ausência e angustia que sentem em
presença e admiração pelas suas histórias.
O Homem-Urso (2005)
O documentário O Homem Urso (Grizzly Man, 2005) conta a história do ecologista
estadunidense Timothy Treadwell, que dedicou uma vida inteira à conscientização e
preservação dos ursos pardos do Alasca. Treadwell documentava com sua câmera portátil
as inúmeras viagens e temporadas no Alasca, tanto que o diretor Werner Herzog, ao fazer
o filme, utilizou em grande parte do documentário do material bruto produzido pelo
ambientalista.
Essas filmagens mostram a rotina de Treadwell na região, retratando desde as
atividades simplórias como dormir e comer, até a aproximação e relacionamento com os
ursos, o que revelava a confiança que ele tinha nessa espécie, atingindo o limite da loucura
com tamanha aproximação e risco eminente de vida. Aqui, temos “a natureza que rejeita
o homem, e o homem que se perdeu na natureza” (NAGIB, 1991, p. 35), já que o
personagem desacredita da humanidade e tenta uma relação forçada com os animais.
Treadwell palestrou em escolas e programas de TV sobre a questão da
preservação dos ursos pardos e ganhou facilmente o interesse e confiança das pessoas,
que viam nele um grande entusiasta e apaixonado pelos animais. Segundo o próprio

Livre tradução: I had finally encountered the living embodiment of my dreams, someone who could move
like a bird. It was almost as if it were me flying out there.
23
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Treadwell, ele se considerava um amigo e guardião de todas as espécies existentes na
terra, ainda que sua fixação fossem os ursos pardos. Fundou a organização Grizzly People,
pensada para proteger os ursos e seu habitat natural. No site da organização24 é possível
encontrar uma homenagem ao seu fundador, escrita por Louisa Willcox, amiga dele e
também ambientalista.
No documentário, Herzog traz entrevistas e reflexões narrativas próprias,
conversando com as imagens de um Treadwell também documentarista. Em alguns
momentos as narrativas conversam, em outras reforçam os limites da condição humana
limitada do ambientalista, alguns acentuam a sua falta de lucidez e paixão, mas sempre
enquanto narrativas complementares.
As imagens do ambientalista apresentavam, de forma sutil, o ódio que sentia pelo
ser humano. É possível fazer uma leitura de O Homem Urso (Grizzly Man) a partir de duas
perspectivas: as filmagens como um diário que o aproxima da tragédia, já que a postura
ousada de Treadwell não lhe permitia perceber o perigo iminente da natureza e do
instinto animal dos ursos. O alerta da polícia sobre a periculosidade da área e da
abordagem feita com os bichos, em uma região que já era de preservação ambiental, não
o intimidavam. Outra análise possível traz a leitura da desilusão e tristeza dele com o ser
humano.

FIGURA 02: O ambientalista Timothy Treadwell

24

Disponível em: http://www.grizzlypeople.com
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Timothy e sua namorada Amie Huguenard foram literalmente devorados por um
urso em um dia que deveria ser mais um no acampamento de férias no Alasca para
observação da espécie. É cruel retratar, em forma de documentário, a história de um
homem que foi devorado por sua causa maior, os ursos, a quem se intitulava amigo e
guardião. “Apesar dele tentar proteger os ursos dos caçadores e outros perigos
imaginados, é justo dizer que ele precisava dos animais mais do que eles precisavam dele;
Eles eram um tipo de salvação para ele25”. (CRONIN, 2014, p. 1055-1056).
As entrevistas de Herzog intensificaram esses momentos finais da vida de
Timothy. Se, para um documentarista, acima da natureza estética e epistemológica do
documentário, a natureza ética deve se sobressair (SALLES, 2004), de que maneira Herzog
gostaria de retratar seu personagem, apaixonado por ursos, e devorado por um deles? A
cena em que a tragédia é exposta ao espectador se faz de maneira indireta e silenciosa,
quando Herzog escuta a fita do momento exato em que o casal é engolido pelo urso. Mas
nós, espectadores, não escutamos essa mesma fita.
No dia em que foi morto, ele deixou a câmera ligada, mas somente o áudio foi
captado, por uma incrível coincidência do destino, evitando assim o registro em imagens
da sua morte e sofrimento. Não coube fazer parte da narrativa o áudio captado do
Treadwell, porque o espectador, nessa altura do documentário, já compreendeu a
tragédia. A representação da morte é esteticamente uma Verdade Extática, assim como o
perigo, o extremo, a intensidade, o sofrimento e a loucura da personagem, porque, através
das imagens de Treadwell e as entrevistas e montagem herzoguiana, esses aspectos
atingem o nível estético do sublime proposto por Kant, quando ultrapassa qualquer
barreira de normalidade e retrata o espírito humano sobressaindo à natureza, como
grandiosidade e infinidade absoluta.
Considerações finais
O cinema documentário de Werner Herzog possui uma linguagem específica que
visa atingir uma verdade mais profunda, a fim de repassar ao espectador um estilo

Livre tradução de: “Although he tried to protect bears from poachers and other imagined dangers, it’s fair
to say he needed the animals more than they needed him; they were some kind of salvation for him”.
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estético e sensorial único, que interprete a apreensão e significação da relação
estabelecida pelo personagem na cena, em dado momento específico. O termo Verdade
Extática foi cunhado para auxiliar na explicação, dentro do espaço fílmico, de tal nível de
verdade tendo como parâmetros a relação sensação e imagem. Pelo viés narrativo e
estético, conseguimos apreender o tipo de verdade que o diretor tentara passar ao
expectador, quando partimos para análise fílmica, ou ainda, quando refletimos seus atos
criativos através de entrevistas, documentos e livros por ele escritos, entre outros
aspectos, assim como sugere o viés teórico-metodológico pautado nas Teorias dos
Cineastas.
Ao analisarmos as obras documentárias do diretor como “O Grande Êxtase do
Entalhador Steiner” (1974) e “O Homem-urso” (2005), percebemos a real aplicação do
êxtase de verdade herzoguiano, apoiado em diversos recursos para que isso aconteça,
como a narração, a câmera lenta, a autoria, a participação do documentarista no espaço
fílmico, a trilha sonora, a escolha dos planos e enquadramentos, os personagens, a
paisagem, entre outros. Nessas circunstâncias, os elementos estéticos utilizados pelo
diretor para atingir a verdade são a sua assinatura enquanto artista do filme. É assim que
tentamos compreender um pouco melhor a dimensão poética e extática do Herzog
documentarista.
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ENTRE A FOME E O SONHO: UM CINEMA-MANIFESTO
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Resumo: Dentre os inúmeros escritos do cineasta Glauber Rocha (críticas, análises
fílmicas, cartas, manuscritos, roteiros, etc), destacam-se (talvez pela maior disseminação,
mas sem dúvida pelo tom político-afirmativo) os manifestos Eztetyka do Fome (1965) e
Eztetyka do Sonho (1971) - assim grafados segundo uma “neoescrita” própria. Em ambos,
originalmente apresentados em congressos na Itália e Estados Unidos, respectivamente,
tal estética revela-se também uma ética que delineia, em termos teóricos, a práxis de um
cinema sempre atravessado pela urgência da liberdade e da função social do artista no
(seu) mundo. Entre os seis anos que separam a fome e o sonho, é esboçado um movimento
metamórfico e não linear de um cinema político, ou um cinema que se faz política, via
(des)razão, violência, imaginação e misticismo. Tal leitura, que não é inédita, porém ainda
profícua, será atravessada pelo diálogo maior, de pertencimento latino-americano, com
outra proposição de cinema-manifesto contida no texto Hacia un tercer cine: apuntes y
experiencias para el desarrollo de un cine de liberación em el tercer mundo (1969) e no
documentário La Hora de Los Hornos (1968), realizados por Fernando Solanas e Octavio
Getino.
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Introdução
Nos parágrafos finais de seu manifesto Eztetyka do Sonho, Glauber Rocha escreve:
A “Estética da fome” era a medida da minha compreensão racional da pobreza
em 1965.
Hoje recuso falar em qualquer estética. A plena vivência não pode se sujeitar a
conceitos filosóficos. Arte revolucionária deve ser uma mágica capaz de enfeitiçar
o homem a tal ponto que ele não mais suporte viver nesta realidade absurda
(ROCHA, 2004, p. 251).

Neste texto, apresentado num Congresso na Columbia University, em Nova Iorque,
em janeiro de 1971, Glauber estabelece diálogo direto com seu contundente manifesto de
1965, Eztetyka da Fome, levado a público, por sua vez, exatamente seis anos antes, em
Gênova, Itália, durante a V Resenha do Cinema Latino-Americano, ocorrida dentro do I
Congresso do Terceiro Mundo e Comunidade Mundial.
O cineasta marca, no trecho acima destacado, uma mundança de perspectiva,
passagem/trânsito/transe entre os textos, que não vem a constituir ruptura, mas um
continuum, que se configura como um constante e metamórfico (re)pensar (de) questões
muito caras à teoria e práxis do cinema glauberiano, questões estas que podem ser
condensadas nas díades, nos pares arte e revolução (sintetizadas no conceiro de arte
revolucionária), política e poesia, estética e ética, razão e sonho; e, consequentemente, na
problemática do papel, da função do intelectual no mundo27.
Entre-estéticas e interlocutores
Retomemos o trecho já destacado do manifesto de Glauber: “A 'Estética da fome'
era a medida da minha compreensão racional da pobreza em 1965” (ROCHA, 2004, p. 251).

Podemos pensar o mundo aqui como sociedade, país, continente, planeta, se levarmos em consideração
tanto o projeto glauberiano de um “cinema tricontinental”, como a reconfiguração da palavra/contexto terra
ao longo do que o cineasta definiria como “trilogia da terra”, ou seja, seus três longa-metragens Deus e o
Diabo na Terra do Sol (1964), Terra em Transe (1967) e A Idade da Terra (1980). Ainda há que se considerar
que Glauber apresenta a Estetyka do Sonho quando dos seus primeiros movimentos de
“desterritorialização”, no exílio, que duraria 5 anos, tendo até então já realizado fora do Brasil, no ano de
1970, os longas Cabeças Cortadas e O Leão de Sete Cabeças, respectivamente na Catalunha e no CongoBrazzaville.
27
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Na Eztetyka do Sonho, por sua vez, a premissa ou a hipótese glauberiana é de que “a
revolução é a anti-razão que comunica as tensões e rebeliões do mais irracional de todos
os fenômenos que é a pobreza” (ROCHA, 2004, p. 250). Aqui, a dimensão onírica e mística
são os lugares possíveis de uma potencialização da arte como revolução, através da
desvinculação da razão, do racionalismo conservador.
No diagnóstico dos processos de (des)colonização e suas implicações políticas, no
que diz respeito principalmente ao contexto brasileiro e latino-americano, Glauber aponta
que a existência descontínua de uma arte revolucionária no Terceiro Mundo se deve
fundamentalmente às repressões desse racionalismo e prossegue:

Os sistemas culturais atuantes, de direita e de esquerda, estão presos a uma razão
conservadora. O fracasso das esquerdas no Brasil é resultado deste vício
colonizador. A direita pensa segundo a razão da ordem e do desenvolvimento. A
tecnologia é ideal medíocre de um poder que não tem outra ideologia senão o
domínio do homem pelo consumo. As respostas da esquerda, exemplifico outra
vez no Brasil, foram paternalistas em relação ao tema central dos conflitos
políticos: as massas pobres.
O Povo é o mito da burguesia.
A razão do povo se converte na razão da burguesia sobre o povo.
As variações ideológicas desta razão paternalista se identificam em monótonos
ciclos de protesto e repressão. A razão de esquerda revela herdeiro da razão
revolucionária burguesa europeia. A colonização, em tal nível, impossibilita uma
ideologia revolucionária integral que teria na arte sua expressão maior, porque
somente a arte pode se aproximar do homem na profundidade que o sonho desta
compreensão possa permitir.
A ruptura com os racionalismos colonizadores é a única saída (ROCHA, 2004, p.
249-250).

Em 1965, na Estetyka da Fome, Glauber ataca o paternalismo europeu diante do
colonizado, diante do chamado Terceiro Mundo. Na Estetyka do Sonho, a crítica se dá ao
espelhamento de tal paternalismo pela intelectualidade de esquerda brasileira que,
segundo o cineasta, interiorizara o racionalismo colonizador.
A Estetyka da Fome - ou Estética da Violência, como o texto ficou conhecido fora do
Brasil - havia sido apresentada no evento organizado pelo Columbianum, instituto
cultural (e centro do estreitamento/pensamento das relações estético-políticas entre
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Europa-América Latina28) criado pelo padre jesuíta Angelo Arpa no final dos anos 1950,
em uma mesa-redonda aberta com uma comunicação do teórico e crítico literário Antonio
Candido. O texto de Glauber, dentre outras influências teóricas, estava afetado pelos
estudos do geógrafo e político Josué de Castro, que teve seus direitos políticos suspensos,
cassados pela ditadura militar e havia publicado, dentre outros estudos sistemáticos,
Geografia da Fome e Geopolítica da Fome, respectivamente, nas décadas de 40 e 50.
O manifesto veio se situar ainda junto a uma série de textos-ensaios que pulularam
ao longo da década de 60 como mecanismos de resistência nos cinemas nacionais latinoamericanos, marcadamente sob a influência de acontecimentos como a Revolução Cubana
em 1959 e a independência da Argélia em 1962, e dos escritos teóricos de Frantz Fanon
sobre a psicopatologia da colonização/descolonização (ressaltemos que o primeiro
capítulo de seu livro Condenados da Terra, de 1961, intitulado “Da Violência”, traz a
premissa de que “a descolonização é sempre um fenômeno violento”). Dentre tais
manifestos, podemos destacar Por un cine imperfecto, do cineasta cubano Julio Garcia
Epinosa, e Hacia un Tercer Cine, dos argentinos Fernando Solanas e Octavio Getino, ambos
os textos datados de 1969. Este último, em particular, ao esboçar/questionar o papel do
intelectual-artista nos processos de liberação, descolonização cultural dos países do
terceiro mundo, faz referências diretas a Glauber e ao Cinema Novo, movimento que
aparece como exemplo de projeto coletivo de um cinema nacional em luta.
No rescaldo das revoluções, do sucesso crítico de Deus e O Diabo na Terra do Sol
(1964) e sob o pensamento teórico do subdesenvolvimento, o posicionamento do cineasta
no manifesto de 1965, pronunciado num evento dentro da Europa, é estratégico, se insere
na dialética colonizado (nós) e colonizador (eles), e numa perspectiva de um cinema como
programa, de um cinema de guerrilha. Mesmo com o golpe político-militar já instaurado
no Brasil, a corrida de Manuel na sequência final de Deus e o Diabo, do sertão em direção
ao mar, ainda ecoava a promessa revolucionária de esquerda no país.
Entretanto, os seis anos que separam ambos os manifestos abarcam o golpe dentro
do golpe (refiro-me aqui ao Ato Institucional Número 5 que, em dezembro de 1968,
decreta definitivamente o estado de exceção), o fracasso/frustação, a (des)esperança. Em
carta para Glauber, um de seus amigos, Leopoldo Serran, escreve: “o sertão não virou mar.
Para maiores informações sobre o Columbianum, seu criador padre Angelo Arpa, e os motivos da
“falência”/desarticulação de tal instituto, ver o artigo de Miguel Pereira (2007), O Columbianum e o cinema
brasileiro.
28
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Virou lama. E maiores não foram os poderes do povo, mas os das forças armadas” (ROCHA;
BENTES, 1997, p. 235). O que não leva Glauber a parar de pensar, mas a continuar
(re)pensando insistentemente a postura do intelectual diante da (im)possibilidade da
revolução.
Daí a (auto)crítica à postura paternalista do intelectual e a evocação do misticismo
como “única linguagem que transcende ao esquema racional da opressão” (ROCHA, 2004,
p. 250). Ao intelectual, “detentor” da arte/cultura “erudita”, não caberia a desalienação do
povo para sua tomada de consciência - destaquemos, como exemplo, um trecho da
Estética da Fome, “não é um filme mas um conjunto de filmes em evolução que dará, por
fim, ao público, a consciência de sua própria existência” (ROCHA, 2004, p. 67) -; mas o
papel de intercessor29, o lugar da possessão, do afeto/afetação pela cultura popular, “a
linguagem de permanente rebelião histórica” (ROCHA, 2004, p. 251).
O cinema-manifesto ganha, aqui, outro sentido - para além ou aquém da forma
política, adquire o efeito espontâneo-místico-revelatório, “uma aproximação mais
sensitiva e menos intectual com as massas pobres” (ROCHA, 2004, p. 249)30; e atinge a
dimensão mito-poética, da fabulação.
Como colocaria Deleuze em seus comentários sobre o cinema de Glauber Rocha
como um cinema “menor”, o cineasta, aqui, não se faz “etnológo do povo”, nem mesmo
inventa “ele próprio uma ficção que ainda seria história privada”, mas trabalha com
a possibilidade de se dar “intercessores”, isto é, de tomar personagens reais e não
fictícias, mas colocando-as em condição de “ficcionar” por si próprias, de “criar
lendas”, “fabular”. O autor dá um passo no rumo de suas personagens, mas as
personagens dão um passo rumo ao autor: duplo devir. A fabulação não é um
mito impessoal, mas também não é ficção pessoal: é uma palavra em ato, um ato
de fala pelo qual a personagem nunca pára de atravessar a fronteira que separa
seu assunto privado da política, e produz, ela própria, enunciados coletivos
(DELEUZE, 2005, p. 264).
É curioso relembrarmos neste ponto um comentário de Picasso, onde alteridade e espiritualidade
(con)fundem-se, quando do seu contato com máscaras africanas e consequente impacto na criação de sua
Les demoiselles d'Avignon, obra desencadeadora de outra ordem de experimentações em todo um cenário
artístico (europeu, diga-se) do início do século XX: “Nós não tínhamos compreendido isso: aquelas eram
coisas primitivas [perceba a voz da antropologia vitoriana aqui], não mágicas. As esculturas dos negros era
intercessoras. Fiquei conhecendo a palavra francesa {intercesseur} desde então. Contra tudo, contra
espíritos ameaçadores e desconhecidos (…) Todos os fetiches foram utilizados para a mesma coisa. Eles
eram armas. Para ajudar as pessoas a deixarem de ser dominadas pelos espíritos... Les Demoiselles D'Avignon
devem ter me ocorrido naquele dia” (in DANTO, 2006, p. 124).
29

Aqui também o intelectual aproxima-se da imagem/figura do profeta e não por acaso encontramos, com
frequência, sob vários aspectos, este personagem no cinema glauberiano - como o Santo Sebastião (Lídio
Silva) de Deus e o diabo.
30
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Não por acaso, na Estetyka do Sonho, Glauber desdobra o conceito de arte
revolucionária - “a mudança de muitas condições políticas e mentais exige um
desenvolvimento contínuo dos conceitos de arte revolucionária” (ROCHA, 2004, p. 249),
argumenta -, e vai, a partir daí, diferenciar a proposta do seu cinema (e,
consequentemente, do cinema novo), do cinema de Fernando Solanas e Octavio Getino,
onde se destaca o longa-metragem La Hora de Los Hornos (1968), lançado um ano antes
do manifesto Hacia un Tercer Cine, e compondo com este um programa bem definido de
cinema como atuação/ativismo político direto. Em direção outra que não a do cinema
como instrumento denotativo-documental de informação/agitação, Glauber define o
próprio cinema como abertura, programa in progress, incorporando, sempre, a ordem do
alegórico.
O transe o jagunço
Para tentar apreender tal passagem do cinema-manifesto glauberiano, ou tal
período entre-manifestos que reconfigura o papel do intelectual, detenho-me aqui em
dois pontos: o longa-metragem Terra em Transe (1967) e um personagem caro ao cineasta,
o jagunço Antônio das Mortes.
Vamos ao filme. Terra em Transe entrou em cartaz em maio de 1967, após ser
proibido e finalmente liberado pela censura do regime militar instaurado no Brasil com o
golpe de 1964 (o filme viria a ser de fato a alegoria deste golpe), e tem como protagonista
Paulo Martins, um intelectual de origem burguesa com nuances de guerrilheiro,
extremamente ambíguo, em crise, em conflito com posturas políticas, dividido entre a
poesia e a política (em certo momento do longa, uma de suas personagens, Sara, afirma “A política e a poesia são demais para um só homem”).
Paulo assume uma violência revolucionária suicida ao ver frustrada sua aliança
política com o governador e líder da esquerda populista, Dom Felipe Vieira (José Lewgoy),
visto como única alternativa ao conservador Dom Porfírio Díaz (Paulo Autran), fascista
que acaba assumindo o poder apoiado pela figura do capitalista, dono de um império de
comunicação, Júlio Fuentes (Paulo Gracindo). Nos deparamos, portanto, com uma dupla
frustração, duplo fracasso: não há poesia, a revolução não se concretiza (vale destacar,
aqui, que o cineasta compreendia tal filme como o “manifesto prático da Estetyka da
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Fome/Estética da Violência” - violência incorporada tanto no modus operandi do
protagonista quanto na estética/estilística vertiginosa da montagem).
O filme de Glauber foi autêntico choque, principalmente para artistas e
intelectuais de esquerda. A sua crítica ao populismo como mascarada
pseudodemocrática, como carnaval; sua representação dos conflitos políticos,
que inclui a conspiração da direita e o projeto da esquerda no mesmo barco do
“transe dos místicos”; sua figuração kitsch de espaços e personagens simbólicos
que representam uma identidade nacional dada a excessos e histerias; seu
desenho do intelectual-poeta político como figura contraditória, às vezes
execrável, subjetividade de amarguras mais céticas e menos consistentes do que
se desejaria; todo este painel exibido numa avalanche (...) foi um espelho
doloroso, rejeitável, polêmico (…) Epitáfio de uma época, autocrítica e
imprecação antiimperialista veemente, Terra em Transe condensou o Cinema
Novo, em agonia, e preparou o tropicalismo (XAVIER, 2001, p. 63-64).

Terra em Transe provocou, de fato, uma fissura entre o cineasta e certo panorama
intelectual de esquerda - podemos destacar a divergência maior em relação aos projetos
político-culturais de forte caráter pedagógico-didático vinculados ao CPC (Centro Popular
de Cultura) -, e um alinhamento, aproximação com outras manifestações do cenário
cultural-político de então - refiro-me aqui ao acontecimento tropicalista e seus diálogos
com o Teatro Oficina de José Celso Martinez Corrêa, por exemplo -, que se reapropriavam
da perspectiva modernista antropofágica de Oswald de Andrade, cuja proposição
constituía não uma separação fixa/esquemática do “nós” e “eles”, mas uma contaminação
das heranças (afro-indígena-europeia), do erudito/popular, para elaboração de uma
linguagem-estética própria - “Para a criação de uma verdadeira cultura brasileira,
característica e forte, expressiva ao menos, essa herança maldita europeia e americana
terá de ser absorvida, antropofagicamente, pela negra e índia de nossa terra” (OITICICA,
2011, p. 109).
Tal perspectiva antropofágica nos leva ao segundo elemento do cinema
glauberiano acima evocado - o personagem Antônio das Mortes e sua travessia, transição,
metamorfose.
Em termos de concepção estética, Antônio das Mortes tem referência tanto na
memória afetiva do cineasta quanto na releitura do western enquanto gênero
cinematográfico arraigado no mito de formação da civilização estadunidense. Em debate
realizado em 24 de março de 1964, após as primeiras exibições de Deus e o diabo na terra
do sol, sobre a composição do personagem, Glauber coloca:
Os matadores de cangaceiros, os macacos de volante, andam vestidos de uma
forma muito semelhante à dos cangaceiros. Quem anda com capa colonial, como
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aquela de Antônio das Mortes, é jagunço-matador de Vitória da Conquista, minha
região, perto da fronteira de Minas. Em garoto, eu vi muito jagunço daquele tipo,
que usava aquela capa, que serve inclusive para proteger o fuzil de repetição que
fica debaixo (in FONSECA, 2000).

Em outro momento do debate, respondendo a uma questão do crítico de cinema
Alex Viany, Glauber provoca:

para desgosto de muita gente e de você, a fita tem muita influência do western.
Tem muita coisa de John Ford, que vocês não gostam, mas eu adoro, e o Antônio
das Mortes é uma figura de citação fordiana mesmo: a forma dele andar, o uso da
paisagem, a aplicação da balada (in FONSECA, 2000).

Para compreender a trajetória de Antônio da Mortes, o personagem do jagunço
aparece pela primeira vez em Deus e o diabo na terra do sol e retorna no primeiro longametragem em cores de Glauber Rocha, O dragão da maldade contra o santo guerreiro
(1969). No primeiro, Antônio das Mortes surge como um “matador de cangaceiros”, aos
moldes de um assassino de aluguel do sertão, contratado por um coronel proprietário de
terras para matar o Santo Sebastião, figura ameaçadora dado seus contornos
revolucionários, e, com isso, pôr fim à “desordem” instaurada pelo arrebatamento do povo
pelas profecias do beato.
Além de ser contratado para acabar com o Santo, o jagunço é responsável pela
morte de Corisco, braço direito do falecido Lampião, cangaceiros que, junto ao beato,
constituem força contrária aos interesses das “autoridades” deste território-sertão (a
polícia e os coronéis).
Já em O dragão da maldade, o jagunço é mais uma vez contratado, agora por um
delegado com ambições políticas, aspirante a prefeito de uma pequena cidade do sertão
nordestino, Jardim das Piranhas, que se encontra agitada por um grupo de beatos e
cangaceiros, liderado por Coirana, que se apresenta como a reencarnação de Lampião - e
o que resta do cangaço. Retirado de uma espécie de ostracismo, Antônio aceita a missão,
mas não o pagamento - o que quer é apenas ver e dar fim ao último cangaceiro e, por
conseguinte, à sua trajetória de matador. Entretanto, no duelo contra Coirana, Antônio
tem contato com a Santa, personagem que acompanha o bando do cangaceiro. Contato
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este que aparece como questionamento, que ganha a forma de uma revelação mística,
arrebatamento, quando se dá a inversão - o jagunço fere o cangaceiro, porém abdica da
luta a serviço dos proprietários, e passa a guerrear, ao lado de outro personagem, o
Professor, pelo povo do sertão, reinvindicando, inclusive, em seus termos, a reforma
agrária.

o professor come Antônio, Antônio como o cangaceiro, Laura come o comissário,
o professor como Laura, os assassinos comem o povo, o professor come o
cangaceiro//Esta relação antropofágica é de liberdade//Já antes eu devia ter
feito assim, já em Deus e o diabo mas o relacionamento entre os personagens era
um relacionamento fechado, com censuras entre eles; eram mais burgueses
porque eu era mais burguês. Ao invés em Antônio das Mortes houve uma abertura
total, assim para os filmes dos outros autores: esta liberdade, nova para nós,
criou a possibilidade de uma relação nova com o público (ROCHA, 2004, p. 151).

Da Estética da Fome para A Estética do Sonho, a profecia se cumpre: “o encontro
dos revolucionários desligados da razão burguesa com as estruturas mais significativas
desta cultura popular será a primeira configuração de um novo signo revolucionário”
(ROCHA, 2004, p. 251).
Conclusão
Nesta passagem, neste limiar aqui delineado, e que não remete apenas ao cinemapensamento glauberiano, mas a todo um cenário de anseio revolucionário ao qual se
mostra sempre urgente retornar, o que se evidencia é a impossibilidade de separação
entre arte e revolução (sintetizadas no conceito de arte revolucionária), política e poesia,
estética e ética, razão e sonho – arte e política, entre a arte e vida mesma; ou, nas palavras
de Solanas e Getino (1969), o que se evidencia é a dissolução da estética na vida social.
Por isto, diria Glauber numa carta de 1971 enviada a Alfredo Guevara - então
presidente do Instituto Cubano de Arte e Indústria Cinematográfica (ICAIC) e diretor da
revista Cine Cubano -, tão necessária neste atual cenário político-social-cultural brasileiro,
onde o tecnicismo engole a sensibilidade, “os artistas são tão necessários à sociedade
quanto os engenheiros” (ROCHA; BENTES, 1997, p. 411).
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JEAN-MICHEL BASQUIAT E ANDY WARHOL POR JULIAN SCHNABEL EM BASQUIAT TRAÇOS DE UMA VIDA
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RESUMO: O longa-metragem Basquiat- traços de uma vida (USA, 1996) é o objeto de
análise da pesquisa que tem por objetivo principal verificar algumas das singularidades
criadas pelo artista/cineasta Julian Schnabel (USA, 1951) acerca do relacionamento entre
Jean-Michel Basquiat (USA, 1960/1988) e Andy Warhol (USA, 1928/1987); busca-se
também evidenciar possíveis relações entre pintura e cinema a partir de depoimentos do
diretor e intenta-se ainda fomentar a discussão acerca dos destinos das artes visuais, com
bases na transição da pop arte para o neoexpressionismo. A investigação encontra
justificativa no fato de que as obras de Schnabel, Basquiat e Warhol são fundamentais
para a compreensão de substanciais alterações socioculturais que acontecem a partir da
segunda metade do século XX, quando a arte moderna cede espaço para a arte
contemporânea: o trânsito entre diversas formas de produção de arte, a aceitação
do graffiti nas galerias e o abandono da primazia da subjetividade em prol da veiculação
de imagens populares são, respectivamente, elementos que caracterizam a produção dos
três artistas. A metodologia adotada se estrutura na análise crítica de trechos do filme,
destacando a relevância dos diálogos e a qualidade imagética. Jacques Aumont e Gilles
Deleuze são os referenciais teóricos adotados para a abordagem das questões
cinematográficas e Giulio Carlo Argan, Clement Greenberg e David Anfam para as
questões da história da arte.
PALAVAS-CHAVE: arte cinematográfica, Basquiat – traços de uma vida; Julian Schnabel;
Jean-Michel Basquiat; Andy Warhol.
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Introdução
Quem conta um conto
Aumenta um ponto
(Dito Popular)
Analisar singularidades do filme Basquiat: Traços de uma vida, é o objetivo
principal da pesquisa. Dirigido em 1996 por Julian Schnabel (USA, 1951), o longametragem relata a vida de um grafiteiro, novaiorquino e negro, cuja pintura marca a cena
artística dos anos 1980. Neste período, o nascente movimento neoexpressionista se
mescla à popularização da imagem do artista, promovendo o encontro da subjetivação
expressionista com a objetividade dos artistas pop.
A vida de Jean-Michel Basquiat (USA, 1960/1988) é retratada com sutilezas e
grande romantização histórica, propostas do diretor. O filme é um Biopic, do inglês
biographical pictures, termo que caracteriza as produções realizadas com bases em
biografias, as quais, em sua maior parte, adotam como protagonistas figuras masculinas.
Doris Berger (2014), ao analisar o filme de Schnabel, enfatiza que este tipo de produção
se torna relevante por popularizar a história da arte, podendo atuar com eficácia no
âmbito da arte-educação.
As ambiguidades que permeiam as relações entre Basquiat e Andy Warhol (USA,
1928/1987) são contadas a partir da memória do diretor, cujo convívio com os
personagens define as diretrizes da narrativa. Quais singularidades podem se depreender
de tal aproximação entre diretor o e os objetos de sua obra? Que procedimentos o diretor
adota para evidenciar tal proximidade?
A presença do próprio cineasta no filme, cuja identidade se transmuta no ficcional
Albert Milo, pintor interpretado por Gary Oldman, explicita uma das características do
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diretor. Espécie de alter-ego de Schnabel, Milo desempenha um importante papel no filme.
A forte presença do diretor, que foi alvo da critica no lançamento do filme, pode ser
percebida também em vários momentos do filme, seja em distorções em relação à
biografia, ou adequações da história aos interesses da dinâmica da narrativa.
Basquiat encontra Milo pela primeira vez quando presta serviços na Galeria de arte
de Mary Boone. Na sequência do filme, Milo se transforma em um grande amigo,
responsável por fazer com que Basquiat perceba o quanto Andy Warhol gosta do exgrafiteiro, pois tenta reaproximar os dois artistas que haviam se afstado em função de
intrigas de colegas e da mídia. No filme aparecem ainda duas filhas de Schnabel, seus pais
e seu atelier, todos vinculados ao renomado pintor Milo, cuja notoriedade precede o
reconhecimento público de Basquiat.
Longe de almejar fidelidade total à vida de Basquiat, a qual sabemos ser
impossível por se tratar de uma obra tradução fílmica, almejamos aprofundar o
conhecimento sobre os três pintores, estudo que consideramos representar uma
contribuição tanto para a esfera das artes visuais quanto para os estudos fílmicos.
Antes de passarmos à análise fílmica, contudo, pontuamos considerações
relevantes para fundamentar os estudos que estruturam possíveis relações entre arte e
cinema. Para Giulio Carlo Argan (1992), ao analisar a arte moderna, a importância da
mudança de paradigmas estabelecidos por Andy Warhol e a pop-art é fundamental para
compreendermos os destinos das artes visuais; o historiador valoriza a presença de
imagens do universo cotidiano e explicita questões acerca da emergente crítica ao sistema
das artes visuais. De acordo com o filósofo Jacques Aumont, que considera o cinema a
síntese das artes, o veículo cinematográfico é capaz de “deslocar as fronteiras da arte e
mudar sua natureza (AUMONT, 2004, p.136).
No que tange à história da arte e de sua possível contribuição para os estudos da
cultura contemporânea, tanto as personagens de Basquiat - traços de uma vida quanto as
escolhas da trama cinematográfica são elementos que caracterizam as alterações sócioculturais ocorridas a partir das últimas décadas do século XX.
Sobre personagens, trama e vida
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Julian Schnabel, diretor de Basquiat33, é um artista visual norte americano que tem
sua obra mais amplamente reconhecida na década de 1980, quando o movimento
pictórico neo-expressionista desponta simultaneamente em diversas partes do planeta.
Cacos de porcelana, tais como pratos ou xícaras quebrados, amalgamam-se à matéria
pictórica, criando volumes a partir da superfície do suporte; desta espécie de massa
corpórea emergem retratos, paisagens e abstrações. Basquiat – retratos de uma
vida (1996) é seu primeiro longa-metragem, depois dele, Schnabel dirige Antes que
Anoiteça (2000), O Escafandro e a Borboleta (2007), Lou Reed em Berlim (2007)
e Miral (2010).
A singularidade da trajetória de Jean-Michel Basquiat (1960/1988), além do
mérito de sua produção pictórica, reside no fato de ser ele o primeiro pintor negro a
conseguir notoriedade na cena artística contemporânea4. Inicia sua produção com
o grafitti, quando assume o codinome SAMO (Same old shit) e chega a ter seus trabalhos
expostos nos mais importantes eventos artísticos do mundo. Desde os pequenos cartões
postais vendidos nas ruas até as pinturas de grandes dimensões comercializadas a preços
cada vez mais altos34, ele, que é filho de pai haitiano e mãe porto-riquenha, representa a
ascensão das culturas de matriz africana nos Estados Unidos. Morto por overdose de
heroína, transita por diversas formas de produção de arte, como música e pintura,
atingindo a notoriedade que tinha por meta desde a adolescência.
Andy Warhol, ícone da pop art, realiza pinturas a partir de retratos de polaroids:
estrelas de cinema e amigos compõem grande parte de seu repertório. Desde objetos
como as caixas de sabão Brillo até os filmes experimentais, o artista permeia
sua produção com uma intensa atividade social; de corpo franzino e sempre visto com
peruca branca, ao mesmo tempo em que convivia com o mundo underground novaiorquino,

destacava-se

no

estrelato

artístico,

na

contramão

da

geração

de pintores expressionistas abstratos que o precedeu. Ao tratar a arte como mercadoria e
problematizar o circuito da produção e comercialização da produção de arte, Warhol é

Adotamos, por vezes, o título abreviado do filme, tanto por ser seu título no original inglês, quanto para
facilitar a leitura.
33

Em maio de 2016, a Folha de São Paulo informa que uma tela de Basquiat foi vendida em New York por
U$ 53,8 milhões de dólares.
34
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uma das celebridades que simultaneamente transita no universo da cultura de elite e da
cultura popular.
David Bowie (Inglaterra, 1947/2016), que interpreta Andy Warhol, é um rock star,
que no ano de 1973 adota a identidade Ziggy Stardust. Sua carreira de ator conta com
participação em vários filmes, tais como O Grande Truque, de 2006. Em 1971 compôs uma
canção para Andy Warhol e ao longo de sua vida colecionou inúmeras obras de arte. Em
novembro de 2016 é realizado um leilão de suas obras e dentre os trabalhos encontramse obras de Basquiat.
Se, no ano de 1986, o quase desconhecido Jeffrey Wright interpreta Basquiat e o
mundialmente famoso Davis Bowie é o responsável pela imagem fílmica de Warhol,
podemos perceber que o diretor estabelece um paralelo com as personas da biografia. O
filme é repleto de metáforas, o que nos leva a crer que a análise fílmica pode revelar uma
gama significativa de informações.
Julian Schnabel, advindo do campo da pintura, revela a influência desta em seus
trabalhos fílmicos, como podemos perceber em depoimentos do diretor para
David Moos (s/d). Na entrevista, Schnabel discorre sobre seu processo de criação e
desenvolvimento de pinturas e filmes. Revela que sabe por onde dar início, mas, em
contrapartida, não possui definições para o fim. O que caracteriza os dois processos é a
similaridade de ambos com a entrada em uma arena.
Em várias cenas do filme encontramos a presença do diretor. As pinturas que,
na diegese teriam sido realizadas por Basquiat são do próprio Schnabel. Impossibilitado
de utilizar as pinturas originais de Jean Michel, que foram proibidas pela família do
artista, ele as

reproduz para

que

possam

ser utilizadas

no

longa-metragem.

Diferentemente das pinturas de Basquiat, as de Warhol e Schnabel, presentes no filme,
são originais.
As pinturas abaixo são fundamentais para a análise que buscamos realizar neste
trabalho. Ambos são retratos feitos por Andy Warhol: o primeiro é de Basquiat, realizado
com oxidação através da urina, técnica demonstrada em uma cena do filme; o segundo é
de Schnabel, obra que aparece no ateliê de Warhol, em uma das sequências que
analisaremos a seguir. As obras reafirmam a ligação de Basquiat e Warhol, assim como
evidenciam de forma clara a presença de Schnabel no filme.
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Figuras 1 e 2: Retratos de Basquiat e de Schnabel feitos por Andy Warhol em 1982

Fonte: The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts

Doris Berguer (2014), que investiga a popularização das artes visuais através do
cinema, enfatiza que o Basquiat apresenta mais observação do que processos de
pintura, muito embora potencialize a discussão acerca dos destinos das artes visuais, que
são compelidas a enfrentar os desafios propostos pelo cinema.
Jacques Aumont, ao explicitar singularidades da autoria cinematográfica, afirma
que Jean Cocteau define o artista como um ser mágico e médium, o qual é sempre poeta,
mesmo quando alterna sua produção entre cinema e pintura, Ligado ao movimento
surrealista, Cocteau "mantém-se na ausência de intenção pessoal e particular, mas jamais
abandona a intenção geral de acolher o poético” (p.151). Muito embora Schnabel esteja
longe de manter uma postura de distanciamento de sua intenção pessoal, o caráter
74

poético do filme é evidente. Tais aspectos serão destacados na análise das três sequências
em que Basquiat e Warhol se encontram.

Fragmentos de Warhol e Basquiat
Basquiat e

Warhol

se

encontram

três

vezes

no

filme:

na

primeira

sequência Basquiat invade um restaurante para conhecê-lo, na segunda Warhol vai à
abertura da exposição de Basquiat e depois participam de um jantar; na terceira se
encontram no atelier de Warhol, quando se desentendem. Ao analisarmos a relação de
ambos na obra de Schnabel, podemos perceber quão romantizada é a relação entre os
dois personagens.
Segundo Leonhard Emmerling (2003), a relação entre Andy Warhol e Basquiat foi
de

plena

parceria, pois

ambos

buscaram

um

com

a

ajuda

do

outro, descobrir singularidades em seus trabalhos, além de se tornarem companheiros
em exposições e visitas a galerias. Tal relacionamento resultou em duas séries de
trabalhos que foram expostos nos anos de 1984 e 1985 (fig.3). De acordo com
depoimentos colhidos por Berger (2014), a aproximação contribuiu para a volta de
Warhol à pintura.
Apesar da ligação e da importância da troca afetiva e informacional criada por
ambos, eles possuíam grande aversão a críticas, fator que provocou um grande conflito
na relação que haviam estabelecido. Até o momento em que a mídia relatava que
Warhol havia ganhado um protegido e Basquiat um artista de figura paternal, tudo
caminhava bem: o problema ocorreu quando as críticas de usurpação e possível
manipulação
tornasse

de

Warhol sobre Basquiat,

insustentável a ponto de

evidências não

são

retratadas

no

fizeram com

que

o

clima

se

provocar o fim da amizade. Contudo, tais
filme,

ou

quando

muito

aparecem

de

forma adocicada, o que o caracteriza a romantização da história.
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Fig 3 - Fotografia de Warhol e Basquiat em exposição em 1985

Fonte: blog da L&PM

Muito embora as exposições da dupla não tenham alcançado o sucesso imaginado,
hoje elas se mostram paradigmáticas quando se leva em conta um processo de trabalho
que não busca a produção individual, mas potencializa a criação coletiva.
Gilles Deleuze, ao discorrer sobre a subversão temporal no cinema, postula que,
“da indiscernibilidade do atual e do virtual uma nova distinção deve sair, como uma nova
realidade que antes não existia” (DELEUZE, 2005, p.109). De acordo com o filósofo,
portanto, seria impossível obtermos um único relato verdadeiro sobre determinado fato
ou acontecimento. Na análise que realiza nos anos 1980 sobre a produção fílmica, nos faz
compreender que, diferentemente do cinema tradicional, onde reina a imagemmovimento, é no cinema moderno, reduto da imagem-tempo, que coexistem diversas
possibilidades de realidades, as quais funcionam como as diversas facetas de uma
substância que passa pelo processo de cristalização. Nesse tipo de imagem, tanto “lençóis
do passado” como “pontas do presente” são agentes transformadores da realidade que
deixa de ser una e coesa e assume seu caráter fragmentário.
Ao

tratarmos

sobre

a

popularização

da

história

da

arte e

seu valor

educacional encontramos como referencial teórico Doris Berger, que indaga quais tipos
que residem por detrás de tais narrativas, quais critérios e modelos são adotados,
buscando levantar questões acerca dos efeitos que tal tipo de historicização surge a partir
do filme.
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Os questionamentos de Berger promovem uma reflexão acerca do trabalho
proposto, levando-nos a novos questionamentos: Quem valoriza quem? Andy Warhol
torna Basquiat famoso? Basquiat valoriza a pintura de Warhol que estava em
baixa? Schnabel quer retomar sua fama através de Basquiat e Warhol? Bowie valoriza
Warhol e/ou Warhol valoriza Basquiat?
A análise de três sequências fílmicas, realizada a seguir, tem por intuito desvendar
algumas destas questões.
Primeiro encontro: a busca da fama
Um pouco antes de vinte minutos da narrativa fílmica, depois que Basquiat é
exibido dormindo dentro de uma caixa de papelão em alguma praça, em cenas típicas do
submundo de New York no final dos anos 1970 35 , Basquiat e o amigo Benny Dalmau,
interpretado por Benicio del Toro, conversam enquanto jogam basquete. Interrompem a
brincadeira e caminham enquanto Basquiat indaga ao amigo quanto tempo ele acha que
é preciso para ficar famoso. Dalmau, personagem que não existiu, mas que parece reunir
qualidades de diversos amigos do grafiteiro, responde:
Para ser famoso quatro anos, seis pra ficar rico. Primeiro tem que se vestir
direito. Depois tem que sair com pessoas famosas. Conhecer as pessoas certas.
Socialite. E depois tem que fazer o seu trabalho enquanto não está fazendo isso.
Mas estou falando do mesmo tipo de trabalho, o mesmo estilo... para as pessoas
te reconhecerem e não te confundirem. E depois, quando for famoso, no topo,
tem que continuar a fazer da mesma maneira. Mesmo que seja chato. A não ser
que queira que as pessoas se zanguem com você. Que vão se zangar de qualquer
maneira. Normalmente as pessoas famosas são muito burras... você é inteligente
demais (SCHNABEL, 1996).

O primeiro encontro acontece em um restaurante: o jovem artista observa na
calçada a chegada de Warhol e Bishofberger numa limosine; vai ao encontro deles e
oferece pequenas pinturas para Warhol, que se encanta com o trabalho e força seu
galerista a lhe emprestar os poucos dólares cobrados pelo artista para adquirir alguns
exemplares. Ambos compram pinturas de Basquiat.

35

A narrativa de Schnabel tem início em 1979 e termina em 1988.

77

Figura 4: Primeiro encontro de Basquiat e Warhol

Fonte: Filme Basquiat - traços de uma vida

De acordo com relatos de pesquisadores (BERGER, 2014), este primeiro contato
teria acontecido de maneira diversa: Bischofberger teria convidado Basquiat para ser
fotografado com Warhol no restaurante, depois das fotos, Basquiat teria saído do
restaurante sem comer e voltado pouco depois com a pintura Doz Cabezas (fig. 5).
Figura 5: Basquiat, Doz Cabezas, 1982

Fonte: site do artista
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Segundo encontro: galeria e jantar
O segundo encontro de Basquiat e Warhol se divide em duas partes. Na
primeira Warhol está no vernissage do jovem pintor na galeria de Annina Mosei e na
segunda jantam no restaurante de Mr. Chow para celebrar a abertura da exposição.
Mais uma vez, a interferência de Schnabel se faz notar: no filme, podemos ver o
momento

em

que

o

fotógrafo

registra

a

presença

de

Warhol,

Milo

e Bischofberger com Basquiat. Nos registros do site da Galeria de Bischofberger, onde
estão disponíveis imagens de grupos com o artista, encontramos uma imagem na
qual Basquiat, Warhol e Bischofberger são fotografados ao lado de Francesco Clemente
(figura 6), pintor italiano da vertente neoexpressionista intitulada transvanguarda.
Figura: 6

Fonte: Galeria Bruno Bischofberger

Figuras: 7 e 8

Fonte: Filme Basquiat
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As acusações da crítica e de amigos de Basquiat, que enfatizam a supervalorização
do diretor acerca de sua amizade com o protagonista do filme, podem ser percebidas a
partir da análise deste tipo de imagem. De certa forma, ao tomar o lugar de Clemente (figs.
7 e 8), o alter-ego de Schnabel faz com que que realidade e ficção de confundam, criando
uma nova narrativa que, de acordo com Doris Berger, terá papel fundamental para o
estabelecimento de uma história da arte, já que o cinema, através de filmes biográficos, é
uma elemento cada vez mais importante para o ensino das artes.
Ao sair da Galeria, Basquiat pede emprestada a limosine de Bischofberger e
passeia com o motorista por Nova York. Os sinais de seu descontentamento com a fama
surgem antes mesmo de entrar no carro, quando ouvimos seu pensamento:
Afinal porque damos tanta importância à arte? Os artistas são respeitados pelos
pobres porque o que fazem é uma maneira honesta de saírem da merda sendo
eles mesmos o meio para atingir o fim. O dinheiro ganho prova, pura e
simplesmente, o seu valor como artista. A alegria provocada por um quadro com
sol pendurado numa parede de prisão é a prova que a beleza é possível, mesmo
em condições desagradáveis. E essa é uma ideia bem diferente da teoria chique
de que a arte é uma roubalheira. E nunca se poderá explicar para alguém que usa
os dons de Deus para escravizar, que você usou os dons de Deus para ser
livre (SCHNABEL, 1996).

Na próxima cena, ele entra no restaurante onde celebram a abertura da exposição.
Ao invés de se sentar-se à mesa com a galerista Annina Nosei, que, além de realizar a
primeira exposição individual do pintor, lhe emprestara o espaço para realizar os
trabalhos, Basquiat opta por ficar na mesa de Mary Boone, galerista de Warhol, cujo
prestígio é mais elevado. Schabel metaforiza a ascensão profissional situando a mesa das
personalidades mais importantes um degrau acima de onde está a mesa de Nosei. A
conversa trivial e um incidente com o crítico Rene Ricard evidenciam os futuros
problemas na narrativa fílmica.
A partir deste encontro, Bischofberger e Mary Boone se tornam os responsáveis
pelas inúmeras exposições nacionais e internacionais de Basquiat, dentre as quais
destacamos a participação em Bienais de Veneza. Quando, em 1996, as obras do
pintor integraram as mostras especiais da Bienal Internacional de São Paulo, o
responsável pela seleção das obras e redação do texto crítico foi o próprio Bischofberger.
Terceiro encontro: troca de perucas
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O terceiro encontro de Basquait e Warhol acontece no atelier do artista pop.
A Factory, como era conhecido o atelier de Warhol, não é mais a Silver Factory, ponto de
encontro de inúmeros artistas dentre os quais destacamos o Velvet Underground. Em vez
das paredes forradas de prateado, estamos diante de uma espécie de escritório, que
evidencia o reconhecimento do pintor pop no mercado das artes visuais.
Ao discorrer sobre Basquiat e a cultura da celebridade, Doris Berger (2014)
valoriza as trocas identitárias promovidas por Schnabel. De acordo com a pesquisadora,
Basquiat coloca a peruca de Warhol para explicitar a tentativa de capturar um fragmento
da identidade do mentor.
[...] but the fact that the painter Julian Schnabel is imitating the works of his
colleague for the film definitely opens up fascinating questions with regard
to authorsip and reproduction, presented in several levels in this film: as a
reproduced portrait showing Schnabel as a representative subject;
as Basquiat’s painting copied by Schnabel as secret author, and as film framed by
Schnabel as the established director. (BERGER, 2014, p.253)36

Figuras: 9 e 10

Fonte: filme Basquiat

A cena do atelier é uma das que destacamos na pesquisa, pois nela estão
presentes questões, tais como o uso do preto e do branco na vestimenta dos artistas,
estratégia usada por Schnabel para metaforizar a troca de identidade entre o pintor
neoexpressionista e o artista pop.

[...] mas o fato de que o pintor Julian Schnabel está imitando os trabalhos de seu colega para o filme
definitivamente desperta questões fascinantes no que concerne à autoria e reprodução, presentes em vários
níveis neste filme: como um reproduzido retrato exibindo Schnabel como um sujeito representativo; como
as pinturas de Basquiat copiadas por Schnabel como autor secreto, e como o filme emoldurado por Schnabel
como um reconhecido diretor (tradução nossa).
36
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Considerações finais
Por considerar que o cinema é uma das maneiras das culturas contemporâneas
conhecerem a história da arte, o filme Basquiat- traços de uma vida é significativo para um
entendimento da cena artística novaiorquina na década de 1980, quando surge, em
diversos locais do mundo, uma nova onda expressionista. Subversões históricas
promovidas pelo diretor/autor, não deixam de ser uma estratégia de veiculação de sua
própria

imagem,

pois

ao

sublinhar

seu

papel

junto

à

vida

do

jovem

artista, Schnabel promove uma intensa autovalorização. Isto é: o filme, para além de
retratar a vida de Basquiat, é uma obra de arte realizada por Schnabel, na qual seu alterego Albert Milo revela-se como uma das peças chaves na carreira do pintor.
A presença de atores / artistas consagrados colabora para o reconhecimento do
filme no mercado cinematográfico, criando uma espécie de interdependência de sentidos
e de mecanismos de obtenção do reconhecimento público. Para além das questões
intertextuais evidenciadas no filme, prevalece a liberdade de criação do diretor, o qual
apesar das críticas acerca do distanciamento da verdade (mimesis / verossimilhança),
efetivamente promove a obra de Basquiat, contribuindo para a notoriedade do artista em
esferas nas quais a pintura é dificilmente valorizada.
Se Andy Warhol, na interpretação de David Bowie, chama a atenção do público
num primeiro momento, as sutilezas de aprofundamento de sentido advindas da pesquisa
do filme revelam um diretor/artista atento às estratégias de fruição da obra de arte em
sua inesgotabilidade de sentidos.
Ao considerar que o trânsito entre diversas formas de produção de arte é uma das
características da contemporaneidade, e lembrando que a aceitação do graffiti nas
galerias foi um elemento crescente nas últimas décadas, percebemos que o biopic sobre
Basquiat, permanece. No século XXI, como um filme importante para a compreensão da
produção de arte na atualidade. O abandono da primazia da subjetividade em prol da
veiculação de imagens populares, elementos que caracterizam a produção dos três
artistas, Schnabel, Basquiat e Warhol, evidencia possíveis limites para que a arte resista à
possibilidade de se transformar em mero entretenimento, um dos perigos que assombra
a produção de cultura na atualidade.
As subversões históricas e a forte presença de Schnabel no filme que dirige, as
quais foram alvo de intensa crítica na década de 1990, hoje despontam como uma
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característica inerente à retomada das narrativas, evidenciando que a realidade, em sua
última instância, reside nos encontros e interstícios dos mais diversos pontos de vista.
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O CINEMA CORSÁRIO DE CARLOS REICHENBACH
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Resumo
Este trabalho analisa parte da produção teórica de Carlos Reichenbach encontrada em
entrevistas, artigos e manifestos publicados ao longo de sua carreira, buscando
compreender a relação entre o desenvolvimento de seu pensamento e de sua filmografia.
Procuraremos perscrutar as rotas escolhidas por Reichenbach para manter sua produção
cinematográfica - balizada por autonomia intelectual e liberdade criativa - ininterrupta ao
longo de quatro décadas, apesar das grandes transformações socioeconômicas ocorridas
em seu fundo histórico. Interessa-nos investigar as articulações entre a teoria do cineasta,
os modos de produção e as formas estéticas presentes em sua obra, constantemente
redesenhados pela conjuntura, a fim de definir uma postura criativa particular, que pode
ser chamada de cinema corsário.
Palavras-chave : Carlos Reichenbach; Teoria dos Cineastas; Cinema Corsário; Modos de
Produção; Formas Estéticas.

Introdução
Enfronhada diretamente nas contendas mais calorosas de cada período, a
trajetória cinematográfica de Carlos Oscar Reichenbach Filho atravessou quatro décadas.
Neste ínterim, sua obra testemunhou intensas e subsequentes modificações no contexto
histórico do país. Para garantir sua própria sobrevivência, Reichenbach precisou se
adaptar. Seu cinema conheceu modos diversos de produção, aventurou-se por temas e
esquemas narrativos variados e ainda reelaborou constantemente o sentido de sua
relação com o público.
Embora se possa falar da manutenção de traços estilísticos, seus arranjos de
trabalho se transformaram, bem como sua arte. Neste período estão englobadas
experiências tão contrastantes que vão desde a repressão da ditadura militar, o desbunde
da contracultura, a distopia do regime autoritário em processo de abertura, a utopia da
redemocratização, a frustração do projeto neoliberal chegando até a primeira década das
novas experiências popular-trabalhistas. Além de realizador, Reichenbach foi crítico em
jornais e revistas, cineclubista, professor e incansável divulgador de todos os tipos de
cinema, combinado ao longo de toda sua carreira referências do universo pop e do erudito,
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misturando as ditas alta e baixa cultura sem preconceitos. Apesar desta miríade de
experiências, uma marca registrada em sua postura, talvez única constante ao longo de
toda trajetória, foi a busca por autonomia intelectual e liberdade criativa.
Uma espécie de corsário - termo que reverbera um sugestivo imaginário presente
no interior de sua filmografia - a navegar atenta e destemidamente ao sabor dos ventos,
alterando suas rotas sempre que necessário, ora abarrotado de recursos, ora carregando
apenas o essencial, porém sempre pilhando e subvertendo todas as fontes de referência
de acordo com uma ética pessoal intransigente.
Mesmo sendo uma peça fundamental à produção da Boca do Lixo, Reichenbach não
comungava de todos os seus pre(con)ceitos, discordava que toda a finalidade da produção
cinematográfica deveria encerrar-se no comércio e no lucro advindo do entretenimento.
Em entrevista concedida ao jornalista Paulo Carneiro para o Diário do Grande ABC,
Reichenbach exemplifica essa postura: “Eu pensava em retrabalhar o repertório do filme
comercial, do filme popular, e subverter esse mesmo repertório, fazendo filmes anárquicos,
pessoais.” (REICHENBACH, 1989). Em A Ilha dos Prazeres Proibidos (1979), por exemplo,
um enorme sucesso de bilheteria produzido pelo “Rei da Boca” Antonio Polo Galante,
Reichenbach realiza uma obra dentro das convenções do cinema popular, em especial da
comédia erótica, porém envolve suas personagens em uma narrativa que discute temas
de alta complexidade política (e filosófica) para época, como, por exemplo, a repressão, a
utopia, o anarquismo e a liberdade sexual. A parceria com Galante prossegue em O
Império do Desejo (1980), uma “pornochanchada que se orgulha de exibir a pecha”
(REICHENBACH, 1980), no qual uma dezena de cenas de nudez e outras tantas de sexo
convivem com discussões sobre concentração fundiária, maoísmo e as hipocrisias da vida
burguesa. Estes filmes exemplificam bem a capacidade de Reichenbach para adaptar-se
às circunstâncias, atrelando as obras ao gênero popular comercialmente viável no
momento sem deixar de carregá-las com fortes críticas ao período repressivo vivido pelo
país. A simbiose entre diretor e produtor foi fundamental para que este esquema
funcionasse. Por exemplo, O Império do Desejo deveria se chamar Anarquia Sexual, no
entanto Reichenbach compreendeu e aceitou a sugestão de Antonio Polo Galante, que
havia vislumbrado a possibilidade de atrair mais público aproveitando a similaridade com
o título de um estrondoso sucesso da época, O Império dos Sentidos, de Nagisa Oshima. Em
entrevista concedida para Christian Caselli, publicada na revista eletrônica Contracampo,
Reichenbach descreve seu modo de produção à época:
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Saí da Jota Filmes em 75 e logo iniciei uma parceria (fundamentada na amizade)
com o Galante Ele produzia os filmes com o dinheiro dos exibidores e eu escrevia,
dirigia e fotografava em ritmo de urgência. Para você ter uma idéia, eu estava na
terceira semana de filmagem de A Ilha dos Prazeres Proibidos, em Peruíbe (litoral
de São Paulo) quando o Galante telefonou para o hotel avisando que tinha acabado
de assinar um contrato para a estréia do filme, no cine Marabá, daqui a sessenta e
cinco dias!!!!! E assim foi, sem nenhum dia de atraso. (REICHENBACH, 2002)

A extensa e múltipla obra de Carlos Reichenbach abre-se como um baú do tesouro
para quem deseja entender um cinema que se integra ao seu tempo histórico, ao ser
produzido de acordo com as condições disponíveis sem abrir mão de sua subjetividade.
Compreender as rotas de seu cinema corsário significa explorar a cartografia de períodos
essenciais da história do país e do cinema brasileiro, em especial por se tratar de um
cineasta que cultivou vínculos entre o cinema experimental e o cinema de grande público,
tornando-se um caso privilegiado para discutir a relação entre a produção
cinematográfica nacional, suas políticas, efeitos e afetos. Segundo Reichenbach, em
entrevista concedida para Carlos Adriano, publica na revista eletrônica Trópico: “A função
do criador é colocar o poder contra a parede: seja ele de direita, centro ou esquerda. Cultura
é antena e vigília permanente” (REICHENBACH, 2003). Com este objetivo em mente,
iremos analisar parte de sua produção teórica, encontrada em diversas entrevistas
concedidas pelo cineasta ao longo de décadas, além de artigos e manifestos escritos por
ele, buscando compreender as relações de influência entre o desenvolvimento de seu
pensamento e de sua filmografia. Procuraremos, com auxílio da teoria do cineasta,
perscrutar as rotas escolhidas por Reichenbach para manter sua produção
cinematográfica ininterrupta ao longo de quatro décadas, apesar das grandes
transformações de seu fundo histórico. Interessa-nos também atentar para o grau de
autonomia intelectual e liberdade criativa obtida pelo cineasta diante das escolhas feitas
em cada período, a fim de compreender como a estratégia de pilhagem e subversão das
formas estéticas e dos modos de produção ajudaram - ou não - o autor cumprir sua função
de antena e vigília.

Rotas Corsárias
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A autonomia crítica e subversiva de Carlos Reichenbach pode ser verificada desde
o início da carreira quando, ainda em sua fase universitária, na companhia de alguns
colegas da Escola de Cinema São Luiz como João Callegaro e Carlos Ebert, ao lado cineastas
populares e seminais de uma geração anterior como Ozualdo Candeias e José Mojica
Marins, participa da realização uma série de filmes que posteriormente seria conhecida
como Cinema Marginal. Esta produção buscava, entre outras coisas, polemizar
diretamente com a parcela do cinema nacional consagrada à época, o poderoso Cinema
Novo, a qual percebiam como progressivamente obsoleta, vinculada às burocracias do
Estado e da cultura oficial. Como se não bastasse a ousadia, Reichenbach e Callegaro,
sócios na Xanadú Produções, desenvolvem uma vertente particular batizada de Cinema
Marginal Cafajeste, ou simplesmente Cinema Cafajeste, cuja inspiração que aproveitavase do sucesso do cinema erótico francês da época - o cinema cochon - e, conforme o
manifesto por Callegaro, da “tradição de 50 anos de exibição do "mau" cinema americano,
devidamente absorvido pelo espectador” (CALLEGARO, 1968), defendendo a tese do
“quanto pior, melhor” e do deboche como estilo. Em entrevista para o jornalista Marcelo
Lyra publicada no livro “Carlos Reichenbach: O cinema como razão de viver”, volume da
coleção Aplauso dedicado à sua vida e obra, o cineasta descreve brevemente a trajetória
que orientou sua práxis no período do Cinema Marginal Cafajeste:
O que nos chamou a atenção foi que Sexy Gang ficou 28 semanas em cartaz. O
caminho tinha que ser por ali. Claro, não tínhamos experiência, quase não
tínhamos equipamento, mas sobrava vontade de filmar. [...] Passamos anos na
faculdade querendo fazer filmes de qualidade, mas a realidade com que nos
deparamos, na hora de filmar, é que isso seria impossível. [...] Nós dizíamos: Se
não dá para fazer cinema político, vamos fazer cinema cochon. Foi o que norteou
a produção de As Libertinas. O filme fez grande sucesso nos cinemas, tanto que
nos permitiu fazer, em seguida, Audácia, a Fúria dos Desejos, no mesmo esquema.
(LYRA, 2004, pg. 71)

Em diversas entrevistas posteriores, Reichenbach afirmou que, a despeito de
gostar de vários filmes realizados por seus colegas durante o período Marginal,
considerava as obras que realizou - os episódios Alice e A Badaladíssima dos Trópicos X Os
Picaretas do Sexo, respectivamente integrantes dos longa-metragens As Libertinas (1968)
e Audácia! (1970) - esteticamente insatisfatórias, uma vez que ele ainda não dominava a
gramática do cinema. Entretanto, afirmou repetidamente que as lições aprendidas então
foram fundamentais em sua formação e marcantes ao longo de toda sua carreira, em
especial tornar a limitação de recursos em estímulo para a criatividade. Em outra
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passagem da entrevista concedida para Caselli, Reichenbach afirma ter aprendido desde
esta primeira fase “que no Brasil é impossível sonhar com investidores desvairados que
caem do céu para oferecer dinheiro para você produzir filmes deslumbrantes”
(REICHENBACH, 2002). Na sequência, Reichenbach desliga-se do Cinema Marginal para
realizar seu primeiro longa-metragem com direção solo, um filme de encomenda chamado
Corrida em Busca do Amor (1972), produzido pela Indústria Nacional de Filmes com o
objetivo de obter sucesso de bilheteria explorando o filão das comédias de aventura com
corrida automobilística. O projeto, no entanto, não conseguiu completar seu
financiamento, o que impôs a Reichenbach toda ordem de restrições orçamentárias,
obrigando-lhe em determinados momentos a realizar uma fita sobre corrida sem dispor
de automóveis. A respeito desta experiência e a forma como subverteu as limitações de
produção, abrindo espaço para experimentação e aprendizado da linguagem
cinematográfica, Reichenbach escreveu em um artigo publicado na edição 28 da revista
Filme Cultura:
O caos acabou dominando a produção de tal forma que fui, aos poucos, obrigado
a esquecer o roteiro e improvisar com tal fúria que meu assistente, o Percival de
Oliveira, quase enlouqueceu. Como sempre a piração geral incitava-me ao delírio,
e num determinado momento resolvi curtir o trabalho desnorteante. Inventei um
novo personagem e pulei p’ra frente das câmeras. Sem ninguém p’ra me dirigir,
fui pondo tudo p’ra fora e consegui concluir a fita. No último dia o diretor de
fotografia viajou para o norte, e eu fotometrei a cena, ensaiei os atores, fixei o
tripé e corri p’ra cena. Durante cinco meses recriei o filme na moviola, e com a
ajuda do genila Silvio Renoldi fui colocando tudo aquilo que tinha de melhor no
roteiro esquecido. Aprendi definitivamente que um filme criativo passa a existir
depois do corte. Que o montador é a segunda cabeça de um filme. Que a melhor
escola de cinema é fazer filmes. (REICHENBACH, 1978)

Em conjunto estes primeiros filmes podem ser considerados como o período de
formação do jovem cineasta. Diversas lições aprendidas, como envolver-se na produção
dos próprios filmes e sempre gravar as cenas mais caras primeiro, são postas em prática
em Lilian M: Relatório Confidencial (1975), uma produção independente realizada com
recursos próprios nos intervalos do trabalho na produtora Jota Filmes, da qual era sócio.
O sucesso de Lilian M: Relatório Confidencial marcou um ponto de virada em relação às
preocupações de Reichenbach com linguagem cinematográfica e foi a senha para que
abandonasse a publicidade e mergulhasse de cabeça no desenvolvimento de seu cinema
autoral.

88

Na ocasião do lançamento de O Império do Desejo em 1980, Reichenbach publicou
o manifesto “Porque fiz este filme” em que enumera dezenas de referências para sua obra,
desde mitologia grega aos Beatles, passando por Orson Welles, Carlos Zéfiro, Kierkegaard,
a represa Billings, o exílio voluntário e harpa paraguaia, entre outras. Segundo ele, estas
referências compõe o filme O Império do Desejo, seus antecessores e - profetiza! - também
os seus sucessores. Ao final do manifesto, Reichenbach faz uma lista de doze
características que, surpreendentemente, podem ser verificadas diacronicamente por
toda sua obra. Desta lista, para os fins deste artigo, vale destacar:
a) A construção de uma geografia própria, imaginária; b) A realidade através da
minha dioptria; c) Personagens que estão sempre de passagem e/ou
permanência provisória; d) Filmes de/sobre cinema, sem falar de/sobre cinema;
e) A política entrando pela porta dos fundos; f) Plagiotropia, internacionalismo,
carnavalização e inconformismo (REICHENBACH, 1980)

Em que pesem as diferenças nos contextos de produção, em Filme Demência
(1986) todos estes aspectos estão contemplados. O protagonista é um industrial atingido
pela crise econômica do país que perambula por espaços distintos de São Paulo até fugir
para o litoral em busca de um paraíso perdido chamado Mira-Celi. Suas andanças
desenham uma geografia com espaços de valor afetivo para o cineasta, como a galeria
Metrópole e as grandes salas de cinema de rua, tendo como pano de fundo histórico as
transformações socioeconômicas da cidade em ritmo de desindustrialização e do país em
processo de abertura do regime ditatorial e redemocratização política.
Filme Demência é paradigmático na filmografia reichenbachiana, talvez sua obra
prima, realizado na esteira do declínio de dois faróis influentes sobre suas rotas
cinematográficas: o cinema moderno e o cinema da boca do lixo. A história colocou à prova
os herdeiros destes movimentos e aqueles que não conseguiram redirecionar suas
carreiras de acordo com os novos ventos, em pouco tempo, desapareceram. Mudanças
socioeconômicas preparavam o terreno para a fase mais aguda do neoliberalismo no país
gerando o esvaziamento dos centros urbanos, seguida pela queda vertiginosa das salas de
cinema com preços acessíveis e, consequentemente, a mudança no perfil médio do público.
Em entrevista para a redação do portal Cineclick em 2009, Reichenbach afirma: “Nós
perdemos o público C e D, e não foi por causa de vídeo, televisão, nada disso. Foi por causa
da especulação imobiliária, custo de ingresso, uma série de fatores. Foi aí que nós perdemos
o grande público do cinema brasileiro” (REICHENBACH, 2009). Em pouco tempo a parceria
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com os exibidores locais voltados às camadas populares se desfez e os produtores
nacionais passaram a depender exclusivamente da tutela do Estado para se viabilizar.
Filme Demência é o primeiro filme de Reichenbach financiado com recursos públicos,
tendo sido seu único projeto a obter apoio da Embrafilme graças à consagração recente
de seus filmes em festivais nacionais e internacionais, especialmente Gramado e
Rotterdam, que o elevaram ao status de um verdadeiro autor de cinema. Em artigo
publicado na revista eletrônica Cinética, a respeito deste contexto de produção
Reichenbach afirma não ter o direito de reclamar da Embrafilme porque nunca a
procurou: “Fui procurado por ela quando Lilian M. (1975) e Amor, Palavra Prostituta
(1981) receberam o aval de Hubert Bals, criador e diretor (na época) do Festival de Roterdã,
e de Jacques Ledoux, diretor da Cinemateca de Bruxelas” (REICHENBACH, 2010). No
entanto, entre a aprovação do projeto e a liberação dos recursos financeiros, a inflação
havia inviabilizado a produção do projeto inicial, um melodrama que se chamaria
Propriedade Privada. Reichenbach, consciente do momento especial em sua carreira, põe
de lado aquele roteiro e assume fazer um filme pessoal, em larga medida uma revisão de
sua trajetória. O tema do sujeito que se olha no espelho em busca de uma nova orientação
para sua vida é incorporado como imagem na diegese do filme e levado às últimas
consequências em uma cena apoteótica nos minutos finais na qual o protagonista, alterego de Reichenbach, literalmente atravessa um espelho ao volante de um carro
conversível estilhaçando as imagens que atormentavam seu desenvolvimento.
Pela primeira vez distante da pressão das bilheterias, Reichenbach escolhe a lenda
germânica de Fausto para inspirar argumento, em cujo centro encontra-se um sujeito que,
em momento crucial em sua vida, deve escolher entre aprofundar-se nos prazeres
mundanos ou continuar no cultivo de suas virtudes. É interessante a forma como
Reichenbach pilha e subverte a lenda ao transformar um bem-sucedido intelectual alemão
que faz um acordo com o diabo em um industrial falido de São Paulo, herdeiro de uma
indústria de tabaco e amante das humanidades, que perambula desesperadamente em
busca de um refúgio espiritual. Nesta operação, o cineasta aumenta a dimensão
autobiográfica no filme, uma vez que Reichenbach seria herdeiro de uma tradicional
indústria tipográfica, embora sofresse desde cedo com esta perspectiva até que o
falecimento precoce do pai o dispensasse da tarefa. A agonia do protagonista em luta
contra sua inadequação para uma função social pré-estabelecida pelo fantasma do pai
movimenta boa parte da trama, até pelo menos que Fausto liberte-se deste trauma e siga
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adiante por um caminho próprio. Ao mesmo tempo, Reichenbach põe o filme em diálogo
com a tradição de filmes paulistanos que lidam com a vocação industrial e metropolitana
de São Paulo, em especial São Paulo S/A, de Luis Sérgio Person, seu professor na Escola
São Luiz, a quem Filme Demência é dedicado. Em entrevista concedida ao jornalista Vitor
Angelo, publicada na edição 76 da revista Cult, Reichenbach desdobra outras influências
de seu mestre Person:
Meu vínculo com Person faz com que São Paulo seja um personagem integrante
desses filmes. Mas tem realmente referências expressas. O Fausto, em Filme
demência, quando vai embora de São Paulo, é a música do coral de São Paulo S/A
invertida. A saída do personagem de Person é filmada toda de cima para baixo, e
minha saída do Fausto é também invertida, filmei tudo de baixo para cima. Os
filmes começam idênticos, com uma briga de casal, mas, como meu filme é nos
anos 80, uma mulher dos anos 80 não fica caída, ela mete o pé no cara. Esses
filmes urbanos dialogam entre si. (REICHENBACH, 2004a)

A partir deste argumento, Reichenbach consegue realizar o filme com um
orçamento diminuto, valendo-se de muitas gravações em externas e focado nas ações de
um único protagonista, cujo estado de espírito, por sua vez, influencia diretamente a
ambiência da narrativa mais enigmática e obscura de sua carreira. Em entrevista
concedida aos editores da revista eletrônica Contracampo Ruy Gardnier e Daniel Caetano,
Reichenbach comenta a centralidade da obra em sua cartografia-filmografia e o impacto
de sua produção em uma pressuposta inflexão no estilo do cineasta:
Minha obra muda em Filme Demência [1986]. Eu acho que ela dá uma virada do
avesso. [...] De Corrida em Busca do Amor [1972] até Extremos do Prazer [1984]
são filmes movidos pelo desejo, mas são exercícios, estão em busca da depuração
de um estilo. Eu acho que a partir de Filme Demência os filmes nascem pelo
estômago, pela necessidade de fazer. (REICHENBACH, 1999)

É oportuno apontar como postura corsária de Reichenbach impacta sua teoria,
aproveitando as experiências práticas para revisar o campo das elaborações conceituais.
Cinco anos após a entrevista para a Contracampo, em entrevista concedida a Cléber
Eduardo e publicada na revista Época, Reichenbach aproveita-se do desenvolvimento
daquela idéia sobre a divisão de sua carreira em duas fases e reelabora seu sentido à luz
da realização de seu mais recente longa-metragem, Garotas do ABC:
Agora, com a devida distância (o filme está pronto há quase um ano), eu posso
afirmar que é possível dividir os meus filmes em duas vertentes distintas: a) os
de teor intimista que investem num cinema dos sentimentos à Zurlini, [...] Amor,
Palavra Prostituta, O Paraíso Proibido, Extremos Do Prazer, Anjos Do Arrabalde,
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Dois Córregos e, o inédito, Bens Confiscados são filmes desta vertente. Nestes
filmes não há um espaço muito aberto para a ruptura formal; b) os que buscam
fazer dialogar o 'cinema popular' com a ousadia formal e/ou a experimentação.
Esses filmes enxergam cada uma das etapas da realização (escritura, filmagem,
montagem e finalização) como uma aventura à ser explorada de forma inédita.
Garotas Do ABC é um irmão gêmeo de Filme Demência, Império Do Desejo, Lilian
M. e Alma Corsária, exatamente por trafegar entre o filme narrativo e sua ruptura
constante. (REICHENBACH, 2004b)

Conclusão
Como antídoto às vicissitudes do meio cinematográfico, Carlos Reichenbach
sempre cultivou mais de um projeto ao mesmo tempo, com características estéticas,
políticas e econômicas diversificadas. Talvez a imagem que podemos evocar seja a de um
corsário com muitos mapas na mão, que aguarda os ventos para saber qual rota deverá
seguir primeiro, qual tesouro buscar. A consciência de sua função como artista no mundo,
nunca o impediu de dialogar com as contradições de seu tempo, para as quais procurou
estar sempre precavido. Mais uma vez na entrevista concedida aos editores da
Contracampo, Reichenbach explana esta questão:
Eu tenho muitos projetos, vários projetos. O mais importante é o primeiro. Eu
não sou vítima de projetos, sabe aquele que fica, "ah, vai dar vinte anos e aquele
filma não saiu, vou me trucidar", etc. e tal. [...] ABC é um filme de estúdio, TV
Cultura, mas tem quatro, cinco projetos de filmes urgentes, filmes rápidos, filmes
como O Chofer do Presidente, um que tem um título do cacete, Phoder com PH
(risos), que é um filme que segue um pouco a filosofia de produção do Alma
Corsária. Só vai ser começado a filmar quando já tiver a música pronta, sou eu
mesmo que vou fazer, eu mesmo que vou fotografar, vou trabalhar com uma
equipe reduzidíssima, muito aluno. O projeto que vier primeiro, a gente traça
(risos). (REICHENBACH, 1999)

Seu vastíssimo repertório de personagens e situações foi tributário da capacidade
autofágica de recuperar e subverter criações próprias, readequando as invenções
anteriores para a medida de seu contexto e interesses atuais. Por exemplo, Fausto, o
herdeiro industrial em crise, aparece em Lilian M: Relatório Confidencial (1975) como uma
personagem coadjuvante durante o primeiro terço do filme, porém seu desenvolvimento
narrativo e caracterização em tudo diferem, se não forem consideradas opostas, do
protagonista de Filme Demência quase dez anos depois. As personagens do poeta maldito
e do bancário burocrata criadas no curta-metragem Sangue Corsário (1980) são
expandidas no longa-metragem Amor Palavra, Prostituta (1981), inclusive retomando os
mesmos atores, e retrabalhadas em ocasiões posteriores, como Filme Demência e Alma
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Corsária (1992). Estas figuras, metáforas da energia anárquica e da ordenação para o
trabalho típicas de São Paulo, por sua vez remetem a uma galeria de personagens que
buscam representar as contradições da vida na metrópole paulistana, encontrada, pelo
menos, desde Fragmentos da Vida (1929), em um gesto que demonstra a combinação
entre autofagia e antropofagia com tintas oswaldianas no interior do cinema corsário de
Reichenbach.
Em sua busca por autonomia intelectual e liberdade criativa Carlos Reichenbach
elaborou um modo de produção singular, apoiado em uma grande série de estratagemas
inventivos constantemente redesenhados à luz das análises de conjuntura. Cultivar
diversos projetos simultaneamente, reelaborar personagens e situações ao longo das
obras, abordar temas polêmicos através de gêneros populares e deglutir vorazmente as
referências da história do cinema foram algumas das formas encontradas por
Reichenbach para viabilizar seu cinema na medida em que as novas experiências de sua
trajetória o desafiavam manter-se ativo e vigilante. O caráter autocrítico de sua postura
refletiu-se também na sua constante preocupação com o público. Após lançar Lilian M:
Relatório Confidencial em um circuito de cinemas populares em São Paulo, Reichenbach
chegou a afirmar à reportagem do Jornal da Tarde que o filme não pretendia conquistar
os espectadores do Cine Belas Artes, em referência a extração privilegiada da classe social
de seus frequentadores. No entanto, diante das inflexões socioeconômicas sofridas ao
longo de uma década, Filme Demência estreou em apenas uma sala do cinema da Rua da
Consolação buscando outra forma de conexão estética e política com a sociedade de seu
tempo. Duas décadas e sete-longas metragens depois, esta reflexão continuava em curso
mesmo após o lançamento de sua última obra, Falsa Loura (2007), quando Reichenbach
declarou quais seriam suas balizas críticas para aquele momento:
Não consigo pensar em fazer cinema hoje sem estar imbuído da realidade política
e social que estou vivendo no país. Quero fazer cinema engajado. Porque não
agüento esse papo dos neoliberais de que as utopias se acabaram. Acabaram porra
nenhuma! Isso é um assassinato cultural em nome da globalização. [...] Agora, a
obrigação dos cineastas nacionais é chacoalhar a cabeça do brasileiro, como fez
Cronicamente Inviável, do Sérgio Bianchi. Fazer filme que tenha conteúdo e
principalmente conceito. (REICHENBACH, 2009)

Através dos exemplos analisados aqui foi possível apontar o papel fundante da
elaboração teórica desta forma corsária de navegar o cinema. Os artigos, os manifestos e
as entrevistas publicadas demonstram o amadurecimento de um conjunto de idéias que
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começaram a ser descobertas por Carlos Reichenbach desde os bancos da Escola São Luiz.
O amor incondicional ao cinema desenvolveu-se em uma postura criativa crítica e
subversiva, cujos horizontes estéticos e políticos estiveram desde cedo pautados pela
liberdade. Ao amadurecer, Reichenbach encontrou no compasso entre a reflexão teórica
pautada pela autocrítica com o modo de produção que transformava a falta de condições
em elemento de criação a forma pela qual foi possível produzir seu cinema corsário
durante quatro décadas sem abrir mão da subjetividade.
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O PASSADO RETRATADO
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Mariarosaria Fabris38

Resumo: A promulgação da Lei de Acesso à Informação obrigou órgãos públicos a
colocarem dados sobre suas atividades à disposição dos interessado. Com a abertura dos
arquivos públicos, foi possível ter acesso a um vasto material iconográfico sobre pessoas
perseguidas pela ditadura civil-militar e a milhares de documentos. O material visual
encontrado nesses arquivos deu origem ao filme Retratos de identificação (2014), de Anita
Leandro, mas, apesar do que as imagens poderiam revelar, não motivou fotógrafos a
retrabalhá-lo, a exemplo do que aconteceu em outras ocasiões ou em outros países do
Cone Sul, principalmente Chile e Argentina. Isso não quer dizer que não tenham surgido
entre nós obras sobre vítimas da repressão, como a instalação Penetrável
Genet/Experiência Araçá, de Celso Sim e Anna Ferrari, ou a performance de Alexandre
D’Angeli, 436. O objetivo deste trabalho é o de fazer uma pequena apresentação do
material iconográfico à disposição nos arquivos de órgãos públicos e o de tentar pensar
como ele poderia ser aproveitado por artistas brasileiros, a fim de resgatar do
esquecimento algumas figuras anônimas de nossa História recente.
Palavras-chave: história; ditadura civil-militar; cinema; artes visuais.

A Rosângela Rennó, quase um convite.
A promulgação da Lei 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação,
obrigou órgãos públicos a colocarem dados sobre suas atividades à disposição dos
interessados, desde o dia 16 de maio de 2012. Com a abertura dos arquivos públicos, como
o do Serviço Nacional de Informação (SNI), foi possível ter acesso a milhares de
documentos e a um vasto material iconográfico, dentre o qual fotografias de crianças
fichadas como subversivas. Foi o caso de Samuel (nove anos), Luiz Carlos (seis) e Zuleide
Aparecida Nascimento (quatro) e de Ernesto Carlos Dias Nascimento (dois), filhos,
sobrinhos e netos de militantes de extrema-esquerda, os quais, na companhia da avó,
foram banidos, junto com outros quarenta presos, em troca do embaixador alemão
Ehrenfried von Holleben, sequestrado em junho de 1970 por grupos políticos
revolucionários. As quatro crianças da família Nascimento foram enviadas para a Argélia
e depois para La Lisa, a oeste de Havana, retornando ao país só quinze anos mais tarde39.
38Doutorado

em Artes (Cinema), Pós-Doutora, USP (docente aposentada), neapolis@bol.com.br.

39Uma

parte da história de filhos de dissidentes latino-americanos que acabaram sendo criados em Cuba foi
narrada de forma contida, mas pungente, por Macarena Aguiló no documentário O prédio dos chilenos (El
edificio de los chilenos, 2010). Sequestrada aos três anos de idade pela polícia para obrigar seu pai a
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Ernesto, filho de Manoel Dias do Nascimento e Jovelina Tonello do Nascimento,
integrantes da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), depois de ter testemunhado a
sevícia dos pais, passou a não reconhecê-los e a não aceitar a mãe40.
Manoel e Jovelina, que posteriormente alcançaram a família em Cuba, foram
incluídos entre os setenta presos políticos enviados para o Chile, em troca da libertação
do embaixador suíço Giovanni Enrico Bucher (1970). O episódio, rememorado em 2013
por dezoito de seus protagonistas no documentário Setenta, de Emília Silveira (que
também integrou o chamado voo da liberdade41), já havia sido registrado em Brazil – a
report on torture (Brasil: relato sobre tortura, 1971), de Haskell Wexler e Saul Landau, o
primeiro filme a colher depoimentos de brasileiros torturados em dependências
controladas pelo Estado. No documentário norte-americano, apresentado pela primeira
vez na televisão brasileira em agosto de 2012 (Canal Brasil), surgiam ainda, por trás dos
protagonistas, Fátima (oito anos), Cátia (quatro) e Bruna (três), filhas da brasileira Geni
Cecília e do italiano Bruno Piola, também registradas em fotos do SNI. As meninas Piola e
sua mãe apareceram também em outro filme sobre os brasileiros banidos para o Chile, No
es hora de llorar, de Luiz Alberto Sanz e Pedro Chastel, rodado meses após o de Wexler e
Landau.
O material encontrado em arquivos da ditadura até agora deu origem apenas ao
documentário Retratos de identificação (2014), de Anita Leandro, e à exposição Arquivos
da ditadura, organizada pela diretora, com a colaboração de Leandro Pimentel, no Centro
entregar-se, Macarena, aos nove, passou a participar do Proyecto Hogares [Projeto Lares], no qual sessenta
crianças, filhos de militantes do MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionario), integraram as chamadas
“famílias sociais”, junto com voluntários que substituíram os pais biológicos quando estes, no fim dos anos
1970, voltaram ao Chile para se engajarem na luta clandestina contra a ditadura. O projeto comunitário foi
desenvolvido antes na Bélgica (de forma mais livre) e depois em Cuba, onde as crianças moraram todas
juntas num edifício perto de Havana, que ficou conhecido como “o prédio dos chilenos”.
40A

Rede Record focalizou esse tema em As crianças e a tortura, série de cinco reportagens coordenada por
Luiz Carlos Azenha, vencedora do Prêmio Esso de Telejornalismo 2013. Até pouco tempo, acreditou-se que
a ditadura civil-militar brasileira não entregou filhos de militantes a outras famílias, prática recorrente na
Argentina, mas o romance Depois da rua Tutoia (2016), do jornalista Eduardo Reina, acabou com essa ilusão.
Antes do livro, porém, já na telenovela Amor e revolução, de Tiago Santiago, Renata Dias Gomes e Miguel
Paiva, transmitida pelo SBT em 2011-2012, crianças sequestradas são criadas por militares. Bernardo
Kucinski também, em “Cenas de um sequestro”, que integra o volume Você vai voltar pra mim e outros contos
(São Paulo: Cosac Naify, 2014), insinua que houve tentativas de fazer adotar filhos de militantes por outras
famílias.
41Outro

voo célebre na época foi o que levou quinze presos políticos para o México, libertados em troca do
embaixador norte-americano Charles Burke Elbrick, sequestrado por organizações de extrema-esquerda
(1969). A matrícula do avião da FAB que transportou os ex-presos se transformou no título do
documentário em que Sílvio Da-Rin recordou o acontecimento, Hércules 56 (2006).
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Cultural da Justiça Federal, no Rio de Janeiro, de 5 de agosto a 21 de setembro de 2014.
Em ambas as obras, foi recuperada a militância de Chael Charles Schreirer (preso em 21
de novembro de 1969 e morto imediatamente sob tortura), Maria Auxiliadora Lara
Barcellos (que se suicidou em Berlim, em 1976), Antônio Roberto Espinosa e Reinaldo
Guarany (depoentes).
Apesar do que as imagens resgatadas poderiam revelar – como atestam as histórias
das crianças consideradas subversivas –, isso não motivou fotógrafos a retrabalhá-las, a
exemplo do que aconteceu em outros países, principalmente do Cone Sul, ou em outras
ocasiões, como quando Rosângela Rennó realizou a instalação Imemorial (1994),
dedicada aos candangos que tombaram enquanto Brasília ia sendo erguida. Pesquisando
as fichas dos funcionários da NOVACAP, Rosângela selecionou aquelas relativas aos peões
que morreram durante a construção da futura capital, bem como as de crianças e
adolescentes que trabalharam nas mesmas obras 42 . Depois, tornou a fotografar as
imagens escolhidas, aplicando “sobre a película ortocromática uma camada de tinta preta
que confere uma espécie de pulsação luminosa aos rostos”, e acompanhou cada retrato de
dados retirados do fichário – número de entrada, profissão, idade no momento da
contratação (menores) ou do decesso (adultos) –, mas não do nome, gerando “uma
identidade coletiva”, como assinalou Annateresa Fabris (2004, p. 127-128). Segundo essa
mesma autora (FABRIS, 2004, p. 128):
O espaço da memória concebido por Rosângela Rennó é despojado e, por isso
mesmo, causa um forte impacto no espectador. As cinquenta fotografias
selecionadas distribuem-se, em grande parte, pelo chão, a guisa de lápides,
formando conjuntos marcados por intervalos que parecem estar à espera de
futuras incorporações. A parede acolhe dez imagens, igualmente distribuídas de
maneira a formar intervalos, que criam um jogo de espelhamento com as lápides
do chão. Essa disposição, que remete ao cemitério (lápides e gavetas), constitui
o discurso antirretórico da artista, interessada em discutir o significado da
memória social e em propor a construção de uma história baseada na ausência.

Não foi diferente o procedimento de Cristian Kirby em 119, em que os rostos de
detidos políticos integraram intervenções concebidas a partir de fotografias dessas

42Contrariando

a versão oficial de que a construção de Brasília foi um empreendimento heróico que uniu
governo e trabalhadores, Vladimir Carvalho, em Conterrâneos velhos de guerra (1990-1992), mostrou as
humilhações e os abusos sofridos pelos peões e a revolta que culminou nas mortes ocorridas no
acampamento da empreiteira Fernandes Pacheco, fato minimizado por Lúcio Costa e “desconhecido” por
Oscar Niemeyer em seus depoimentos no documentário.
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pessoas desaparecidas durante a ditadura chilena

43

. Realizada no Memorial da

Resistência de São Paulo (outubro de 2014-março de 2015), a exposição relembrou o caso
da Operação Colombo – articulada entre o governo local e a Operação Condor, famigerada
aliança político-militar entre Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, Bolívia e Paraguai, selada
para neutralizar os grupos de esquerda nos anos 1970-1980.
Inventando notícias sobre a eliminação recíproca entre dissidentes, por meio da
imprensa ligada aos órgãos oficiais, com o intuito de desqualificar as organizações
opositoras, a operação culminou na divulgação, em 22 e 24 de julho de 1975, de uma lista
de cento e dezenove desaparecidos, publicada também parcialmente no Brasil e na
Argentina, em periódicos que circularam apenas na ocasião: o jornal Novo O Dia e a revista
Lea, respectivamente. O artista chileno apropriou-se de imagens de arquivo, as mesmas
que os familiares carregam em suas reivindicações pelo esclarecimento dos sequestros44
e as imprimiu, mediante emulsão fotossensível, sobre folhas do mapa de Santiago e do
índice de suas ruas. Como ele mesmo explicou sobre esse trabalho iniciado em 2011:
“Essas fotografias não buscavam a beleza e sim traduzir uma experiência chamada: Os
caminhos da morte. E entender a cidade e o espaço público como espaços da memória”
(NÚCLEO MEMÓRIA, 2014). Uma forma de reafirmar a presença desses seres na história
do país, por meio das marcas de seu pertencimento àquela malha urbana e social.
A cidade de Santiago foi ainda a protagonista da série de fotomontagens La
persistencia de la memoria (2014), em que Andrés Cruzat interveio sobre fotografias
tiradas durante o golpe militar, para oferecer um inquietante contraste entre a aparente
“normalidade” do presente e o clima ameaçador do passado45. Dois trabalhos, o de Kirby

Cada retrato era acompanhado de uma etiqueta com nome completo, data de nascimento e do
desaparecimento, ocupação, dados familiares, militância e local da detenção (residência ou logradouro
público). Havia, ainda, um painel com fichas dos detidos e, numa mesa, as pastas que compõem o “Dossier –
Caso de los 119”.
43

44 Como

aparece no vídeo Familiares de 119 detenidos y desaparecidos exigen justicia a 39 años de la
Operación Colombo (Familiares de 119 detidos e desaparecidos exigem justiça pelos 39 anos da Operação
Colombo, 2005) produzido pela OPAL Prensa, que integrou a exposição, ou no documentário Nostalgia de la
luz (Nostalgia da luz, 2010), ensaio poético em que Patricio Guzmán propôs uma profunda reflexão sobre a
existência humana, ao traçar um paralelo entre as pesquisas de astrônomos e arqueólogos no deserto
chileno de Atacama e a busca de vestígios da passagem de desaparecidos por aquele lugar, levada adiante
com obstinação por seus familiares.
45 Pequenos

textos explicativos acompanham as imagens. As fotos originais são de autoria de Gustavo
Alberto Bravo, David Burnett, Chas Gerretsen, Manuel Mejido, Horacio Villalobos e Köen Wessing. Agradeço
a Ignacio del Valle Dávila a indicação deste trabalho.

98

e o de Cruzat, que se posicionam abertamente contra a negação da memória que paira
sobre o Chile. Antes deles, na Argentina Marcelo Brodsky, Lucila Quieto e Gustavo
Germano, parentes de desaparecidos46, assim como Paula Luttringer e Helen Zout, vítimas
da repressão, tiveram como propósito resgatar uma época por meio de imagens
fotográficas.
Em Buena memoria (1996), partindo do retrato de sua classe em 1967 no Colégio
Nacional de Buenos Aires e desejoso de conhecer o paradeiro daqueles adolescentes,
Marcelo Brodsky tirou uma foto de quem havia respondido a seu convite, completando-a
com informações sobre a vida atual de cada sobrevivente. Os companheiros mortos ou
desaparecidos não foram esquecidos: além de serem evidenciados com círculos no retrato
coletivo ampliado, Brodsky os evocou em fotos que os flagravam em situações cotidianas,
buscando preencher a lacuna deixada por esses seres aniquilados. Annateresa Fabris
(2011, p. 4-5) sublinhou que ao “recuperar a trajetória de vida de seus antigos colegas,
Brodsky propõe uma reflexão sobre a passagem do tempo não apenas em termos
individuais. O que emerge em Buena memoria é, antes de tudo, o retrato coletivo de uma
época com seus sonhos e suas esperanças”. A exposição foi apresentada no Memorial da
Resistência de São Paulo entre outubro de 2010 e maio de 2011.
Lucila Quieto, ao tentar preencher o vazio deixado pela não presença do pai em sua
existência, construíndo uma fotografia que faltava ao álbum de família – a dela com Carlos
Alberto –, deu vida ao projeto Arqueología de la ausencia, desenvolvido entre 1999 e 2011.
Primeiramente, Lucila projetou sobre uma parede imagens do pai convertidas em slides
para poder intervir fisicamente na projeção e bater uma foto que os retratasse juntos. Em
seguida, a artista estendeu a experiência, convidando filhos de outros desaparecidos a
participarem do projeto. Recuperar a imagem paterna (materna ou dos pais) e sobreporlhe a própria significa construir a memória afetiva de algo que não foi vivido no plano
concreto.
Em El lamento de los muros (2000-2006), Paula Luttringer retornou aos lugares
onde ela e outras mulheres foram encarceradas, violentadas e torturadas, para fotografar,
46O irmão de Brodsky, Fernando Rubén,

sequestrado no dia 14 de agosto de 1979, pouco antes de completar
vinte e três anos, manteve contato telefônico com a família até fevereiro de 1980; a série fotográfica Nando,
mi hermano, depois incorporada a Buena memoria, está na origem desse projeto. Lucila Quieto nasceu cinco
meses depois do sequestro e desaparecimento de seu pai, Carlos Alberto, em 20 de agosto de 1976. O
militante montonero Eduardo Raúl, irmão mais velho de Germano, desapareceu em 17 de dezembro de
1976, na cidade de Rosário, aos dezoito anos de idade.
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em preto e branco, detalhes desses interiores, em “planos muito fechados [...], que não
permitem a apreensão visual do espaço ou do lugar” (MONTERO, 2013, p. 91), como havia
acontecido com elas, por estarem encapuzadas. Já em Cosas desenterradas (de 2012 em
diante), seu olhar se deteve sobre objetos encontrados em escavações num dos antigos
centros clandestinos de detenção pelo Equipo de Arqueología y Conservación.
Fragmentos de fotografias acompanhados por fragmentos de testemunhos em ambos os
trabalhos.
Na exposição Ausencias (2001-2006), de Gustavo Germano, as poses de uma série
de fotos familiares, tiradas nos anos de ditadura argentina, são emuladas pelos membros
sobreviventes de cada família, sendo deixado vazio o espaço antes ocupado pelos
integrantes desaparecidos. Em alguns casos, só existe o espaço vazio e não apenas quando
se trata de fotos individuais. Como analisou Annateresa Fabris (2011, p. 6):
O que Germano pretende com os dípticos resultantes do confronto entre passado
e presente é mostrar o vazio criado nas fotografias de 2006 pela ausência do
desaparecido. Aparentemente simples, o projeto tem uma densidade conceitual,
que será mais bem compreendida quando se analisam as duas estratégias
envolvidas na operação: o uso de um documento, de um testemunho e a recriação
visual de uma imagem impossível de ser replicada, em virtude da falha gerada
pelo desaparecimento de um ou mais elementos do referente anterior. Em busca
de uma memória viva, o fotógrafo faz da imagem uma forma de negação do
esquecimento, embora consciente de que a realidade das décadas de 1960 e 1970
não pode mais ser recuperada.

Entre fins de 2012 e os primeiros meses de 2013, o fotógrafo argentino repetiu a
experiência com fotos de vítimas da ditadura civil-militar no Brasil na exposição Ausências
Brasil: fotografias de Gustavo Germano, apresentada no Arquivo Público do Estado de São
Paulo47.
Helen Zout, na série Huellas de desapariciones durante la última dictadura militar
argentina 1976-1983 (2002), dedicou-se a recolher depoimentos e a registrar

47Dentre

os retratados, o sindicalista e guerrilheiro Virgílio Gomes da Silva, o primeiro desaparecido depois
da promulgação do Ato Institucional n. 5, Ana Rosa Kucinski Silva, docente de Química da USP, desaparecida
em 1974, e os irmãos Alex de Paula e Iuri Xavier Pereira. Os esforços do pai para localizar Ana Rosa deram
origem a K.: relato de uma busca (2011), de autoria de seu irmão Bernardo Kucinski. Alex morreu sob
tortura aos vinte e dois (1970) e seu corpo foi identificado só recentemente pela família e sepultado junto
com o irmão. Iuri caiu numa emboscada em São Paulo, aos vinte e três anos (1972), e foi enterrado como
indigente no Cemitério Dom Bosco, em Perus, periferia de capital paulista; só posteriormente seu corpo foi
transladado para o Rio de Janeiro. O Cemitério Dom Bosco foi focalizado por João Godoy no documentário
Vala comum (1994), que registra a descoberta de 1.049 ossadas enterradas clandestinamente numa cova. A
busca do paradeiro de guerrilheiros foi ainda tema do livro Cova 312 (2016), de Daniela Arbex.
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sobreviventes da repressão, o desenho de uma sessão de torturas e o interior de um avião
utilizado nos chamados voos da morte48, em imagens sempre a meio caminho entre o real
e o ficcional, pela manipulacão dos recursos fotográficos. Alguns dos ex-detentos surgem
como se fossem corpos imateriais, quase desencarnados, num plano intermediário entre
a vida e a morte, a permanência e o desaparecimento. Diante desse trabalho, realizado por
uma dissidente do regime militar de seu país, a qual, aos dezenove anos, caiu na
clandestinidade para não ser presa, experimenta-se, como destacou Rodrigo Montero
(2013, p. 99), a sensação de “uma memória do que poderia ter sido, mas não foi. Uma
espécie de reconstrução visual de um pensamento perturbador do que poderia ter
ocorrido se, naquele dia em que foram buscá-la, ela tivesse estado em casa”.
Outro artista estrangeiro que se debruçou sobre esse período foi João Pina,
fotógrafo português radicado em Buenos Aires, com o projeto Sombra do Condor,
integrado pelo livro Condor (2014) e pela exposição Operação Condor (Paço das Artes, São
Paulo, setembro-dezembro de 2014)49. Durante nove anos, Pina dedicou-se a procurar
dissidentes dos regimes militares e seus familiares, bem como a vasculhar arquivos:
Este trabalho é um grande puzzle. Comecei a fotografar coisas que remetiam para
o passado, os sobreviventes, os familiares das vítimas de tortura e
desaparecimento. Depois passei a procurar coisas mais ligadas à actualidade, os
julgamentos, os funerais, a investigação forense. No final, tinha a representação
do passado, tinha as marcas do passado no presenre, mas não tinha o passado.
Foi aí que decidi ir para os arquivos investigar. Usei várias formas de contar
dentro da linguagem e do universo da fotografia: o arquivo, a apropriação
(GOMES, 2014, p. 50).

Se a história precisa de um registro para existir, Pina, como outros colegas de ofício,
soube entender a importância do documento fotográfico para que este passado recente
não caia no esquecimento. Na série “Salas de tortura” 50 , por exemplo, ele não clicou

48Nesses

voos, os presos eram arremessados no mar pelos aviões da Primeira Brigada Aérea; além disso,
também os corpos dos que haviam sido torturados até a morte eram lançados no Rio da Prata pelos navios
da Armada argentina. O filme argentino Kóblic (Kóblic, 2016), de Sebastián Borensztein abordou de forma
bastante superficial o tema.
49A Operação Condor foi

detalhada nos documentários Condor: les axes du mal (2003), do argentino Rodrigo
Vázquez, e Condor (2007), do brasileiro Roberto Mader.
50A

mostra Sala escura da tortura, realizada pelo Instituto Frei Tito de Alencar (Fortaleza, agosto de 2011),
já tinha relembrado essa triste experiência. Como explicou Lúcia Rodrigues Alencar Lima (2011, p. 11): “A
exposição foi concebida e exibida pela primeira vez em Paris em 1973, por iniciativa dos grupos Denúncia
(Julio Le Parc, Gontran Guanaes Netto, Alejandro Marcos e Jose Gamarra) e Collectiv anti Faciste [sic]. Nasceu
dos depoimentos de Frei Tito de Alencar sobre os métodos de tortura utilizados pela ditadura no Brasil,
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pessoas, mas apenas os locais do suplício, registrados frequentemente com uma luz
dramática ou apenas por um detalhe, num gesto análogo ao de Paula Luttringer,
evidenciando as ausências causadas pelo desaparecimento, como Germano, ou seja,
lembrar de alguém pela subtração de sua presença. Dentre os locais de suplício
fotografados, Villa Grimaldi (Santiago), cujo espaço foi reconhecido por sobreviventes a
partir do chão de mosaicos pretos e brancos, que conseguiam ver apesar das vendas,
Garage Olimpo (Buenos Aires), relembrado por Marco Bechis no filme de ficção Garage
Olimpo (Garagem Olimpo, 1999), e a antiga sede de um dos maiores centros de tortura do
regime militar brasileiro, o DOI-Codi (Destacamento de Operações de Informações –
Centro de Operações de Defesa Interna) de São Paulo, que foi palco também de uma
intervenção artística, intitulada Operação Tutoia. O entorno paisagístico da atual sede do
36° Distrito Policial, à Rua Tutoia 921, foi transformado gradativamente por Fernando
Piola, que nele plantou folhagens vermelhas, depois de ter solicitado uma autorização, em
agosto de 2007, quando se apresentou como agente da Secretaria de Estado da Cultura de
São Paulo. Em maio de 2009, o evidente monocromatismo das plantas levou o 36o DP a
podar boa parte do jardim.
Voltando ao trabalho de João Pina, o fotógrafo português, porém, não deixou de
lado a afetividade que perpassa qualquer projeto como o que ele empreendeu,
principalmente no que diz respeito aos familiares dos desaparecidos:
É claríssimo que, seja de que país sejam, o sofrimento torna-se mais horrível por
nunca terem conseguido velar os seres queridos. Pude acompanhar alguns casos
em que familiares conseguiram recuperar ossadas na Argentina, onde atua o
extraordinário EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense) e sou
testemunha da mudança que causou na vida dessas pessoas o simples fato de
alguém os chamar e dizer: “Estes são os ossos do teu filho” (COLOMBO, 2014, p.
6).

Enterrar um ente querido representa o encerramento de um ciclo: é um ato
simbólico muito significativo na esfera pessoal, um desses cerimoniais que dão um
sentido à vida. De certa forma, foi esse também o objetivo de uma vídeo-instalação que
integrou a exposição Resistir é preciso..., idealizada pelo Instituto Vladimir Herzog,
organizada por Fabio Magalhães e apresentada pelo Centro Cultural Banco do Brasil, entre

nasceu para denunciar as mais profundas arbitrariedades cometidas contra presas e presos políticos na
América Latina”.

102

agosto de 2013 e julho de 2014, em quatro de suas sedes51. Na obra em questão, os nomes
de pessoas mortas pela ditadura iam se acumulando, como se fossem ossos, numa espécie
de vala comum, provocando, porém, um efeito contrário ao pretendido pelas autoridades
com esse tipo de sepultamento: o de devolver a memória dos que se queriam destinados
ao esquecimento. É necessário, portanto, continuar a contar essa “história para os filhos,
para que eles contem a seus filhos, que depois os [sic] repitam aos filhos dos filhos”, a fim
de que “o autoritarismo nunca mais se apresente como solução para os problemas
nacionais; por mais difíceis que eles sejam, por mais desânimo que produzam, por maior
que seja a insatisfação”, como destacou Miriam Leitão (2013, p. 23), no catálogo da mostra.
Outra obra realizada com o mesmo intuito foi Penetrável Genet/Experiência Araçá,
uma reflexão sobre a morte e a memória, criada, no âmbito da X Bienal de Arquitetura de
São Paulo, pelo artista Celso Sim e pela arquiteta Anna Ferrari 52 , em homenagem aos
restos mortais de 1.046 vítimas do regime militar, que descansam no Ossário Geral do
cemitério do Araçá. Seu título é uma referência aos penetráveis, instalações labirínticas
de Hélio Oiticica realizadas na segunda metade dos anos 1960, e a Jean Genet (1999), o
qual, no texto L’étrange mot d’... (A estranha palavra..., 1967), incitava a fazer dos
cemitérios espaços teatrais, onde a cerimônia fúnebre se transformaria numa
representação dramática.
Penetrável Genet/Experiência Araçá era constituído por um labirinto em mármore
branco sobre o qual eram projetadas imagens e cores. Para alcançarem o labirinto, os
visitantes caminhavam por alamedas e quadras do cemitério, esgueirando-se por entre os
51Dentro do vasto material iconográfico exibido,

todo do período da ditadura, fotografias, primeiras páginas
de jornal, cartazes e obras de arte, inclusive as realizadas em prisões, como o Presídio Tiradentes, em São
Paulo.
52O

Monumento em homenagem aos mortos e desaparecidos políticos foi mais um trabalho realizado por um
arquiteto, Ricardo Ohtake. Está localizado em frente ao portão dez do Parque do Ibirapuera, portanto
próximo ao então II Quartel-General do Exército (atual Comando Militar do Sudeste) e ao antigo prédio do
DOI-Codi, na Rua Tutoia. Inaugurado em 10 de dezembro de 2014, o monumento paulistano é constituído
por vinte e uma placas de aspecto enferrujado e cinco brancas, com os nomes dos desaparecidos políticos
estabelecidos pela Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, uma das quais é cortada por uma longa
lança. Por causa desse detalhe, a obra de Ohtake parece dialogar com uma escultura projetada por Oscar
Niemeyer, em 1986, para o Rio de Janeiro, Tortura nunca mais, na qual uma figura humana é transpassada
por uma lança longuíssima. A primeira obra construída no Brasil em homenagem aos mortos e
desaparecidos políticos da ditadura foi Monumento tortura nunca mais, do arquiteto piauiense Demétrio
Albuquerque, inaugurada no dia 27 de agosto de 1993, às margens do rio Capibaribe, na região central do
Recife. O trabalho é formado por uma grande moldura quadrada de concreto, com uma chapa de aço
inoxidável fixada na parte superior, da qual sai uma haste, também de aço inoxidável, que sustenta a
escultura em concreto de um homem nu, pendurado em posição fetal (como na tortura do pau de arara), o
qual se segura, com a mão esquerda, na haste que o prende.
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túmulos (como apregoava Genet), acompanhando uma linha que remetia ao fio de
Ariadne. Durante o percurso, que durava aproximadamente trinta minutos, cada visitante,
equipado com fones de ouvido, seguia ao som de Oto Souza Mattos, texto de Oiticica sobre
morte e ressurreição, transformado num réquiem por Pepê Mata Machado e Celso Sim53.
Nas palavras deste (NÚCLEO MEMÓRIA, 2013):
Convite ao passeio público na necrópole, através da música, do procurar e da
brincadeira de encontrar: jogo único, inatingível e incomensurável, pois íntimo e
intransferível, eco da existência, de ser e estar na cidade, subvertendo a ordem
das visitas (visita-se a si) e dos encontros (o encontro consigo e memórias) com
o outro que é nós, eu, você. Hélio Oiticica – nosso guia nesta experiência, no texto
Oto Souza-Mattos, no vislumbre da sua arte e da sua vida. Este jogo subjetivo
acontece através do corpo e dos sentidos. A entrega plena abrirá o caminho para
que o espectador se transforme em participador. A experiência não existe sem
você, ela é em você, na cidade e na cidadania, fusão criador-participador. [...]
Este projeto nasceu de um estado de invenção, anarco-clássico-romântico e
libertino. Posteriormente, foi atravessado pela vala clandestina de Perus. A
história do Brasil foi mais forte, atravessado uma vez não há mais volta. Os heróis
e anti-heróis, anônimos Amarildos e nomeados desaparecidos se misturaram
com a proposta inicial.
O contato com a história das ossadas ainda não identificadas dos desaparecidos
anônimos e políticos do Brasil (todo desaparecimento provocado pelo poder do
Estado é político) fez restabelecer novas ligações com o universo, com a
humanidade que um único ser humano doa para o coletivo, na presença e na
ausência do corpo; apontando para um terceiro estado, múltiplo-flutuante e
eterno presente-ausente, onde eu sou eu mais todos os outros com quem vivi,
ouvi, li, vi, senti, gestei, dormi, acordei, enterrei e amei ou apenas imaginei existir.

A instalação artística, inaugurada em 3 de novembro de 2013, foi quase destruída
na madrugada do dia em que deveria ter sido aberta à visitação por pessoas interessadas
em não exumar o cadáver da ditadura, gesto que involuntariamente reforçou o
Não se pode esquecer que Hélio Oiticica exaltou a revolta individual contra qualquer tipo de
condicionamento social e respondeu ao slogan do governo “Bandito bom é bandido morto” com trabalhos
como B33 Bólide caixa 18 “Homenagem a Cara de Cavalo (poema caixa 2) (1965-1966) baseado na fotografia
de jornal do corpo de seu amigo, executado em público pela polícia (foi uma das obras exibidas no MAMRio, integrando a seção política da mostra ArteVida, que, em 2014, ocupou vários espaços expositivos) e Seja
marginal, seja herói (1966), baseado na fotografia de jornal do corpo de Alcir Figueira da Silva, refugiado
que cometeu suicídio antes de ser capturado pela polícia (a obra integrou a exposição itinerante “Resistir é
preciso...”). O poema-bandeira, concebido por ocasião do happening realizado em 1968, Bandeiras na Praça
General Osório, foi apresentado em show dos tropicalistas no Rio de Janeiro. Seguindo na mesma trilha, em
Lúcio Flávio, o passageiro da agonia (1977), Hector Babenco, ofereceu uma visão romântica do banditismo
da época, ao denunciar as relações entre o sistema e a criminalidade. A vitimização do bandito, no entanto,
está ausente em Quase dois irmãos (2004), no qual, ao narrar o convívio entre presos políticos e detentos
comuns na prisão da Ilha Grande, na época da ditadura, o que deu origem ao Comando Vermelho, Lúcia
Murat se interrogou sobre a sociedade de hoje e suas responsabilidades, como havia feito Rosângela Rennó
em Atentado ao poder (1992), proposta filiada à de Oiticica, mas com um olhar desprovido de romantismo,
ao se apropriar de fotografias de homens assasinados no período da conferência Rio-92. Como observou
Annateresa Fabris (2010, p. 124), sua obra “é uma reflexão amarga sobre o poder policial e sua capacidade
de atuação sobre o corpo”.
53
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estranhamento em relação à morte apontado pelo escritor francês, para quem os vivos
queriam se livrar dos mortos como quem se desfaz de um pensamento vergonhoso.
Algumas gavetas do ossário foram violadas e seu conteúdo espalhado, estátuas
danificadas e dois dos monolitos de mármore foram derrubados e destroçados, mas os
autores, em vez de substitui-los, resolveram incorporá-los à obra, numa atitude que
corroborava o espírito genetiano de não eliminar de todo as ruínas de monumentos
cemiteriais. “A obra de ficção foi atravessada pela realidade”, segundo Celso Sim
(VILLAMÉA, 2013), ou seja, pela violência de ontem ainda imperante no Brasil de hoje.
Quando a obra voltou a ser aberta aos visitantes, seus autores passaram a ser
cumprimentados como se faz com os parentes de um defunto num velório. Nos dizeres de
Guilherme Wisnik (2013, p. E4): “Simbolicamente, eles se tornaram nosso elo tangível
com todos aqueles mortos anônimos”.
Não foi diferente a intenção do performer Alexandre D’Angeli em seu trabalho 436,
no qual propôs ao público a confecção de máscaras de papel, a partir de três folhas A4
brancas, as quais, por um sistema de recortes, encaixes e colagem, permitiam criar a
volumetria de um rosto. Sentados a uma mesa com duas cadeiras, artista e visitante
ficavam frente a frente; o visitante recebia as instruções do performer, que ia indicando,
em silêncio, os locais a serem destacados, dobrados e colados para finalizar uma máscara.
Em cada máscara era colada uma etiqueta com o nome de uma das 436 vítimas da
repressão – azul, se fosse um desaparecido; vermelha, no caso de pessoa falecida –, uma
vez que o artista queria resgatá-las do que ele denomina “desmemória, pois não é um
esquecimento, mas uma conveniência política” (PRADO, 2014) e, dessa forma, contribuir
para “quebrar os pactos de silêncio estabelecidos e retificados socialmente”
(PAGNANELLI, 2014). Segundo ele (PRADO, 2014):
continuar desaparecido é a prova maior de que a repressão existe e ainda nos
assombra. [...] Procurei utilizar a máscara como desejo pela presentificação, uma
tentativa na busca da ideia “desse” outro – o desaparecido. Além disso, proponho
pensar o esquecimento no sentido político, a partir do questionamento sobre o
que se esqueceu ou o que deve ser esquecido, a fim de que se possa[m] construir
novas memórias, menos amedrontadas e mais fidedignas ao que de fato ocorreu.

A performance, que correu paralela ao início da exposição de Kirby, foi realizada
sintomaticamente numa das quatro celas do conjunto prisional preservadas pelo
Memorial da Resistência de São Paulo (que ocupa uma parte do antigo Departamento
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Estadual de Ordem Política e Social), e as máscaras resultantes formaram, no fim, uma
instalação.
Se a obra de Celso Sim e Anna Ferrari provoca uma espécie de catarse coletiva, a
confecção das máscaras no trabalho de Alexandre D’Angeli produz um impactante efeito
cumulativo, mas, apesar da aposição das etiquetas com os nomes das vítimas, não
consegue fazer emergir suas identidades, suas individualidades. Isso acontece em geral
nas obras atuais sobre a ditadura no Brasil, nas quais se lida antes com listas de nomes,
quando seria necessário devolver um rosto e uma história a cada um dos citados. Mesmo
no cinema, apenas a memória de alguns dos opositores mais conhecidos foi resgatada em
filmes de ficção e documentários, como foi o caso do capitão Carlos Lamarca e de sua
companheira Iara Iavelberg, em Lamarca, o capitão da guerrilha (1994), de Sérgio
Rezende, e em Busca de Iara (2013), de Flávio Frederico; do lendário comandante
Osvaldão, em Araguaya – a conspiração do silêncio (2004), de Ronaldo Duque, e Osvaldão
(2014), de Vandré Fernandes, Ana Petta, Fabio Bardella e André Michiles; do jornalista
Vladimir Herzog, em 15 filhos (1996), de Maria Oliveira e Marta Nehring, e em Vlado –
trinta anos depois (2005), de João Batista de Andrade; do frade dominicano Tito Alencar
Lima, em Batismo de sangue (2006), de Helvécio Ratton; da estilista Zuzu Angel, em Zuzu
Angel (2006), de Sérgio Rezende; do inimigo número um do regime militar, Carlos
Marighella, e de sua companheira Clara Charf, em Marighella (2012), de Isa Grinspum
Ferraz; do ousado guerrilheiro Eduardo Collen Leite, o Bacuri, em Repare bem (2012), de
Maria de Medeiros; de Amélia e César Telles, Antônio Raymundo Lucena, Criméia de
Almeida e André Grabois, Devanir José de Carvalho, Eleonora Menicucci de Oliveira e
Ricardo Prata, Heleni Guariba, Joaquim de Alencar Seixas, Maria Auxiliadora e Aldo
Arantes, Mariluce e Gildo Macedo Lacerda, Norberto Nehring, Orlando Momente e Virgílio
Gomes da Silva, cuja atuação foi resgatada pelos filhos no já referido documentário de
Maria Oliveira e Marta Nehring. E quanto aos outros?
Emulando os anúncios sobre procurados pelas forças de repressão em que os
opositores da ditadura eram tachados de terroristas, assassinos e ladrões, o Comitê
Brasileiro pela Anistia e o Grupo Tortura Nunca Mais, a partir do fim dos anos 1970,
passaram a publicar cartazes com fotos de militantes mortos e desaparecidos. Essa, sem
dúvida, é uma forma de revolver um passado que alguns gostariam de apagar, seja ele das
vítimas ou de seus algozes, mas, ao olharmos para esses rostos, o que sabemos deles?
Nada ou quase nada. Afinal, como sublinhou Martín Caparrós (MONTERO, 2013, p. 120):
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“O primeiro desaparecimento, o mais cruel, era inevitável; o segundo, não. Era necessário
reconstruir suas histórias, contar e contar a nós mesmos que eles foram, mais do que
vítimas, pessoas, e que tinham, muito antes, bem melhor que suas mortes, uma vida”. Por
isso a urgência de repensar e representar artisticamente – como foi feito pelos fotógrafos
estrangeiros citados neste texto – o que aconteceu com os desaparecidos no Brasil.
Para Kirby (2014-2015), o “retrato nos singulariza e nos diferencia como
indivíduos. O retrato nos identifica como únicos e irrepetíveis. Representa nosso
pertencimento e testemunha nossa existência”. Essa fotografia, que devolve ao espaço
público os que se foram, transforma-se no que Rodrigo Montero (2013, p. 112)
denominou “imagem-evidência”, não apenas porque fornece a prova de existências
negadas, como atesta a inércia de uma sociedade como a nossa que ainda não conseguiu
responder à altura aos que clamam por essas ausências, muitas das quais continuam sem
retratação.
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O SILÊNCIO EM PERSONA: UMA AUTOBIOGRAFIA SENSÍVEL
Isabela Cavallin Demeterco54

RESUMO: O presente artigo explora alguns elementos poéticos e as configurações
simbólicas escolhidas por Ingmar Bergman em sua obra cinematográfica Persona. A partir
das indicações e sugestões propostas pelo autor, opto especialmente por trechos da trama
envolvendo o tema ‘silêncio’, suas significações e implicações. Com um apanhado acerca
da vida de Bergman, suas entrevistas, produções para o cinema, televisão e teatro, propõese mapear as relações pessoais com a realização ficcional. Com isso, faço uso de certos
aspectos da psiquiatria e filosofia para desenvolver esta analise de fragmentos do filme
Artista visual e mestranda no curso de Comunicação e Linguagens na linha de Cinema. Universidade
Tuiuti do Paraná. Email: isacavallin@hotmail.com.
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Persona.
Palavras-chave: Persona; Silêncio; Bergman; Cinema.

Introdução
Em 1966 Ingmar Bergman realiza sua obra cinematográfica Persona, partindo de
um momento singular em sua vida; em decorrência de uma internação hospitalar para a
extração de um abcesso, teria surgido a ideia de filmar a trama. Elementos que o rodearam
durante sua estadia na instituição transformaram-se em roteiro para o filme. A história
gira em torno da atriz Elizabeth Vogler e Alma, uma enfermeira.
A médica chefe do hospital chama a enfermeira Alma e a questiona sobre a paciente
Elizabeth, em seguida conta porque a paciente está no hospital. Elizabeth é uma atriz
renomada que repentinamente perdeu sua voz durante uma representação de Electra no
teatro, e ficou assim por três meses até chegar a instituição. Alma vai até o quarto de
Elizabeth e conta que é noiva, recentemente tornou-se enfermeira e, sem sucesso na
comunicação com a atriz, usa a musica no radio como uma maneira de preencher o
desconforto.
Alma, em seu quarto, pensa em seu noivado e no mutismo da paciente; talvez já um
inicio de reflexão sobre sua vida em relação à de Elizabeth. Segue-se com a cena em que a
atriz assiste na televisão uma manifestação budista onde um monge ateia fogo ao próprio
corpo, fato que a deixa horrorizada.
O marido de Elizabeth envia uma carta e Alma a lê para a paciente, é interrompida
bruscamente pela atriz e finalmente entrega uma foto de seu filho que estava junto com a
carta; sob lagrimas Elizabeth rasga a foto.
A diretora da instituição cede sua casa de praia para que Alma passe um tempo
com Elizabeth em tratamento. Durante este período, Alma fala incessantemente sobre os
momentos de sua vida, fracassos amorosos, sua profissão, e mais tarde conta sobre seu
maior trauma, um aborto em decorrência de uma traição. As duas ficam muito unidas a
ponto de Alma dizer que poderia ser Elizabeth. Na manhã seguinte, Elizabeth entrega uma
carta para que alma deposite no correio, uma carta destina à medica do hospital sobre seu
relacionamento com a enfermeira e a intimidade e traumas relatados por Alma na noite
anterior. Com irresistível curiosidade, Alma lê a carta e fica transtornada, ameaça a atriz
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com agua fervente até que Elizabeth pronuncia suas primeiras palavras na trama: “Não,
pare!”. As duas ficam por um tempo afastadas.
Elizabeth tem um sonho agitado sobre um possível caso de seu marido com Alma,
e acorda assustada. Então, a paciente finalmente declara suas aflições à enfermeira,
(verbalizadas pelos lábios da enfermeira como se fosse seu subconsciente) seus anseios,
a maternidade, o teatro. Enquanto escutamos a voz de Alma, é o rosto de Elizabeth que
vemos na tela, reagindo a cada palavra tomada como seus pensamentos. Ela encara o
espectador, – e Bergman utiliza este recursos várias vezes durante o filme – com isso a
personagem nos lembra de que o tema refere-se não só ao mundo ficcional mas
principalmente à realidade de todos nós. A cena é invertida e então podemos ver sob a
perspectiva de Elizabeth, e é o rosto de Alma que encaramos agora. Como durante toda a
trama a história encaminha o relacionamento das duas personagens, ambas se tornam
uma, e as duas faces fundem-se como uma só mulher.
O filme traz uma composição de entrelaçamentos, o processo transformador de
uma paciente e sua enfermeira fazendo uma o espelho da outra, demostrando quase uma
dupla personalidade. A trama nos incita frequentemente a pensar as duas mulheres como
uma só, e seus questionamentos sobre as relações intimas e sociais como de uma só vida.

Frame do filme - os rostos de Alma e Elizabeth se fundem num só. Disponível em:
<http://www.dvdclassik.com/critique/persona-bergman>
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Em algum momento ou outro, eu disse que Persona salvou a minha vida, o que
não é exagero. Se eu não tivesse encontrado a força para fazer esse filme, eu
provavelmente teria me entregado. Um ponto importante: pela primeira vez, eu
não ligava a mínima se o resultado seria um sucesso comercial[...]55

Ingmar Bergman

O Silêncio
A impossibilidade da comunicação é um dos temas fundamentais tratados nos
filmes de Bergman. Quando falo em comunicação, incluo o silêncio, e principalmente o
silêncio como presença significante em um determinado momento de epifania na obra
cinematográfica. A ausência da palavra não demostra ordinariamente a perda da
comunicação, contrário a este pensamento, o silêncio verbal traz uma reflexão
introspectiva e muito intima de determinadas cenas no cinema. Para tanto vale lembrar
os inúmeros diretores que trabalharam estas ‘pausas’ como característica em suas obras.
São estes intervalos que acabam complementando a fala, mesmo que este silêncio seja
preenchido com um som ou um ruído. Podemos exemplificar estes ruídos no nosso
cotidiano, como o antigo aparelho de código Morse, que, sendo um método de transmissão
de informações com o uso de dois tons distintos, não transmitia informações verbalmente,
porém, obteve sucesso com seu objetivo comunicacional.
Homogeneidade é uma característica no trabalho de Bergman, ele conduz a
encenação, a direção, a edição, determina paisagens e iluminação, mas especialmente ele
trabalha a música no lugar do diálogo com muita sensibilidade; substitui as palavras pela
música dando uma atmosfera reflexiva singular às cenas. Raramente ele combinou o
dialogo com uma musica de fundo, fazendo com que o espectador apreenda o máximo de
informações desta atmosfera estabelecida nas passagens silenciosas; a música como
preenchimento da ausência da palavra. Em alguns de seus primeiros filmes Bergman usou
a música de maneira convencional, na época ele era sócio na produtora e utilizava as
composições dos músicos à serviço da empresa, os suecos Erland von Koch e Erik
Nordgren. Contudo, alguns escaparam do convencionalismo, como explica Egil Törnqvist:
A exceção de seus primeiros filmes, em Noites de Circo (1953) onde, graças ao
notável compositor Karl-Birger Blomdahl, a música é utilizada de uma forma
impressionante, especialmente na sequência de sonho que abre o filme onde as
Disponível em: VERMILYE, Jerry. Ingmar Bergman: His Life and Films. McFarland. p. 123. ISBN 978-07864-1160-3. Retrieved 23 July 2013.
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vozes humanas, visivelmente sensíveis mas ainda não entendidas, explodem em
contraponto ao som sinistro dos tambores imitando tiros de canhão que vemos
na tela. A marca registrada de sua direção reside em sua maneira fácil de
distribuir a informação audiovisual.56

Depois de se casar com a pianista concertista Kabi Laretei em 1959, Bergman
abandona este recurso convencional da música original em favor da música clássica. A
musica não é mais feita para a imagem ou a imagem para a musica; com uma musica
preexistente ele alinhou musica e imagem, não sujeitando mais este som às imagens, mas
deixando estes dois elementos em total igualdade. Bergman gostava de comparar o texto
de uma peça ou de um roteiro de filme com uma partitura onde o diretor, ou o maestro,
deve interpretá-la. "Quando você escreve um script, você escreve por assim dizer, uma
partitura. Então tudo que você tem a fazer é dispor a musica na mesa e deixar a orquestra
tocar". (BERGMAN, 1994).57 E ainda nesta mesma época, declarou:
Eu diria que não há arte que tem mais em comum com o cinema do que a música.
Ambos afetam diretamente nossas emoções, ignorando o intelecto. E uma
película é essencialmente um ritmo, inspiração e expiração numa sequência
contínua. Desde a minha infância, a música tem sido a minha maior fonte de lazer
e estimulação, e muitas vezes eu experimento um filme ou uma peça
musicalmente.58

Para Bergman falar é como um disfarce, é mentir. E ele imaginava que a verdade
poderia ser descoberta na linguagem corporal - gestos, expressões faciais, olhares - e na
musica. Fazendo também com que a musica unificasse o que a língua separa, aliena.
Mostrando assim, que a verbalização tem um forte componente racional enquanto que a
música fala primeiro às nossas emoções, sentimos as batidas, as notas graves e agudas, as
pausas em comunhão com as cenas enredadas nela.

Trecho da palestra apresentada por Egil Törnqvist em 23 de junho de 2006 em Gotemburgo, durante a
conferência anual da Associação de Bibliotecas de Música, Arquivos e Centros de Documentação (IAML).
Tradução livre. Disponível em: <http://afas.revues.org/1499#ftn14>
56

Disponível em: BERGMAN, Ingmar. Images : My Life in Film. Tr. Marianne Ruuth. London : Bloomsbury,
1994, p. 249.
58 Disponível em: BERGMAN, Ingmar. Four Screenplays : Smiles of a Summer Night, The Seventh Seal, Wild
strawberries, The Magician. Tr. Lars Malmström and David Kushner. London/New York : Simon & Schuster,
p. xvii- xviii.
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Trago para este artigo uma obra em especial, Persona de Ingmar Bergman, que nos
presenteia brilhantemente com estes momentos de ‘fratura’ 59. Fratura esta que Greimas
nos exemplifica com uma passagem da obra de Michel Tournier sobre as reflexões do
naufrago Robinson Crusoé. Percebemos que tão importante quanto o momento exato da
fratura, é fundamental a ação que o antecede e igualmente o que vem após esta ‘pausa’. O
autor descreve o evento estético de Crusoé:
Robinson – o de Michel Tournier – que até esse momento havia conseguido
ordenar sua vida segundo o ritmo das gotas de agua que caiam uma a uma de uma
clepsidra improvisada, encontrou-se de repente despertado pelo “silencio insólito”
que lhe revelou “o ruído da ultima gota a cair na bacia de cobre”. Constatou então
que a gota seguinte, “renunciando decididamente a cair”, chegou mesmo a
“esboçar uma inversão do curso do tempo”. (GREIMAS, 2002)

As pausas oferecidas por Bergman são tão intensas quanto o texto e a ambientação
inseridos na obra. As expressões de Liv Ullmann reagindo a cada palavra, a cada silencio,
cada ruído, uma reação emudecida porém com tanto peso que chegamos a escutar o que
pretende dizer. Elizabeth interrompe sua capacidade de falar, seu meio de comunicação
verbal justamente por uma necessidade de comunicação. Quando se tem tanto a dizer mas
externar esta necessidade se torna das tarefas mais árduas. O desabafo de Alma, uma
mulher carregada de culpa e carência, traz um discurso melancólico que quase torna-se
um pedido de ajuda.
No inicio do filme Persona aparecem equipamentos cinematográficos, projeções de
imagens metafóricas, um pênis ereto (que desapareceu na maioria das cópias exploradas,
para a surpresa de Bergman), uma aranha, o abatimento de uma ovelha, cenas de um filme
mudo, as mãos de uma criança, uma crucificação. Estes elementos acabam referenciando
muitos dos momentos revelados posteriormente no filme. Ingmar Bergman tinha
abordava assuntos como a morte, - e com este tema ele demonstra uma atração ou um
interesse singulares60 - a sexualidade e a espiritualidade (religiosidade) muito intensa e
As “fraturas estéticas” seriam os momentos de quebra de padrão, que segundo Greimas: “sua condição
primeira é a parada do tempo, marcada figurativamente pelo silêncio que bruscamente sucede ao tempo
cotidiano, representado como um ruído ritmado. A esse silencio corresponde uma parada repentina de todo
movimento no espaço, uma imobilização do objeto...”(GREIMAS, 2002).
59

“Não houve um só dia em minha vida em que eu não tenha pensado na morte. Ou em que o pensamento
da morte não tenha me afetado de algum modo. Escrevi um roteiro sobre a morte. Foi O Sétimo Selo. Foi uma
terapia excelente. Em algumas ocasiões, as coisas que você faz, as coisas que escreve, podem ser
terapêuticas. E ele (O Sétimo Selo) foi…Mas logo aconteceu algo curioso. O que aconteceu foi que me saiu um
60
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todos estes elementos estão densamente atrelados à historia. A aranha, por exemplo, tem
um significado pessoalmente forte para o autor que identificava-a como Deus e ao mesmo
tempo, a morte.

Frames do filme Persona. Disponíveis em: <http://www.dvdclassik.com/critique/personabergman>

No primeiro quadro um menino surge em uma cena sozinho, nu embaixo de um
lençol, a cena também está ‘nua’, praticamente desprovida de elementos, objetos, - a cena
é construída como um cenário minimalista teatral - identificamos somente uma cama, um

abcesso com uns sinais muito prematuros de septicemia e tiveram que cortar este inchaço. Fizeram isto no
hospital Sophiahemmet. Senti uma pequena picada, e então…nada. Vemos, oito horas da minha vida,
completamente borradas. Era muito sensível a anestesia e me aplicaram muita. Isto me fascinou, porque
pensei: ‘É assim a morte?’. Somos uma luz que está acesa. Então, certo dia, se extingue. Não resta nada,
nenhuma chama. A morte não é algo que se deva temer. É misericordioso demais. Algo magnífico. Depois de
compreender isso, vivi uma vida feliz. Me dei conta de que poderia desfazer-me de meus pensamentos sobre
a morte de cada dia. Sempre vieram a mim, especialmente durante minha madrugada, pouco antes do
amanhecer...mas podia deseja-los dizendo a mim mesmo que não eram nada. Algo que passa de repente
para não ser nada. Eu gostava desta ideia. E então veio o grande problema. O devastador problema.
Aconteceu quando Ingrid morreu, a quase exatamente oito anos. E logicamente, pensei: ‘Não verei Ingrid
nunca mais. Se foi para sempre’. O curioso é que sinto a presença de Ingrid, especialmente aqui, em Faro.
Intensamente. E penso: ‘Não poderia sentir sua presença se não fosse assim’. O que aconteceu foi uma reação
química. Não foi uma morte real, mas uma morte artificial. Na morte verdadeira talvez Ingrid esteja me
esperando e essa Ingrid exista. E venha ao meu encontro. Eu aceito que verei Ingrid. E apaguei
completamente esse outro pensamento de pesadelo de que nunca mais a veria. Reconheço o fato de que
voltarei a vê-la”. Entrevista dada à Marie Nynerod em 2004. Tradução livre de vídeo disponível no Yutube:
<https://www.youtube.com/watch?v=HUvydj9wQsQ>
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livro de Mikhail Lermontov61 e a projeção em uma parede do rosto das duas personagens
principais da história, Elisabeth Vogler e Alma, mescladas como um preludio da fusão da
trajetória de vida das duas mulheres. Ao final da cena o menino acaricia os dois rostos
projetados em uma referencia materna mas também com uma certa sensualidade, as
expressões e o gestual da criança sugerem sutilmente. Logo nesta primeira cena já
identificamos o silencio, a cada ruído de gota caindo há uma pausa e estas pausas nos
remetem à reflexão. Uma espécie de respiração antes de se começar definitivamente a
contar uma historia; um suspiro.
Alma, interpretada por Bibi Anderson, é designada pela diretora de um hospital a
cuidar de uma de suas pacientes, um caso intrigante de uma atriz que perde a fala em meio
a uma apresentação de Electra e permanece sem falar por três meses; quem interpreta
Elisabeth é Liv Ullmann62. Tal como encontramos em artigo de Sandra Fischer sobre as
crises do palhaço Benjamim no filme O Palhaço, a atriz Elizabeth do ‘nosso’ filme também
acaba questionando seu lugar no mundo, ou, seu deslugar, e encontra uma maneira de
‘pausar’ este momento como uma tentativa de resgate existencial. Em seu artigo Sandra
Fischer descreve:
Enquanto todos os componentes da trupe parecem estar em harmonia,
adaptados a um cotidiano em que as máscaras de atores escondem em cena as
histórias banais e repetitivas que protagonizam fora de cena, Benjamim se
mostra deslocado, melancólico, imerso em silenciosa crise existencial. Às voltas
com algo que o incomoda permanentemente, ele não “se sabe” direito. (FISCHER,
2014)

A personagem representada pela atriz é a que dá o título a peça, uma alusão
simbólica e evidente do complexo de Electra proposto por Carl Jung em seus estudos
psicanalíticos, no drama grego Electra deseja a morte da mãe em virtude do assassinato
de seu pai63.

Mikhail Lermontov foi um escritor russo do romantismo, também poeta e pintor. O livro que aparece na
cena é A Hero of Our Time, que fala sobre amores, manipulação, assassinato e mal entendidos. Esta foi a obra
que mais tarde lhe rendeu o reconhecimento como um dos fundadores da prosa psicológica russa.
62 Liv Ullmann teve seu primeiro papel no cinema em 1966 com Persona, casou-se também neste período
com Ingmar Bergman perdurando até 1971.
63 Carl Jung chamaria de Complexo de Electra, mas para Freud, tanto no caso de filhas ou filhos referia-se a
Complexo de Édipo.
61
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Quando vemos Elizabeth em seu quarto no hospital, identificamos novamente a
escolha de um cenário minimalista, esta opção força o espectador a voltar os olhos aos
aspectos mais sensíveis da cena.
Em um dado momento, Elizabeth está em seu quarto com a televisão ligada, uma
reportagem mostra o momento em que um monge budista ateia fogo em seu corpo como
forma de protesto contra a perseguição dos budistas por parte do governo sulvietnamita 64 . Bergman dizia que a realidade daqueles anos era absurda, horrível,
impenetrável como nossos sonhos e que ao enfrenta-lo estaríamos indefesos, como em
nossos pesadelos. E assim escreveu em seu diário:
Eu sou incapaz de compreender as grandes catástrofes. Elas não tocam em minha
mente. No máximo, eu posso ler a notícia destas atrocidades com uma espécie de
luxúria, a pornografia do terror...

Como reflexo de suas torturas interiores, Bergman transfere suas experiências
para a tela, como na cena em que aparece o monge na televisão e pela primeira vez
escutamos a voz da protagonista, não em palavras, mas um gemido de repugnância diante
do horror da imagem televisionada. Neste momento em que a trama poderia sugerir uma
mulher suicida, - a imagem afílmica65 apresentada na televisão não faz parte das relações
ficcionais tratadas na história, uma quebra na fuga intencional de Elizabeth - temos a
certeza de que a personagem não tem a intenção do suicídio, como afirma a médica
diretora da instituição em cena posterior:
Cometer suicídio? Nem pensar. Você não faz coisas deste gênero. Mas pode se
recusar a se mover e ficar em silêncio. Então, pelo menos não está mentindo. Você
pode se fechar, se fechar para o mundo. Então não tem que interpretar papéis,
fazer caras, gestos falsos. Acreditaria que sim mas a realidade é diabólica. Seu
esconderijo não é à prova d’água. A vida engana em todos os aspectos. Você é
forçada a reagir. Ninguém pergunta se é real ou não, se é sincera ou mentirosa.
Isso só é importante no teatro, talvez nem nele. Entendo por que não fala, por
que não se movimenta. Sua apatia se tornou um papel fantástico. Entendo e
A história sobre a autoimolação do monge budista Thich Quang Duc e a história do fotógrafo que
registrou o fato podem ser encontradas em:
<http://www.globalsecurity.org/military/world/vietnam/rvn-buddhists-1963.htm> e
<http://www.pbs.org/weta/reportingamericaatwar/reporters/browne/protests.html>.
65 Expressão apresentada por Jacques Aumont e Michel Marie em Dicionário Teórico e Crítico de Cinema
onde define como: Afílmico –“Que existe no mundo usual, independente de qualquer relação com a arte
fílmica, ou sem qualquer destinação especial e original em relação com esta arte” (Souriau). Na perspectiva
da escolar de filmologia, é em particular o grande critério distintivo do documentário, que representa “seres
ou coisas que existem positivamente na realidade”, diferentemente do cinema de ficção, que representa uma
realidade profílmica.
64
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admiro você. Acho que deveria representar este papel até o fim, até que não seja
mais interessante. Então pode esquecer, como esquece seus papéis.

O diretor escolhe o artificio da mensagem corporal para afirmar este pensamento
da personagem, seu corpo nega tal ação - a autoimolação do monge - fazendo com que
Elizabeth se afaste do aparelho até o final do quarto, onde fica acuada em um canto, porem,
com os olhos fixados ainda na tela. As imagens confinadas ao contexto da televisão
mostram logo após um corte como se as notícias invadissem a tela inteira. A realidade é
convidada à ficção. Vivenciamos um momento de distanciamento da esfera de
representação do mundo para uma reconexão com a realidade. Tudo até agora partiria de
um pressuposto, mas Bergman nos aterra ao chão da realidade e nos mostra que todo o
conflito espiritual, intimo das duas personagens é acima de tudo muito próximo das
cotidianidades do espectador.
Persona surge em um momento muito singular na vida de Bergman. Enfermo em
uma cama de hospital, em meio a delírios decorrentes de uma forte pneumonia, seus
férteis devaneios trouxeram inspirações como as fotos de Liv Ullmann e Bibi Anderson no
jornal, um moribundo morrendo ao seu lado, enfermeiras discutindo. Com estes
elementos somados ao seu isolamento neste período de recuperação, Persona surge como
um script ansioso por sua realização.
Em uma reflexão apenas sobre o titulo do filme já temos uma ideia acerca do que
nos presenteará a trama. Persona é uma palavra proveniente do latim que significa
máscara, também o prefixo de personagem. Para Jung, o significado da palavra persona
refere-se a personalidade que um sujeito apresenta à sociedade como algo real, porém
podendo ter uma versão contrária a da verdade. O título Persona e o nome da enfermeira,
Alma, são uma alusão ao conflito entre a persona (a máscara social) e Alma (o
subconsciente), que é o sofrimento humano para o psicanalista Carl Jung. A potencia da
palavra faz com que apenas com estas definições consigamos identificar tanto os conflitos
de Elizabeth quanto os de Alma durante as cenas. PERSONAgem, PERSONAlidade,
PERSONificação, palavras que carregam tanta subjetivação mas que encaixam-se
perfeitamente para uma analise previa comportamental das duas protagonistas. Duas
mulheres perturbadas, deslocadas de quaisquer circulo social, um estado de deslugar
onde elas “estariam simultaneamente ocupando de direito e de fato algum lugar/posição
mas não pertencendo a este lugar: ocupando-o sem preenchê-lo, talvez, não à vontade ali,
não efetivamente acolhido u acomodado nesse tal espaço” (FISCHER, 2010). Elizabeth
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revolta-se com estas representações superficiais a que nos submetemos na sociedade, e o
que a faz ‘acordar’ para a sua realidade é justamente o momento em que está em cena,
atuando, representando outra pessoa.
Ao analisarmos a persona, dissolvemos a má scara e descobrimos que,
aparentando ser individual, ela é no fundo coletiva; em outras palavras, a
persona não passa de uma má scara da psique coletiva. No fundo, nada tem de
real; ela representa um compromisso entre o indivı́duo e a sociedade, acerca
daquilo que ‘alguém parece ser’: nome, tı́tulo, ocupação, isto ou aquilo. De certo
modo, tais dados são reais; mas, em relação à individualidade essencial da
pessoa, representam algo de secundário, uma vez que resultam de um
compromisso no qual outros podem ter uma quota maior do que a do indivı́duo
em questão. A persona é uma aparência, uma realidade bidimensional, como se
poderia designa-la ironicamente. (JUNG 2008)

A cena que se segue é justamente o momento em que Alma lê uma carta enviada à
paciente, nela o marido questiona sua atitude e envia uma foto do filho. O plano,
inicialmente, limita-se ao rosto de Alma que fala com a paciente emudecida e começa a
‘abrir’ intimidades até então ocultas para a enfermeira. Enquanto a enfermeira lê a carta,
a atriz reage de forma assombrada e interrompe a leitura arrancando a carta das mãos de
sua interlocutora, e na sequencia, rasga a foto do menino ao meio. É um momento em que
podemos supor que a atitude de Elizabeth ao se fechar e optar pela interrupção da
comunicação verbal, deve-se pelos elementos sensíveis que se acumularam durante seu
casamento e as questões complexas que a maternidade traz para a vida de uma mulher.
Da mesma maneira que as imagens fortes do budista em protesto a abalam, as palavras
lidas por Alma lhe impõe novamente o mundo real, - que ela forçosamente tentou escapar
- um mundo cheio de amarras de vidas governadas e sem autocontrole. Em um trecho da
carta o marido lembra que certo dia Elizabeth disse:
Estou começando a entender o que é ser casada. Você me ensinou que temos que
ver um ao outro como duas crianças ansiosas cheias de boa vontade e boas
intenções, mas governados por poderes que só podemos controlar
parcialmente.66

Quando Alma e Elizabeth são encaminhadas à casa de praia da médica67, há uma
quebra no relacionamento enfermeira e paciente. A ilha torna-se um espaço fechado

Palavras de Elizabeth citadas por seu marido na carta.
As cenas são filmadas na ilha de Fårö, onde Ingmar Bergman utilizou como cenário para alguns de seus
filmes. O director escolheu esta ilha para viver, e lá faleceu em 2007.
66
67
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esgotando aos poucos estas duas mulheres, mental e fisicamente. Alma, diferentemente
de Elizabeth que usa o silencio para ocultar ou negar as suas aflições, em uma tentativa de
quebrar o silencio acaba por entregar-se a um monólogo ansiosamente intimo. Esta
necessidade do outro, de falar e ser ouvida, de compartilhar suas intimidades mais
secretas como uma pessoa que não julga suas ações...É como falar consigo mesma e
realizar uma autoconsolação.
Autobiográfico, minimalista e sensível, Persona cumpre seu papel, pois desde o
principio percebemos a história se transformar com o confronto de duas personalidades
em uma, uma representação da relação necessária para o outro, uma é o complemento da
outra. Elizabeth tem a necessidade de isolamento, Alma uma urgência em ser ouvida.
Bergman coloca o filme em contato direto com o espectador, personagens confrontam
quem está ‘no mundo real’ e os atingem sensivelmente. Uma trama pura, pura no sentido
de que o cineasta confere diretamente a seus súditos sua imaginação, sua própria lógica.
Ingmar Bergman nos mergulha direto para o coração do seu mundo sem apelar para
formas narrativas geralmente aceitas e consensuais. Nos transporta para seu mundo, e
dele absorvemos sua linguagem própria, seu jeito único de criação cinematográfica. O
silencio em Persona transforma-se em música, ruído, e dentro dos tantos momentos de
recusa verbal, mais escutamos e entendemos este vazio. Ha que se respeitar este vazio de
palavras...
"Hoje eu sinto que em Persona - e mais tarde em Gritos e Sussurros - eu fui tão longe
quanto eu poderia ir. E que, nestes dois casos, quando trabalhei em total liberdade,
toquei segredos sem palavras que só o cinema pode descobrir."
Ingmar Bergman
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PAUL VERHOEVEN E A NECESSIDADE DO ARTESANATO
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Resumo: O trabalho tem o intuito de cercar a noção de artesanato no cinema que se
colocaria, em um primeiro momento, nas antípodas da ideia de autoria. Se, em um filme
de autor, entramos em contato com um estilo e, por consequência, vislumbramos o
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indivíduo através da obra, o cineasta-artesão é o anônimo, mero operário que executa um
trabalho para a grande indústria – podemos pensar, aqui, no cinema hollywoodiano, como
também nos telefilmes e nos filmes de médio orçamento dos anos 80 e 90. Contudo, qual
seria então a contribuição desse cineasta-artesão à arte cinematográfica? Se, atualmente,
vivemos num momento em que há uma certa histeria pela noção de autor, o artesanato no
cinema apresenta, na sua própria feitura, valores que foram soterrados por uma má
interpretação do lugar do autor – a saber, a funcionalidade, a humildade do diretor e,
principalmente, a maneira como ele se deixa permear pelo espírito de uma época. Como
principais diretrizes do estudo, nos deteremos nas obras de Paul Verhoeven: Robocop e
Instinto Selvagem. Paul Verhoeven é, evidentemente, um autor, contudo, um artista que
flerta com muitas virtudes do artesanato e que está longe de possuir uma obra monolítica
que se vê constrangida a emular o que foi o seu estilo – o que, a princípio, nega qualquer
tipo de evolução artística.
Palavras-chave: Paul Verhoeven; Artesanato; Autoria; Instinto Selvagem; O Quarto
Homem;

A liberdade e o prazer são elementos essenciais na criação artística, mas somente
na condição de regimes transitórios, estando, a todo momento, em colisão com seus
opostos, reformulando a cada instante o estado da produção criativa. Se, ao contrário, o
artista acredita possuir uma liberdade desenfreada e proclama o prazer a todos os cantos,
é possível que conceba uma obra que seja muito mais tributária a um índice de “supostas
imagens poéticas” - muito semelhantes entre si - do que a um trabalho íntegro, dono de
suas próprias regras, uma estrutura pensante.
Sob a ótica de uma liberdade cerceada que, ao invés de inibir o impulso criador,
funciona como um catalisador que o estimula, nós podemos observar a atuação de
cineastas como Jean Renoir, Roberto Rossellini e Eduardo Coutinho. Eles encontraram na
televisão, primeiramente, um meio destituído de algumas convenções cinematográficas –
por exemplo, a grande produção – e que, em sua nascente, os insuflou um sentimento de
rebeldia, de juventude, de uma eterna recriação estilística: por se tratar de um meio pobre
e que possui um tempo de produção mais curto, o cineasta operaria, então, uma espécie
de retorno à época artesanal do cinema. Retornamos ao seu nascedouro. Dessa maneira,
esses cineastas, já em períodos avançados de suas carreiras, assumem a posição de
aventureiros em um novo meio artístico: provam-nos que uma revolução estilística não é
feita só de avanços.
Foi talvez em Hollywood que essa fórmula encontrou sua medida exata: no apogeu
do classicismo cinematográfico, as figuras do autor e do artesão se sobrepunham. O
primeiro está indissociavelmente ligado a uma lógica artesanal: inserido em uma grande
122

indústria, antes de desenrolar o fio de sua obra, está sob a sua responsabilidade produzir
um filme rentável. Poderíamos argumentar o quão tirano era esse sistema ou que essas
questões nem ao menos eram colocadas por esses realizadores, mas cá estão as obras. E
quão saudáveis nos parecem esses diretores (ou filmes) que não padeciam pelo fantasma
de sua própria autoria. Do contato com a regra, ora escolhiam executá-la aos limites da
perfeição, ora realizavam um exercício de confrontação, distendendo seus limites; de
maneira que, no crepúsculo desse período, Hawks, Ford, Hitchcock e muitos outros nos
oferecem, não uma visão decadente e acrítica dessa transição, mas antecipam as próprias
questões-chave do horizonte moderno.
Ao lado desses homens, podemos colocar, anacronicamente e por um curto
período, Paul Verhoeven. À maneira de Hitchcock, Lang, Tourneur e de muitos outros
diretores estrangeiros que construíram sobre as fundações de Hollywood, Verhoeven
chega aos EUA no fim dos anos 80 e desenvolve um conjunto de filmes que, produtos de
um olhar exterior, detectam com mais facilidade os vícios desse território; ao mesmo
tempo em que esse parece lhe fornecer a matéria-prima mais justaao aprimoramento de
seu estilo.
É evidente que uma distância se impõe. Esses homens se situam em idades
artísticas diferentes. Enquanto o primeiro grupo de diretores trabalhava sob uma norma
clássica– regida por princípios de equilíbrio, ordem e simplicidade -, o diretor holandês
aporta na costa californiana quando essa assimila os avanços da Nova Hollywood excluindo de ambos as suas essências.
Se Verhoeven até então cultivara desmedidamente um caráter transbordante e
exuberante de uma arte barroca em seus primeiros filmes, estabelecendo uma
correspondência artística com a sua terra natal, com o tempo, essa relação vai se
esgotando. Em filmes como O Quarto Homem e Spetters, há uma profusão de símbolos e
encadeamentos dramáticos regidos por uma radicalidade estilística que se encerra sobre
si mesma. Esse impasse se dissipará apenas ao se esbarrar com um bloqueio rígido, a
saber, um esquema neoconservador, um recuo face aos progressos da Nova Hollywood.
Para o nosso interesse ou felicidade, longe de inibi-lo, essa limitação, assim como todo um
novo cenário que se revelava aos seus olhos, irá estimulá-lo, impulsioná-lo a uma evolução
estilística: assistindo aos seus filmes americanos, temos a impressão de que se os EUA
nunca tivessem recebido essa visita, provavelmente nenhum outro filme dos anos 80 seria
capaz de pintar um retrato tão abrangente, confuso e multifacetado desse país.
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Simultaneamente, retrato de uma época e retrato atemporal da sociedade norteamericana.
Não nos cabe a tarefa infrutífera de atestar a superioridade da sua fase americana,
em detrimento de seus primeiros filmes holandeses, muito menos de isolar as figuras do
autor e do artesão: tentaremos delinear o momento de uma evolução artística, no qual
convergem algumas virtudes do artesão e o amadurecimento de um autor. Passemos aos
filmes e às virtudes.
Esses dois momentos da carreira de Verhoeven gozam de uma simetria singular: o
número de longas holandeses iguala-se ao da produção americana, sendo que Flesh&Blood,
filme hollywoodiano realizado em terras europeias, é o próprio testemunho dessa
transição. Essa sobreposição talvez encontre sua zona de maior correspondência quando
contrapostos os filmes O Quarto Homem e Instinto Selvagem.

O primeiro, uma obra de

juventude, narra a história de Gerard, um escritor obcecado pela morte e duplamente
assombrado pela figura feminina: ora em sua face materna e protetora que irrompe como
uma Maria moderna - de sobretudo azul e rosas vermelhas - no trem, no cemitério e na
cena final; ora em sua força predadora incarnada pela sua nova amante, Christine. Dona
de um salão e viúva de três maridos, essa última desperta ao mesmo tempo na mente do
protagonista o fantasma da castração e a maldição de uma viúva negra. Na sua cena inicial
- exemplar para compreender a composição da figura feminina em seus filmes observamos uma aranha tecer a sua trama, à medida que enreda as suas vítimas. Logo,
nesse território, à maneira de Hawks, são as mulheres as predadoras. Não à toa Christine
está sempre a filmar Gerard e seus amantes: fruto de uma bruxa e uma versão feminina
de peeping tom, ela antecede os movimentos de seus parceiros – na primeira vez que
Gerard a encontra, Christine o está filmando -, antevendo e decretando suas mortes.
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Tal como uma viúva negra, Catherine Trammel, em Instinto Selvagem, é uma
escritora suspeita do assassinato de seu amante, crime principal em torno do qual
orbitarão tantos outros no decorrer do filme. Se em O Quarto Homem, a supremacia de
Christine era constituída por uma rede intricada de símbolos, da qual o centro seria o
próprio ato da filmagem, momento da captura de sua presa; no segundo filme, essa
armadilha nasce e multiplica-se a partir da figura polivalente de Sharon Stone, escritora
que extrai da realidade o conteúdo de suas ficções. Ao mesmo tempo em que esta,
paradoxalmente, parece ser dirigida por ela. No centro desse curto-circuito entre ficção e
realidade, encontra-se Nick Curran (Michael Douglas), principal marionete da escritora,
eleito protagonista de sua ficção.

Enquanto no primeiro filme, acessamos a matriz de Christine pela chave simbólica,
em Instinto Selvagem, adentramos o filme pelo ato definidor da viúva negra: o sexo é
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consumado pela morte. Aqui, a sua representação concreta toma o lugar da antiga
metáfora. O mesmo acontece com a imagem da trama, presente na primeira cena de O
Quarto Homem, mas que em Instinto Selvagem subjaz a narrativa, transparecendo nos
ambientes do escritório policial, na cena do interrogatório, nos elevadores. Cercando o
espaço masculino de uma misteriosa força onisciente.

Essas transfigurações formais parecem derivar do contato com um novo modelo
estético em voga nos anos 90 em Hollywood que, enquanto suprime a aura religiosa e
simbólica presente no primeiro filme, sublinha o acento sexual amparando-se no
suspense do thriller erótico. Se antes, nos filmes holandeses, a representação do sexo não
precisava de um alicerce funcional, nesse momento, ele só é aceito como pretexto das
mortes. Esse confronto, ao qual se dispõe Verhoeven, com uma estrutura formal que
revela os vícios e interdições de uma cultura é a primeira virtude, e talvez a principal, do
artesanato: aceitar o desafio de um sistema comercial que impõe um regime formal, sem
excluir dessa equação a dimensão artística e os prazeres implicados no ato de ver um filme.
É talvez no jogo com os gêneros cinematográficos que essa relação intrincada entre
autor, artesão e um sistema comercial encontre seu principal ponto de convergência. Ora,
o thriller erótico se origina da fusão entre filmes que desnudam e estendem obsessões
hitchcockianas – dos quais Brian De Palma é o precursor em terras americanas – e
daqueles que propõem uma renovação do neonoir. Deste terreno peculiar insurge Instinto
Selvagem, filme que não só retoma o fôlego de um gênero que já alcançava mais de uma
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década de continuidade, mas que também perverte a saída moralizante de alguns desses
filmes.
Em obras como A Mão que Balança o Berço, Mulher Solteira Procura, Atração Fatal,
o principal embate ocorre entre duas instâncias opostas: uma personagem feminina que
dá livre vazão aos seus impulsos sexuais e que é uma psicopata em potencial – o
julgamento já está implícito –e um meio conservador, derivações de um núcleo familiar,
que é colocado em risco a partir desse contato. Se nesses filmes, assim como em O Quarto
Homem, há uma compartimentação do feminino, subordinado a um esquema maniqueísta,
Instinto Selvagem implode esse sistema, substituindo essa oposição pela profusão de
personagens femininas nas quais coexistem esses dois pólos: uma mulher pode ser uma
bela companheira e, ao mesmo tempo, uma assassina. Há a proliferação e o
desdobramento de uma matriz-Catherine Tramell, e por consequência a contaminação de
um terreno: ao ver Instinto Selvagem, desfrutamos do prazer sádico daquele que assiste a
queda da presa em uma armadilha. Salientemos: pelas vias do contrabando, entrevemos
a graça de um autor.

Essa resposta de Verhoeven ao thriller erótico deve-se, principalmente, à
assimilação de uma herança estética que já dava sinais de parentesco com a sua obra: em
O Quarto Homem, por exemplo, a Madeleine de Vertigo ecoa em Christine nua enquadrada
pela porta ou, podemos pensar também, nos momentos em que esta dirige
imprudentemente à maneira de Grace Kelly em Ladrão de Casaca. Isso sem falar da raiz
comum que partilham as mulheres nos filmes de Verhoeven e as femmes fatales do film
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noir. Não há somente o trabalho sobre uma superfície comum àquela época, envolvendo
uma gama de modelos, códigos e ressonâncias do cinema noir e de um testamento
hitchcockiano, mas também a repercussão desses dados estéticos no depuramento
estilístico do autor – primeiramente, porque há abertura para isso e, em um segundo
momento, pois encontram no que ressoar.

Por essa brecha também passarão os costumes e os distúrbios da época. Se a figura
predatória de Sharon Stone pode ser vista também como um reflexo do amedrontamento
da sociedade face aos avanços feministas, essa personagem que nada esconde e tudo sabe
situa-se no centro de um mundo vigilante e sob vigilância. À maneira de Robocop e O
Vingador do Futuro, Catherine Tramell incorpora um regime em que nada escapa à
imagem, tudo deve ser visto – ela é a própria exceção da regra geométrica que postula
quenão se pode ver todas as faces de um objeto ao mesmo tempo. Na impossibilidade de
escapar

à

regra,

jaz

o

seu

mistério.
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Ora, qual seria então, após aceitar o desafio de um sistema, a outra virtude do
artesão? Devido a uma má leitura da política dos autores e de uma falsa relação com a sua
matéria-prima (a realidade), alguns cineastas pleiteiam a soberania do “estilo”: não
questionando a composição de sua matéria, é imposto o molde. Se antes a forma nascia de
uma ideia, particular ao artista, em confronto com o real, nesse caso, a soberania do molde
impede esse atrito. Falávamos a pouco de uma abertura, de uma fresta pela qual circula o
espírito de uma época: essa permeabilidade é a outra característica do artesão, a
capacidade de se deixar impregnar pelo tempo e evoluir com ele.
Nesse sentido, The Last Scene é exemplar: estreia de Verhoeven nos EUA, o
episódio da série The Hitchhiker trabalha sobre uma série de clichês, alguns ainda
nascentes, outros que se reformulavam no imaginário dos anos 80. Efetuando uma síntese
das formas recorrentes naquele período, ao passo que se propõe somente como filme de
gênero que se apoia nessas figuras. De Halloween a Someone’sWatching Me! e de Blow Up
a Body Double, a obra tem como centro um diretor debutante que, para conseguir uma
bela atuação de sua atriz e um filme bem sucedido, transpõe as fronteiras entre a ficção e
a realidade, assombrando sua protagonista através da figura central do slasher: um
indivíduo mascarado, um Michael Myers em L.A., que permanece no seu encalço. De
maneira premonitória e funcionando quase como um inventário dessa fase americana, as
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cenas iniciais do episódio anunciam nas palavras de um produtor as leis desse sistema:
imposições daqueles que comandam a produção e que desejam, no lugar de “artsyfartsycrap”, tão somente “a movie that is gonna make some money.”

É o contexto da própria recepção do cineasta em Hollywood que é desnudado. Mas
apesar das muitas incompreensões e violências - das quais ainda hoje sofrem Showgirls e
Tropas estelares -, esta passagem foi e é essencial para o amadurecimento artístico de
Verhoeven. A fase americana, a sua pequena aventura televisiva desenham uma pequena
revolução na linha de seu percurso. Sem esta passagem não encontraríamos o diretor
desapegado, permanentemente inconformado, que recentemente aderiu ao roteiro
comunitário de Tricked ou que preferiu filmar Elle com mais de uma câmera, a fim de dar
maior liberdade aos atores. Essa disponibilidade para a aventura no ato da criação o
aproxima a cada momento de uma lógica artesanal. E é neste artesanato que se funda um
dos alicerces do autor.
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UMA TRAJETÓRIA DE JOAQUIM PEDRO DE ANDRADE: A PROBLEMÁTICA
BRASILEIRA DOS FILMES CURTOS
Erick Moro69

RESUMO: Análise do texto “A problemática brasileira dos filmes curtos”, de Joaquim
Pedro de Andrade, publicado originalmente no suplemento dominical do Jornal do Brasil,
em 14 de maio de 1960, agregando ao pensamento do cineasta as implicações estéticas
do cenário descrito no seu texto dentro de sua própria obra. Joaquim Pedro se refere ao
período do início dos anos 1960 como amplamente desfavorável à produção artística
independente de qualidade no Brasil pela necessidade da submissão a um ciclo de
produção vicioso instituído. O artigo colocará o texto em atrito com a produção do
próprio cineasta neste contexto, pretendendo analisar em qual ponto o elã do verbo
chegou às raias do específico cinematográfico e impulsionou uma cinematografia
específica no Brasil dos anos 1960.
Palavras-chave: Análise cinematográfica; Cinema novo; Teorias dos cineastas.

INTRODUÇÃO
O presente artigo pretende contrapor o pensamento teórico de Joaquim Pedro
de Andrade com a feitura de seus filmes, contextualizado num período de 1959 até 1982.
Para tal, recorreremos a excertos de textos, cartas e entrevistas em uma abordagem que
segue a metodologia da Teoria dos Cineastas (BAGGIO; GRAÇA; PENAFRIA). Sendo mais
específico, no decorrer da pesquisa notou-se que o pensar de Joaquim Pedro é
indissociável do fazer cinematográfico. Suas declarações, sejam elas estéticas ou
políticas, raramente eram contraditas e frequentemente encontravam paralelos em sua
filmografia.
Desta maneira, o artigo circundará predominantemente o texto onde foram
identificadas declarações estéticas e políticas aparecem em equilíbrio. A problemática
brasileira dos filmes curtos70 vem a calhar para este estudo que o texto em questão data
de 1960, no início da carreira de Joaquim, e quando ele havia dirigido apenas dois curtas-
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metragens documentais. Daí explica-se, como veremos adiante, a razão de marcar
posição tão especificamente sobre curtas-metragens ao longo do texto, bem como o
gênero documentário pontualmente.
O âmago político e artístico de Joaquim Pedro de Andrade já ficaria
suficientemente claro levando em conta tão somente este texto da problemática, mas dada
a qualidade e o número de fontes disponíveis, usaremos aqui o texto de 1960 como base
para fazer esta ligação entre outros momentos do pensamento e da filmografia do cineasta.
Outro ponto há de se demarcar sobre Joaquim Pedro de Andrade é que suas
declarações caminham de mãos dadas com a realidade. O realismo (bem como a disciplina
necessária para introduzir esta estética num cinema em vias de ser modernizado71) é a
pedra fundamental de seu cinema.
É importante registrar, antes da fase de discussão do projeto, o quão estreitos são
os laços do cineasta com o modernismo, através de noções de ordem meramente
biográficas. Joaquim Pedro de Andrade é produto de uma intersecção entre história e arte,
pois nasceu e cresceu rodeado pelos grandes nomes do momento modernista brasileiro
(realizando sobre dois de seus baluartes, Manuel Bandeira e Gilberto Freire, os seus dois
primeiros curtas- metragens), justamente por ser filho de Rodrigo Melo Franco de
Andrade, notável presidente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
durante três décadas. Tais fatores somados ao fato da ascensão do cinema novo na década
de 1960 culminaram num interesse de Joaquim pelo modernismo, explicando seu gosto
por esse momento da arte nacional e por adaptações literárias.
METODOLOGIA
O propósito da pesquisa é trabalhar com os textos de Joaquim Pedro e extrair deles
as questões seminais que interessavam ao fazer cinematográfico. Foi surpreendente ver
a abrangência com a qual Joaquim reflete sobre seus métodos e uma grande parte de sua
Por modernização, compreende-se certa tomada de consciência acerca do pensamento do próprio ato de
fazer cinema, por parte dos cineastas, contrapondo um estágio de “inocência do olhar”. Isso que iria se
refletir em grande escala nos filmes feitos ao redor do mundo a partir da década de 1960, e era uma das
propostas do cinema novo, a busca por um novo olhar, um olhar perturbado. Para fins práticos, uma citação
do próprio Joaquim Pedro sobre Macunaíma, um filme que ele define como moderno: “Apesar de termos
uma consciência melhor informada, não seremos nós, os espectadores de Macunaíma, os primeiros a terem
o poder de morrer tranquilos.” (ANDRADE, 1969). Procuraremos também exemplificar brevemente de que
modo ocorre o realismo no cinema de Joaquim Pedro através de conceitos elaborados por André Bazin,
mais à frente, no espaço dedicado a discussão.
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filmografia dentro do contexto do cinema novo, bem como num cenário pó cinema novo,
ou uma conjectura a algum lugar em que se daria o desabrochar de um legado do cinema
novo.
Não há registro de palavras do Joaquim sobre especificamente todos os filmes que
ele realizou. Isso adicionou um fator interessante à pesquisa, tornando a intuição um
instrumento imprescindível na hora de prospectar as fontes. Estas lacunas
transformaram etapas particulares do andamento dos estudos em algo desafiador, pois
os filmes teriam de ser revistos (e os textos, relidos) com o olhar mais aguçado possível,
para estreitar os espaços existentes entre os objetos e descobrir nas entrelinhas as
intenções do realizador.
Tal necessidade de transitar sobre questões com relativa agilidade para
acompanhar as reflexões de Joaquim Pedro fez com que se partisse de princípios opostos.
Foram estabelecidas questões seminais de investigação. Com estas questões elaboradas,
se tornou mais prático buscar respostas claras nos textos, relendo-os múltiplas vezes e
buscando especificamente excertos que pudessem iluminar aos breves questionamentos
de uma pergunta apenas. Um fichamento foi elaborado com diversas destas questões,
dentre as quais estavam: “O que é a arte no cinema para Joaquim Pedro de Andrade?”; “Por
que o interessa um cinema nacional, brasileiro?”; “Por que do realismo cinematográfico?”;
“O que é o modernismo no cinema?”; bem como uma busca pontual pelos porquês de fazer
cada um de seus filmes, constituindo um dispositivo investigador e um exercício
hermenêutico fenomenal de aproximação com o cineasta. Este recorte de citações se
revelou um meio sintético e diligente de acessar e retomar os textos para não perder de
vista o essencial.
Aliado ao esforço de prospecção dos filmes e dos textos houve o elemento do
debate sobre recortes das obras de Joaquim Pedro. Nos meses de abril e maio, curtas e
longas do diretor foram selecionados e exibidos, em uma modesta curadoria. A
pluralidade temática encontrada na filmografia de Joaquim permitiram manobras
instintivas e instantâneas na hora de propor o formato das exibições que ocorreram no
auditório da Faculdade de Artes do Paraná. Após cada sessão houve debates sobre os
filmes a partir de textos críticos escritos especialmente para a mostra. As relações
subjetivas do público que entrou em contato com as obras e se manifestou nos debates
ventilou o processo do projeto, e sem dúvida alguma renovou o fôlego para mergulhos
mais fundos na busca por um elã teórico em Joaquim Pedro de Andrade.
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DISCUSSÃO
Acompanhar o pensamento de Joaquim Pedro de Andrade e analisá-los em
ordem cronológica revelou uma progressão lógica percorrendo suas obras e seus
lugares na história:
No Brasil, quase tudo que se fez até hoje em matéria de cinema é horrível de se
ver. Era lógico esperar, por causa disso, que os aspirantes a realizador,
encarnando a esperança da gente nativa, encontrassem aqui a terra prometida.
Mas, contra toda expectativa, o que realmente os espera e aniquila é a barreira
armada pela ganância rasteira e a prudência alvar dos financiadores de cinema,
tão mais submissos a esses imperativos quanto maior é o capital que arriscam
numa produção. (ANDRADE, 1960)

O primeiro excerto, A problemática brasileira dos filmes curtos, urge em tons de
rebeldia, característica da geração do cinema novo, que complementará o tom de
resiliência com o qual ele se refere a esta época, dezesseis anos mais tarde:
A gente vinha de uma Universidade, então, a gente tinha uma preocupação de
ordem cultural, social, política e tentava sempre o cinema como um meio de agir
sobre a sociedade transformando as coisas. E, realmente, éramos até bastante
pretensiosos neste sentido de acreditar no poder do cinema de transformação
das coisas. A gente queria então retratar o Brasil tal como ele era, se interessar
pelos problemas realmente brasileiros. E eu acho que daí isso, misturado com
uma espécie de ingenuidade em relação ao fenômeno comercial que envolvia o
cinema, misturado também com o quadro político que vigorava no Brasil naquele
tempo, deu a esses primeiros filmes que vieram afinal formar o movimento
Cinema Novo, uma espécie de originalidade, de liberdade. (ANDRADE, 1976)

Estas outras palavras de Joaquim, que não são de próprio punho, mas de uma
entrevista que ele concedeu em 1976, são úteis para colocar em perspectiva os diferentes
momentos histórico-culturais destas datas, mas concomitantemente, buscaremos na
obra do cineasta quais são os filmes que refletem o estado das coisas que são nos
apresentados em suas declarações.
Em 1967, Joaquim Pedro realiza documentário encomendado por uma rede de TV
alemã sobre o movimento do cinema novo brasileiro. Esta foi uma oportunidade para o
cineasta retrabalhar o exercício do documentário em formato de média-metragem.
Em 1962, após uma excursão à Nova Iorque para estagiar com os irmãos Maysles
(JOHNSON, 1982), Joaquim havia se entusiasmado com o cinema direto
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dos

“Nos extremos em que se pode situar o cinema direto americano, o mais caudatário dos métodos de
reportagem de seus jornalistas, e o cinema-verdade francês, resultado de um deslocamento de práticas
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americanos e produz com Luís Carlos Barreto o documentário Garrincha, Alegria do Povo.
A experimentação com as formas do filme em sua diversidade de recusrsos (imagens de
arquivo, entrevistas exclusivas, fotografias, narrações, citação em letreiro, e eventuais
flertes com alguma abordagem que beira o jornalístico) combina com uma audácia do
período em que certa espirituosidade da ousadia (àquela época materializada
concretamente em atos políticos como o Plano de Metas, por exemplo) ainda pairava
sobre Brasil. Couro de Gato, célebre curta-metragem do diretor lançado no mesmo ano
de Garrincha, apresenta experimentações com narração e montagem de arquivo, que são
mais bem empregadas neste contexto de curta- metragem ficcional, onde a função destes
artifícios é tão somente redimensionar o carnaval carioca dentro de um arco narrativo
de fundações mais sólidas. Mas há de se sublinhar que esse equilíbrio é atingido pelas
liberdades que a ficção oferece em relação aos artifícios do cineasta. O desafio real de
Joaquim Pedro era, portanto, buscar este equilíbrio num documentário. O resultado de
Alegria do Povo acaba por ser um filme torto, mas eficiente, tais quais as pernas do ídolo
Garrincha. Portanto, detectamos neste filme uma honesta sintonia estética com o tempo
em ele que foi feito. E embora tenha lá seus problemas, ele é a chave para uma série de
temáticas com as quais Joaquim Pedro iria lidar pelo resto de sua carreira.
Cinema Novo, de 1967 volta a revelar uma consciência plena do cinema como
registro do seu tempo.

A oportunidade de poder, deliberadamente, registrar o

movimento do qual fazia parte durante o seu tempo certamente refinou em Joaquim a
atenção para as possibilidades do documentário (e eventualmente da ficção) como
registro e percepção de um momento histórico. Cinema novo foi marco fundamental na
consolidação do olhar para questões da cinematografia nacional sem, no entanto, emitir
julgamentos de valor ou pesar a mão em privilegiar uma linha narrativa de cunho
ideológico no filme. O que não funcionou em Garrincha pode ter dado certo aqui.
No cinema, antes de tudo, existe o fato: o acontecimento na realidade que se dá a
conhecer visual ou sonoramente. Bazin identifica duas instâncias expressivas no
cinema: a do fato ou da encenação, ou seja, o que se dá propriamente na realidade
- "em outras palavras, realidade em seu espaço e tempo objetivos"; e a da "soma
de artifícios que o cineasta emprega para enfatizar o significado do evento”
(BAZIN, apud SAVELLA, 2015).

etnográficas, os antagonismos de métodos imediatamente vêm à tona. Se o primeiro reivindicava a metáfora
da ‘mosca na parede’ uma vez em campo (observação, contemplação, não-implicação ou interferência no
que se passava diante da câmera), para o outro, era a da ‘mosca no leite’ ou ‘na sopa’ (participação, interação,
eliminação da distância entre os dois lados da câmera).” (TEIXEIRA in. MASCARELLO, 2006)
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Deste modo, está claro que Garrincha é um filme da ordem da encenação, pois
seus procedimentos podem ser sintetizados exatamente sob os termos de Bazin, a busca
da ênfase significativa de um evento. Enquanto Cinema Novo é da ordem do fato,
decorrente da práxis de Joaquim para este filme. Sem entar em méritos de
experimentação formal, mas de escolhe de postura do cineaste em relação ao seu objeto.
Imagino que sem a disciplina do cinema direto este filme poderia ter uma conotação
assaz panfletária. Joaquim porta-se ao lado das figuras expoentes do cinema novo de
modo majoritariamente observacional. Decisão acertada neste caso, pois ao abdicar de
dar maiores ensejos qualitativos sobre o que está sendo feito, é sinal que Joaquim de
antemão pretendia encarar este filme também como um documento cujo único juiz seria
o tempo. Não o tempo de produção ou de duração do filme, tampouco os tempos dos
planos, mas o tempo subsequente, das gerações futuras que viriam a admirar e discutir
o cinema novo. O trecho do filme com Glauber Rocha no set de Terra em Transe
ensaiando com Dib Lufti tem aproximadamente o mesmo tempo do trecho onde Carlos
Diegues sai às ruas, preocupado com seu filme, batendo de porta em porta pelos cinemas
do Rio de Janeiro. Provavelmente Joaquim filmou-os com o mesmo esmero e dedicação.
Porém, um destes trechos responde melhor que o outro ao julgo da objetividade do
tempo.
Outro documentário realizado por Joaquim Pedro de Andrade ainda na década
de 1960 daria continuidade a esta progressão cujo norte é adequar a postura de direção
documental à realidade apresentada. Brasília, contradições de uma cidade é lançado em
1968. A nova capital federal, na época fundada já há 8 anos, estava ainda em construção.
Este filme é sintomático dos anseios por grandeza que perpassaram os anos 1950 e
1960 e tem em seus procedimentos a evidência disso. A invenção de uma nova capital
para o país foi um projeto pretensioso. “Não há dúvida de que nós, do cinema novo,
fomos pretensiosos” (ANDRADE, 1988), segundo o próprio Joaquim Pedro. Assimilando
isso, era tão somente instintivo que o documentário em questão também o fosse. O
procedimento de Joaquim Pedro é claro: os prédios de Brasília (seus interiores e
arredores) aparecem vazios. Uma cidade nova na qual ninguém mora. Somente
conforme o filme vai se distanciando do plano piloto as pessoas começam a ter o
semblante individualizado e a voz ouvida.
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A progressão do centro urbano às cidades-satélites, a narração e a entrevista, e
as escolhas de fotografia e decupagem, atingem em Brasília este tão falado equilíbrio
das abordagens de proposições estéticas de Joaquim Pedro.
Só a vida, mesmo, como a revela a intuição do artista, é que nos interessa. Só as
suas verdades importantes, tal como estão selecionadas, formuladas e
harmonizadas na obra de arte. Talvez por isso além de tudo é que o cinema
documentário nos apareça como um excelente caminho de formação. O que a
gente tem de fazer é lutar para que nos deixem andar por ele. (ANDRADE, 1960)

O format de documentário social com o qual Joaquim Pedro havia flertado em
Couro de Gato reaparece aqui em Brasília. A carga dramatúrgica de Couro de Gatos abre
as portas para direções outras que não são possíveis num filme documental direto como
é o Brasília, onde o diretor toma para si a tarefa de sintetizar a jovem cidade como um
microcosmo de toda uma nação. Um cine jornal ordinário não daria conta disto.
Outra verve da personalidade de Joaquim Pedro de Andrade que se refletirá em
seus filmes – especialmente nas ficções e comédias –, é certa predileção pelo escárnio
na elaboração recursos para enriquecer as narrativas, novamente expondo um desejo
de derrubar do trono os poderes estabelecidos, que como já vimos, correu nas veias
dos cinemanovistas. Reparemos no modo como ele associa o termo “homens fortes do
cinema” com um “estado de coisas que se procura alterar”:
Aos homens fortes do cinema, representantes de uma indústria de iniciativa
particular nos países ocidentais, está entregue a tarefa de propor aos poderes
competentes as medidas de auxílio e regulamentação de que se carece. Mas se
esses homens sobreviveram e se afirmaram na condição perigosa de
industriais do cinema foi exatamente porque eles souberam e sabem tirar
proveito do estado de coisas que se procura alterar. São eles, evidentemente, os
donos dos pretensiosos cartéis em miniatura instalados e são eles que produzem
e exibem as consagradas chanchadas, os jornais brasileiros e os shorts de
publicidade grosseira. (ANDRADE, 1960)

A associação é feita através de descrições que cujo efeito é colocar os detentores
dos meios de produção do cinema nacional à época algures entre a burocracia e a máfia.
Joaquim expõe toda uma tradição de maracutaias ao defender uma realidade de
insuficiência qualitativa e quantitativa do cinema brasileiro. Pode-se concluir que o
cineasta carregou este sentimento por anos a fio, mesmo após a consolidação histórica
do movimento do cinema novo. Encontraremos paralelos deste tom de
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posicionamento mais tarde na filmografia de Joaquim Pedro, tal qual o próprio
expressa em entrevista:
Guerra Conjugal é uma crítica da civilização terno e gravata. Essa indumentária
vai associada a um certo tipo de comportamento moral que é – aí sim – uma
guerra danada e muito egoísta. Na verdade, um quer derrotar o outro e a união
entre eles é provocada pela fraqueza de cada um. Não há quem escape, a não
ser o próprio Nelsinho que é o pior, que é “o Vampiro de Curitiba”, como o
Dalton Trevisan o chamava, que no fim diz que se redime, porque atinge o
máximo do pecado. O que é uma velha tese – se eu não me engano cristã –, de
você atingir a santidade pelo excesso de pecado. Porque tem muito santo que era
libertino ou um guerreiro implacável, cruel, e que um belo dia tem uma
iluminação e passa a ser o contrário. O excesso de pecado coloca o indivíduo em
contato com a santidade. Esse último filme que eu fiz era sobre santidade e carne,
coisas que acho engraçadas. Porque a castidade é uma invenção delirante do
espírito para negar o próprio corpo. (ANDRADE apud RODRIGUES, 1988)

O descontentamento do cineasta para com um comportamento moral associado
a esta indumentária vai além de Guerra conjugal, e deste conflito surgirá boa parte do
material de seus filmes de ficção. Grosso modo, Joaquim Pedro passou uma carreira na
ficção retratando o tipo de gente e o tipo de comportamento moral que ele desprezava
na realidade. Isso irá costurar sua filmografia e esbarrar em temáticas inevitáveis ao
modernismo, como o protagonista que é um anti-herói, ou uma aproximação disso
através do herói moderno, “que é um herói que não está definido, mas sim em processo
de elaboração.” (ANDRADE apud CALDEIRA, 1969). A definição traz uma breve, porém
perspicaz noção das problematizações trazidas à tona no modernismo, a exemplo do
livro de Mário de Andrade que Joaquim Pedro adaptou para o cinema, pois coloca
Macunaíma no mesmo nível de preocupação modernista com uma cosmogonia do
herói moderno.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Joaquim Pedro de Andrade se revelou um objeto de estudo inesperadamente
vasto, pois partindo do princípio que só trabalharia com seus filmes, textos e entrevistas
o material encontrado seria pouco e de difícil acesso. De fato, pouco material de
referencial bibliográfico foi agregado no decorrer dos meses de pesquisa, mas as leituras
minuciosas do pensamento do cineasta, aliadas a revisões dos filmes acabaram
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confluindo num espaço de pesquisa de várias possibilidades pela riqueza do material,
permitindo enfoques em diferentes aspectos da carreira do cineasta, seja examinando
um artista em seus primórdios ou a construção de um projeto documental de grande
porte, a pesquisa possibilitou um estudo abrangente do legado material (os filmes) e
imaterial (os pensamentos).
Se o cinema consiste em transpor pensamentos para o filme, o estudo de uma
teoria de cineasta refaz esses passos com o distanciamento necessário para perceber os
pontos de ligação, recortar um fragmento de pensamento e perceber que ali está o
estopim para uma série de obras de arte que têm respaldo num raciocínio específico
muito claro.
A beleza do estudo do Joaquim Pedro de Andrade foi em grande parte no fato de
que seus filmes, às vezes superficialmente muito diferentes uns dos outros, contém um
núcleo, um fio de pensamento que iria desembocar inevitavelmente em outras questões
relevantes para o cineasta, e como isto pode estar disposto num discurso breve. Joaquim
Pedro era muito claro em expor suas ideias verbalmente, e dizer todas as coisas que ele
disse em forma de filme foi uma questão de tempo, de práxis, de tentativa e erro, pois
sua moral através dos textos de faz cristalina desde o começo.
O estudo concluiu-se como a percepção de que o cinema de Joaquim Pedro de
Andrade agiu em harmonia com a história do Brasil, a contemporaneidade do artista e
sua visão moral. O que durante a discussão surgiu sob o termo de sismógrafo poderia
sob outro ângulo ser chamado de sinapse, de modo que a obra de Joaquim é sensível e
responsiva aos momentos políticos, culturais e estéticos do Brasil, buscando exprimir
em filme este processo de compromisso com tradições históricas e artísticas.
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RESUMO: A experiência do catarinense Rogério Sganzerla (1946-2004) na crítica
cinematográfica contribuiu para a formulação de conceitos – a câmera cínica, o herói
fechado, os cinemas do corpo e da alma – que viriam balizar sua produção como criador.
Nesse sentido, um dos textos mais significativos de sua produção é aquele em que o futuro
diretor enaltece Viver a Vida (1962), de Jean-Luc Godard. A partir dessa obra, na visão de
Sganzerla, o cineasta estrangeiro conseguiria transcender impasses criativos então em
voga e realizar um grande "filme de cinema". O trabalho observa como a abordagem de
Sganzerla no texto em questão é reveladora de anseios que se fazem presentes em sua
obra fílmica, bem como o modo com que Viver a Vida veio exercer influência em seus
procedimentos criativos. Além disso, contribui para a investigação da dimensão do
cruzamento entre crítica e criação em sua obra.
PALAVRAS-CHAVE: Sganzerla; Godard; cinema; crítica

A carreira de Rogério Sganzerla (1946-2004) na crítica cinematográfica também
foi, como a criativa, intermitente, a despeito de ambas atravessarem quase quatro décadas.
Tomando de empréstimo os termos formulados por Jacques Aumont (2012), sua crítica é
tanto implícita quanto explícita, isto é: se seus textos críticos passam a limpo os impasses
criativos para ele existentes nas produções dos anos 1960, e funcionam como um
laboratório de ideias que viriam ser postas em prática criativamente mais tarde; seus
filmes não apenas prosseguem as ideias propostas em papel, como também colocam-se
perante a História das formas do cinema, dialogando criticamente e tentando estabelecer
nela seu lugar – um lugar que apontasse para um “cinema do futuro”, ou seja, uma obra
que, conversando com a História de sua arte, agregasse a ela novas camadas, agregasse
uma contribuição.
De todas as experiências sganzerlianas com o texto escrito, a mais significativa no
que diz respeito a uma tentativa de compreensão de sua noção de cinema foi justamente
a inicial, no Suplemento Literário de O Estado de S. Paulo, onde chegou com 17 anos, em
1964. No jornal, o prodígio frequentador de cineclubes teve a oportunidade de dividir
uma coluna sobre cinema com o experiente Francisco de Almeida Salles. Nela, com o
privilégio de voltar a um mesmo tema ou autor quantas vezes achasse necessário, vemos
a linguagem crítica de Sganzerla ainda se construindo. É quando Sganzerla chega a um
conjunto de textos, mais maduro, e que irá balizar sua produção posterior como criador,
que veremos pela primeira vez o aparecimento de sua noção de cinema. Nesses textos
mais sólidos – “Cineastas da alma” (12/06/1965), “Cineastas do corpo” (26/06/1965) e
“Corpo mais alma” (31/07/1965), que dialogam com alguns antecessores como “A
‘câmera’ cínica (11/07/1964) e “Noções de cinema moderno” (30/01/1965), além da
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crítica sobre Viver a Vida (05 e 12/12/1964), aqui tematizada 74 –, leremos ideias que
perpassarão a obra de Sganzerla. Ideias que, vale dizer, serão inclusive posteriormente
reformuladas, mas cujo núcleo conceitual é esse já presente nos textos do Estadão. Nessas
produções textuais, o autor irá identificar uma dicotomia no cinema daqueles anos. Para
ele, haveria um impasse entre duas vertentes de realizadores, divididos entre “corpo” e
“alma”.
Escreve Sganzerla:
Como faria Deus, caso gostasse de cinema, os cineastas da alma queriam chegar
diretamente à essência do ser humano, sem erros ou deslizes; tal pretensão
possibilitou muito erro e mistificação, acrescidos ao pecado de se considerarem
infalíveis. (...) Nos cineastas do corpo, não se ambicionava uma relação
(dramática, psicológica, própria de [Robert] Bresson, [Ingmar] Bergman);
impunha-se uma intransponível distância entre a interioridade das pessoas e a
câmera de filmagem; entre filme e homem. Com essa separação, só havia a
possibilidade de contato – principalmente físico – o filme não ia além da pele dos
personagens ([Howard] Hawks, [Samuel] Fuller [...]).(SGANZERLA, 2001, p. 9495).

Tais categorias não são estanques, na medida em que um ou outro realizador não
se fixa em uma delas, mas a ultrapassa, como é o caso de Jean-Luc Godard, oriundo do
cinema do corpo; na medida, também, em que algumas apreciações sobre determinados
realizadores mudam ao longo do tempo. Contudo, é importante ressaltar que a
preferência Sganzerla pende sobretudo para o lado do corpo, conforme se verá ao longo
deste texto. Tal escolha é reveladora de uma das facetas de sua crítica: a tomada de
posição, o embate de ideias como instrumento para a construção da inteligência de uma
época. Pois, a despeito de simpatizar com alguns momentos de diretores oriundos da
vertente da alma – momentos de Michelangelo Antonioni e Alain Resnais, em especial – o
cinema, para o crítico, como veremos na análise de Viver a Vida (1962), seria mesmo uma
arte do corpo, ainda que tal vertente carecesse da densidade tão almejada por seus
antípodas criativos, conforme releva o excerto acima.
Ao formular a dicotomia corpo e alma, o embate entre “superfície” e “essência”,
Sganzerla deixa um pouco de lado suas influências críticas iniciais, talvez muito devedoras
ao estilo do colega/mestre Almeida Salles, que articulava em seus textos de modo bastante

Neste trabalho, entretanto, é usada como base a edição “definitiva” da crítica, conforme publicada na
coletânea Por Um Cinema Sem Limite (2001).
74
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competente alguns conceitos filosóficos – mesmo que o uso da palavra essência ainda
ecoe, aqui, o termo cunhado por Jean-Paul Sartre (1987) em meados dos anos 1940 –, e
passa a dialogar sobretudo com um literato francês, Alain Robbe-Grillet, escritor que faz
um elogio ao cinema por ser uma arte da visibilidade. Por estar ligado ao visível, ao que
pode ser captado mecanicamente, em suma, à tomada de cena, o cinema seria despido
daquilo que ele chamou de “franjas de cultura” (1969, p. 15) – a saber, a psicologia, a
moral, a metafísica. Ao cinema restaria “olhar o mundo”, sem explicá-lo – e foi isso o que
ele buscou fazer em literatura, conforme escreveu no livro Por um Novo Romance,
publicado em 1963.
Ao separar o cinema entre corpo (visibilidade) e alma (interiorização), entre
cinema e algo outro que não exatamente cinema (literatura, psicologia, sociologia),
Sganzerla é influenciado sobremaneira pelo escritor francês – embora o brasileiro em
nenhum momento concorde que à literatura caberia também tornar-se uma arte do olhar
e não do interior. Contudo, por meio da formulação de uma vertente de exceção, que
ultrapassaria o impasse, o cinema do corpo mais alma, cinema sem limites à criatividade
e que consegue ser denso inclusive em ideias sem cair na interiorização, é que o sample
teórico do brasileiro ganha força; é quando vemos seu pensamento se apropriando de um
pensamento primeiro, para ir além dele. O uso da terminologia sample, literalmente do
inglês “amostra”, tomada de empréstimo da música, não é exagero, pois se colocarmos
lado a lado os textos de ambos veremos momentos que beirariam a paráfrase, caso
Sganzerla não se propusesse a utilizar Robbe-Grillet para criar algo originalmente
sganzerliano. Um primeiro uso, portanto, da apropriação de um material alheio para sua
consequente subversão – procedimento que lhe viria a ser caro e recorrente enquanto
realizador. A intenção do brasileiro não é outra senão identificar o núcleo duro do cinema,
não para ficar restrito a ele, mas para explorá-lo valorizando sua linguagem, no sentido
de que, em sua avaliação, uma parte significativa dos realizadores daqueles anos
desejariam produzir obras com uma densidade própria ao território literário, o que lhe
parecia pouco cinematográfico.
O questionamento de Sganzerla acaba sendo, no fundo, não à relação de pureza ou
impureza do contato entre cinema e outras linguagens, sobretudo a literatura. A impureza
lhe parece como algo já dado, pressuposto. Seu ponto é, ao contrário, um enaltecimento
do cinema como linguagem – linguagem que estabelece, inclusive, pontos de conexão com
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outras linguagens, e que é capaz de organizá-las à sua maneira, sem contudo fazer um
pastiche delas.
Tentando observar melhor esses questionamentos que permearam o pensamento
do crítico e cineasta brasileiro, é muito relevante a observação da análise sganzerliana a
um dos filmes por ele apontados como sendo da vertente de exceção: Viver a Vida (1962),
de Jean-Luc Godard. Indo além, a abordagem de Sganzerla na crítica em questão é
reveladora de anseios que viriam aparecer em sua obra fílmica, bem como do modo com
que Viver a Vida e seu diretor vieram exercer influência direta em seus procedimentos
criativos.
Viver a Vida (1962)
Godard é o realizador moderno por excelência nas formulações de Sganzerla. Ele
tem uma posição bastante privilegiada no panteão de cineastas que Rogério admirava –
nesse momento inicial, um destaque muito maior que Orson Welles –, e que apontariam
coordenadas possíveis para o cinema do futuro. A partir do filme em questão, o cineasta
europeu, para Sganzerla, ultrapassaria “a superfície dos seres e dos objetos” da vertente
do corpo, e adentraria na vertente de exceção. Seu texto sobre Viver a Vida, publicado na
coletânea Por Um Cinema Sem Limite (2001), foi originalmente veiculado em duas partes
no Suplemento Literário, como dito anteriormente. Na coletânea em questão, trata-se da
única crítica a uma obra em específico, ante aos demais textos que se sustentam como
panoramas mais gerais, que abrangem questões concernentes ao cinema moderno. Tal
presença não se dá por acaso, na medida em que sua crítica sobre o filme de Godard
funciona como uma demonstração mais prática, analítica, dos conceitos de corpo e alma,
de câmera cínica e herói fechado.
Godard é apresentado no texto de 1964 como um diretor “prolífico” e “de
qualidade”. O Brasil, entretanto, ainda carecia, no ano da publicação da crítica, de várias
de suas “fitas”. Viver a Vida, objeto examinado pelo jovem crítico, marcaria “a maturidade
do autor”.
Após o sucesso fácil de “Acossado”, Godard ainda não havia superado a si mesmo
e é este filme que o consagra definitivamente como cineasta de envergadura.
Superior a “Acossado”, a fita segue o mesmo caminho (exploração do concreto e
tendência pela abstração, misturados no que se pode chamar de “fusão entre
documentário e ficção”), mas renova-o. Já não há aquela palpitação e eloquência
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narrativa, o apregoado anti-romantismo dos personagens que, no final das
contas, constituía um novo romantismo. O ponto comum entre as obras é o de
desenvolver-se em função da personagem principal, que a câmera segue em sua
trajetória. (SGANZERLA, 2001, p. 101-102)

É importante destacar ao menos três momentos do excerto acima. Em primeiro
lugar, a formulação sucinta acerca da relação entre ficção e documentário em Godard – e
que viria também lhe ser cara enquanto diretor –, que abole imediatamente do
pensamento sganzerliano qualquer ideal aristotélico da arte como mimese no contexto da
atividade criativa que parte do real sensível. Em segundo lugar, o uso dos verbos “superar”
e “renovar”: vemos já aí, no Sganzerla crítico, a ideia de que cabe ao processo do fazer
artístico a constante renovação de sua linguagem – um fenômeno que será recorrente em
sua atividade criativa, na medida em que ao longo de suas décadas de trabalho sua obra
vai possuindo impactos criativos diferenciados. Em terceiro, o uso dos termos oriundos
do existencialismo “abstrato” e “concreto”, já indicativos de que sua leitura sobre o filme
transitará pelos dois polos da dicotomia corpo e alma.
Se em Acossado a câmera cínica, para Sganzerla, cultua o protagonista Michel, em
Viver a Vida os personagens, sobretudo a protagonista Nana, parecem “fugir do aparelho”,
numa tentativa de “escapar do domínio da câmera cínica” (SGANZERLA, 2001, p. 102-103).
Residiria nessa tentativa de fuga uma das formas encontradas por Godard de renovar sua
própria linguagem. Lembremos aqui do conceito sganzerliano de câmera cínica: trata-se
da câmera que caracterizaria o cinema moderno, na medida em que se propõe não como
uma visão absoluta – Sganzerla diria divina – e que enxerga do alto, como num filme de
estúdio, mas que desce à altura de um olho humano, registrando instantes de liberdade a
partir não de uma visão ideal, mas do melhor ângulo possível. Assim, ela trabalha com
certa distância do “movimento dramático (...); olha-o indiferentemente, olha-o apenas”
(SGANZERLA, 2001, p. 37), num contato com o real sensível que acaba por construir uma
realidade outra: cinematográfica. Complementar à ideia de câmera cínica está a do “herói
fechado”, do qual a Nana de Viver a Vida é considerada um exemplar: internamente
indevassável pelas lentes cínicas, é apresentado ao espectador de modo fragmentado.
No sentido de “fuga” do aparelho, podemos imediatamente pensar numa das cenas
do início (figura 1), na qual Nana está no café, filmada de costas, conversando com Paul.
Muito provavelmente, esse é o momento mais didático, no filme de Godard, no que se
refere a uma possível explicação da câmera cínica conforme formulada por Sganzerla. Na
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cena, vemos Nana, heroína fechada, de costas. Podemos ver também seu reflexo, um tanto
quanto de longe. Por vezes, conseguimos observar brevemente um pedaço de seu perfil, e
mesmo o de Paul, com quem conversa. O melhor ângulo possível, nesse caso, nem ao
menos retrata frontalmente as feições da personagem interpretada por Anna Karina.

Figura 1:Viver a vida, dir. Jean Luc Godard, 03’02’’. Nana e o melhor ângulo possível da câmera
cínica.

Num filme sganzerliano do final dos anos 1970, Abismu (1977), vemos como esse
procedimento de fuga do aparelho, conforme descrito por Sganzerla, transcendeu seu
texto crítico e se fez presente em sua criação. Igualmente significativa para a explicação
da ideia da câmera cínica, na cena (figura 2) Zé Bonitinho está na praia, e câmera e
personagem funcionam de modo independente um do outro: primeiro o personagem de
Jorge Loredo olha diretamente para o aparato, apresentando-se e dizendo seu tradicional
“cuidado, garotas!”. Depois, passam a ignorar-se mutuamente: ele anda para fora do
quadro, ao mesmo tempo em que a própria câmera cínica se volta para outro personagem,
o baterista.
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Figura 2: Sequência de Abismu, dir. Rogério Sganzerla, 39’32’’: aproximação e fuga do aparelho de
filmagem

Para além da câmera cínica, esse momento de Abismu dialoga com a visão do crítico
acerca da relação entre os personagens e seus atores no filme godardiano, na medida em
que Zé Bonitinho possui uma existência para além desse filme: originário da televisão,
também apareceu previamente no sganzerliano Sem Essa Aranha (1970). Pois, conforme
explica o crítico:
Os personagens são baseados nos intérpretes e este é outro aspecto ultramoderno, o personagem-ator (...). O realizador chegou a declarar que “Acossado”
é um documentário sobre Jean Seberg e Jean Paul Belmondo. Mas é interessante
observar, também, a evolução do heroísmo godardiano; de exclusividade
masculina (“Acossado” e “A Preguiça”), chega a passar para o domínio feminino
(“Uma mulher é uma mulher”, “Le mépris” e a fita em questão). (SGANZERLA,
2001, p. 103)

Além de salientar a mudança de gênero entre os protagonistas do cinema
godardiano do início (masculinos) para os de seu cinema “maduro” (femininos) – aqui,
um paralelo possível pode ser feito com o Sganzerla criador se pensarmos no Luz
Vermelha e em Ângela Carne e Osso, na medida em que o segundo filme estabelece
inúmeras relações intertextuais que exprimem tanto aproximação quanto oposição ao seu
antecessor –, outro fator que chama atenção do crítico em Viver a Vida é o que ele
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chamaria em textos variados de “ruptura da lógica dramática”. Nas palavras do crítico, tal
ruptura se opera em Viver a Vida da seguinte maneira:
A narrativa é estruturalmente parcial; as sequências focalizam breves momentos
do cotidiano sem obedecer uma continuidade narrativa. Entre uma e outra há
consideráveis períodos temporais, que o filme não abrange; a tragédia
permanece nas entrelinhas. (...)
Assim, a ação não é explicada, o espectador não “possui a história”, como no filme
tradicional. Desenvolvem-se múltiplas ações paralelas, que não seguem um
desenvolvimento natural ou progressivo. O filme avança bruscamente, em
violentas mutações temporais. (SGANZERLA, 2001, p. 104-105)

Essa “ruptura da lógica dramática”, que podemos entender aqui como uma ruptura
de um ordenamento sintagmático narrativo nascido da decupagem clássica, com sua
concatenação lógica e harmônica de planos que torna o andamento narrativo facilmente
inteligível, também chamou a atenção de Noel Burch (2011, p. 179), para quem o esforço
de Godard significaria uma tentativa de “se afastar da narrativa cinematográfica
tradicional, baseada na unidade e na continuidade da ação do romance do século XIX, para
alcançar novas formas narrativas, baseadas na ‘colagem’ de elementos desarmônicos e na
descontinuidade de tom, de linguagem e de materiais”. Sem exagero, tal descrição de
Burch a respeitos dos procedimentos de Godard poderia servir muito bem a momentos
criativos diversos de Sganzerla, de O Bandido da Luz Vermelha (1968) a O Signo do Caos
(2003).
No andamento temporal descrito por Sganzerla como “brusco”, o espectador verá
Nana virando uma garota de programa e sendo morta. A dificuldade financeira da
protagonista e seu sonho de tornar-se uma estrela cinematográfica são insinuados ao
longo da narrativa, mas não operam como justificativas e/ou explicações. A morte, escreve
Sganzerla, não apresenta “significado”:
Em “Acossado” a morte apresentava um significado, constituía a liberação para
o herói que a procurava de maneira ambígua. Com ela os conflitos cessam, pois
constitui a solução. Mas no filme de 1962 ela não é uma saída, não apresenta
nenhum significado; a morte é uma ação bruta, sem sentido. Para tanto, Godard
filmou-a em um plano sequência de 2,45 [2’45’’] minutos, com a câmera
distanciada dos personagens, com surpreendente desdramatização.
Normalmente a morte da protagonista seria grandiosa ou grandiloquente, como
acontece em “Acossado”, mas em “Viver a Vida” não há nada disso. O diretor não
a dramatiza, indiferentemente observa-a, a ponto de chocar o espectador comum,
não habituado a estes “estranhos requintes de frieza e cinismo”. (SGANZERLA,
2001, p. 106)
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Na sequência, o crítico destaca o fato de que, apesar de ter personagens
verborrágicos, que “falam, falam, mas não dizem nada”, os filmes de Godard ainda assim
seriam despidos de explicações psicológicas. Pelo contrário: seriam apresentados dentro
de um contexto de “pura visibilidade”, dentro de uma duração temporal “concreta” – ou
seja, o tempo da cena sendo considerado sem artifícios. Assim, o espectador sentiria a
“presença física das coisas impostas através do tempo”. A câmera, por meio de planos
longos e de “tempos mortos”75, teria a capacidade de tornar a cena reflexiva. Uma reflexão
que emergiria da cena sem imposições de ideias ou julgamentos; sem a pretensa
intelectualidade da vertente da alma, conforme pensada por Sganzerla. O cinema, “arte
das aparências” e “do tempo”, encontra em Godard um diretor que “realiza uma absoluta
fusão entre o descritivo e o reflexivo, o segundo provindo da insistência do primeiro, ao
contrário dos filmes realmente intelectualizados e bitolados. A imagem sugere a ideia, os
sentimentos, a morte” (SGANZERLA, 2001, p. 106-109).
A análise da ensaísta norte-americana Susan Sontag acerca de Viver a Vida
corrobora com a leitura sganzerliana do filme, e nos dá pistas importantes para a
compreensão de sua ligação com a obra. Segundo a americana, Godard faria filmes “sobre
ideias”, “no melhor, mais puro e mais sofisticado sentido em que uma obra de arte pode
ser sobre ideias”. Sobre ideias, aqui, não é um sinônimo de “de ideias”, mas de ação, na
medida em que ela destaca que o cineasta utilizaria sempre como protagonista de seus
filmes daqueles anos um “indivíduo que tem uma ideia, e que tenta ir até o fim dessa ideia”
(SONTAG, 2001, p. 196). Ele traria, assim, densidade para um cinema que parte do real
aparente, captado pelo aparato mecânico. Uma densidade que, como tanto Sontag quanto
Sganzerla observam em seus textos, tem como ponto de partida a ação, e que, portanto,
seria despida de explicações oriundas da psicologia ou da sociologia; seria despida de um
interior indevassável pelo equipamento mecânico; uma relação, em suma, de emergência,
portanto.
Por fim, Sganzerla conclui sua análise enaltecendo novamente a fragmentação
narrativa do filme, considerando-a como uma manifestação de liberdade, uma vez que, em
suas palavras, tal fragmentação não apresentaria uma lógica e não obedeceria “a uma

Sganzerla escreve sobre tempos mortos, mas que não funcionam conforme utilizados por alguns diretores
da alma: neles, há, para Sganzerla, o agravante da ação interior indevassável pela câmera. Antonioni é nesse
caso uma exceção, pois mesmo utilizando a interiorização, ele pensa, de acordo com Sganzerla, no
dispositivo do cinema em suas obras.
75
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estrutura racional” (2001, p. 111). Godard, por meio de Viver a Vida, teria realizado uma
obra que se pensou e que se renovou como linguagem; um filme que conseguiu fugir da
dicotomia corpo versus alma, e que se firmou como exemplar do filme sem limites; um
filme, em suma, cujas ideias nasceram da ação. Pois a essência do cinema, provoca
Sganzerla, é “a imagem”. E não o logos, podemos completar. Realizar um “cinema cada vez
mais cinematográfico” – ou, conforme a provocação escrita nos créditos iniciais d’O
Bandido, realizar um “filme de cinema”, seria “a insolência de Godard” (2001, p. 122),
conclui.
Conclusão
Conforme pudemos observar, o encantamento promovido por Viver a Vida em
Sganzerla foi tamanho, que sua análise acerca da obra contribui tanto para que se pense
na dimensão da relação de grande proximidade, e mesmo de cruzamento, entre crítica e
criação em sua obra, como também é reveladora de uma série de procedimentos do
brasileiro que dialogam com o diretor europeu. Tal diálogo é indicativo de que, em larga
escala, os filmes de Sganzerla conseguiram permanecer fazendo crítica, na medida em que
se posicionavam perante as obras que lhes eram contemporâneas e as que vieram antes
deles, e buscavam traçar caminhos para as que viriam depois, naquela que era sua
linguagem por excelência.
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A FORÇA DA ATLÂNTIDA
O Cinema Brasileiro Era Feliz e Até Hoje Quase Ninguém Sabe
Disso
NUNES, Francisco Marconde Gomes76

RESUMO: No presente artigo procuramos fazer uma síntese histórica da grandiosa
trajetória da Atlântida Cinematográfica, que durante mais de duas décadas, enfrentou a
crueza do mercado, encantou o público brasileiro, persistiu ao massacre do truste
estrangeiro, e garantiu a sobrevivência do cinema nacional. Portanto, fazemos uma
releitura dos conceitos existentes a respeito da sua produção, pretendendo reiterar neste
trabalho a sua origem, o seu desenvolvimento, a estética e a difusão de seus filmes e a
repercussão de sua produção cinematográfica na opinião pública brasileira.
PALAVRAS-CHAVE: Atlântida, Chanchada, Cinema Nacional

INTRODUÇÃO
Por mais de meio século um tremendo equívoco vem se perpetuando,
fundamentado na desqualificação de um gênero de filmes produzidos no Brasil durante
as décadas de 30 a 60. Tais produtos têm sido marcados sobre a alcunha de Chanchadas.
Este apelido foi criado maldosamente por críticos, esnobes e serviçais de Hollywood
visando denegrir a imagem de nosso cinema e ao mesmo tempo induzir o espectador a
repudiar a nossa produção, atitude que produziu um resultado catastrófico para a
cinematografia brasileira.
Felizmente os críticos da atualidade demonstram serem mais criteriosos em seus
julgamentos, porém, uma parte deles mantem-se um tanto acomodada ao aceitarem uma
pecha que detratou a imagem de um dos períodos mais criativos da história do nosso
cinema. Precisamos com urgência corrigir tal inadimplência crítica. Sem sombra de
dúvidas essa nefasta terminologia não pode mais ser extirpada do subconsciente coletivo,
contudo, o vocábulo em questão precisa continuar a ser tratado como sinônimo de filmes
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alegres e extremamente mordazes, que inteligentemente souberam interpretar com
ironia a sua época.
É de suma importância sabermos, que todos os responsáveis pela divulgação da
sétima arte, principalmente, professores de cinema e críticos cinematográficos passem a
exercer uma postura de defesa do nosso patrimônio fílmico, no tocante a esclarecer às
novas gerações sobre o valor das nossas produções. Precisamos corrigir essas distorções
para que o público brasileiro tenha uma melhor compreensão do cinema nacional e volte
a amá-lo como dantes o fizera no período da Atlântida Cinematográfica.
Este trabalho realizou-se baseado na minha vivência como cinéfilo e pesquisador
sobre o cinema nacional que sou. Tomei como principal referência o livro organizado por
Fernão Ramos História do Cinema Brasileiro – Módulo 4- A Chanchada e o Cinema
Carioca, escrito por João Luiz Vieira, além de consultas a recortes de jornais e revistas.
Tomei ainda como objeto de estudo o DVD do filme Assim Era a Atlântida citado durante
este artigo.
DESENVOLVIMENTO
Advento da Atlântida
Para desvendar os mistérios desse continente perdido da cinematografia brasileira
recordaremos fatos artísticos, históricos, sociais e econômicos formadores do embrião
cujo contexto deu origem a Atlântida.

Foto 01 - Logomarca da Atlântida

154

Em 1930 o cinema brasileiro já se afirmava como indústria através da Cinédia,
empresa fundada por Adhemar Gonzaga cuja produção de filmes como Limite (1931) de
Mário Peixoto, Ganga Bruta (1933) de Humberto Mauro e as comédias carnavalescas: A
Voz do carnaval (1933) e Alô, Alô Carnaval (1937), criando assim o interesse do
espectador por nossas produções cinematográficas. Esses dois últimos filmes traziam
como características a reprodução dos espetáculos do Teatro Revista que teve suas
origens nos shows do Folie Bergère amplamente populares na Europa e no mundo desde
os fins do século XIX.
Com a redução da produtividade da Cinédia na década de 40 o mercado produtor
de cinema sofre uma defasagem deixando uma lacuna até então não sido preenchida por
suas concorrentes, dando assim a Moacyr Fenelon e os irmãos Paulo e José Carlos Burle e
ao Conde Pereira Carneiro a oportunidade de fundarem uma produtora em 13 de outubro
de 1941. Nascia assim a ATLÂNTIDA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA DO BRASIL S.A com
sede no Rio de Janeiro.
Naquele período da História estava em plena efervescência o maior conflito da
humanidade conhecido por Segunda Guerra Mundial e nesse ínterim o Brasil vivia a
ditadura do Estado Novo. Convenhamos: a população sentia-se em estado de tensão social
face à suspensão das garantias individuas e o tremendo impasse em que o mundo vivia.
Toda a sociedade necessitava de uma válvula de escape e uma dessas linhas de fugas
psicológicas se encontrava naqueles filmes alegres, jocosos e irreverentes, que
descontraiam as pessoas através de sorrisos. Desopilar o fígado era a expressão
corriqueira de época. Além do mais, o povo brasileiro se via na tela e se identificava com
os personagens diferentes dos norte-americanos que infestavam as casas de projeções. O
cinema era o verdadeiro canal de comunicação, não havia televisão naquela época. As
pessoas respiravam aquela cultura e repetiam as falas e os trejeitos de nossos atores em
cena. Elas deliravam com a imagem de seus ídolos do rádio e tomavam contato com as
músicas em lançamento para o próximo carnaval enquanto nelas se inspiravam para suas
fantasias. O sonho era livre. O cinema produzia esse sonho, as casas de espetáculo viviam
lotadas enquanto a indústria fonográfica faturava milhões de cruzeiros e o rádio agradecia
tal contribuição para aumentar o seu poder. Quanto ao governo, era o mais feliz de todos,
chegando mesmo a permitir, com inteligência, um velado e bem humorado grau de crítica
para o delírio do povão.
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Todos esses ingredientes deram fôlego às difamadas Chanchadas, odiadas pelos
críticos de cinema, os falsos profetas da cinematografia brasileira. Esses esnobes senhores
pertenciam à classe de deslumbrados com o cinema estrangeiro e assalariados do truste
internacional, cuja finalidade era a destruição sistemática do cinema nacional que lutava
bravamente por emergir. Contudo, quanto mais a crítica desmoralizava os filmes
brasileiros, mais as filas das bilheterias dos cinemas cresciam para assistirmos às nossas
produções em sessões contínuas das duas, quatro, seis, oito e dez horas com direito a uma
sessão especial de meia noite aos domingos. Todas lotadas.
Reconhecimento
O diretor de filmes da Atlântida, Carlos Manga deixa-nos emocionados quando em
depoimento para a revista Filmecultura n° 50. Ano 2010. Página 69 quando fala do
reconhecimento tardio do valor de sua obra cinematográfica.
Eu parei depois de vinte e cinco filmes. Todo mundo me anarquizava. Eu
atualmente recebo cada homenagem que chego a ficar confuso, com vergonha.
Eu não esperava, porque só levava porrada. Os caras citam as cenas, os textos dos
meus filmes. O cara sabe o texto! Você sabe o que sinto aos 82 anos quando
alguém fala esse tipo de coisa sobre um filme que eu fiz aos 20 anos? Eu vejo um
garoto de 19, 20 falar isso... Você pode imaginar o que sinto? (longo suspiro
emocionado). O Manga é um tremendo sentimental. Sou um homem
extremamente sensível, que desenvolve a sensibilidade como um lutador
desenvolve seus músculos. (MANGA, 2010)

Empreendedorismo e Estética
Não há como negar a precariedade técnica de nossos filmes. Esse era o preço do
aprendizado e da luta contra as condições adversas da época, contudo a performance de
nossos atores, o vigor extraordinário de nossos realizadores e o espírito empreendedor
de nossos produtores é invejável até os dias atuais. Vivíamos uma fase heroica que por
duas décadas resistiu às intempéries do mercado, sobrevivendo da bilheteria. A Atlântida
por vinte e dois anos foi o baluarte do cinema nacional e serviu de escola para futuros
cineastas e atores de sucesso.
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Os filmes da Atlântida representaram a primeira experiência de longa duração
na produção cinematográfica brasileira voltada para o mercado, com um
esquema industrial autossustentado. Em nenhum outro momento de sua história,
o cinema nacional teve tanta aceitação popular. A companhia seria responsável
pelos registros de uma sociedade em transição de rural para urbana. Abriria
caminho para a televisão. Permitiu ao povo ver-se a si mesmo na tela. E fortaleceu
por meio dos filmes o que se poderia chamar de identidade nacional, filtrada
pelas lentes da então capital federal. (SIRINO, 2014, p.43)

Sistema de Produção
Devido às exiguidades orçamentárias, a enorme expectativa do público e a
demanda da indústria fonográfica no tocante a urgência de divulgar seus intérpretes e
vender seus produtos, as produções de filmes eram rápidas. Um filme era realizado em
quarenta dias e quase sempre eram rodados e montados simultaneamente. Não havia um
conceito de controle de qualidade e muito menos tempo para isso. O cinema precisava dar
lucro e atender à emergência do mercado.
Uma de suas estratégias para atrair o público era o cine jornal Atualidades
Atlântida onde os principais fatos da semana eram apresentados como complemento
minutos antes da exibição dos filmes. Um dos noticiários de maior sucesso era o esportivo
sobre futebol identificado pelas caricaturas do cartunista Luís Sá. Esse procedimento
serviu de escola para futuros cinejornais e para o telejornalismo atual. As plateias
deliravam dentro dos cinemas com os lances emocionantes dos seus ídolos e a vitória de
seus clubes.

Foto: nº 02 – Charge do Flamengo por Junião a estilo de Luís Sá e Cartoon de Luiz Sá

O primeiro sucesso da Atlântida foi o filme Moleque Tião (1943). Direção de José
Carlos Burle baseado em dados biográficos do ator e protagonista do filme Grande Otelo.
Um filme preocupado com questões sociais.
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Indústria Fonográfica e filmes para o Carnaval
A dobradinha entre a indústria fonográfica e a Atlântida consolidou-se como outra
forma para o sucesso. Podemos dizer que era um casamento perfeito. A imagem e a voz
dos ídolos da era do rádio ao penetrarem em todo o território nacional provocavam o
delírio do público e o consequente elevado faturamento das empresas envolvidas naquele
esquema de divulgação. Cantores famosos como Emilinha Borba, Marlene, Ângela Maria
que possuíam fã-clubes espalhados por toda a capital federal e com filiais nos demais
Estados arrastavam multidões para os cinemas. Havia ainda os cantores que se tornaram
intérpretes dos filmes. Como exemplo, citamos Ivon Curi, Francisco Carlos, Dóris Monteiro,
Ruy Rey e sua orquestra, o pianista Bené Nunes, que dava um toque de música clássica às
produções.

Foto nº 03 - Cartazes

Notadamente o Carnaval por ser a festa mais popular do Brasil teve o seu destaque
no esquema de produção. Filmes como Carnaval no Fogo (1949), Direção de Watson
Macedo. Aviso Aos Navegantes (1950) Direção de Watson Macedo e Carnaval Atlântida
(1952).Direção de José Carlos Burle eram a coqueluche dos brasileiros Naquela época
todos os compositores e intérpretes lançavam sucessos para o carnaval, portanto, uma
comédia musical carnavalesca era esperada ansiosamente pelos espectadores, os quais se
motivavam para a grande festa do Rei Momo. A Nação era Feliz e a indústria e o comércio,
também. Vivíamos a era da inocência. Era isso o que o povo queria e a Atlântida, em sua
sabedoria, sabia proporcionar. Vox Populi, Vox Dei!
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Foto nº 04 - Grande Otelo, Maria Antonieta Pons e Black Out em carnaval Atlântida

Paródias e Sátiras
A paródia à cultura estrangeira, principalmente ao cinema dominante, consistia
numa inteligente relação de amor e ódio do nosso cinema para com Hollywood. Por um
lado os filmes americanos nos despertavam um encanto e ao mesmo tempo nós dávamos
o primeiro sinal de protesto contra a hegemonia do cinema vindo do exterior. Aliada a
essas manifestações, à imitação dos próceres do cinema mundial conquistava os
espectadores simpatizantes dos astros e estrelas do cinema superpotência.
Em Este Mundo é um Pandeiro (1947) direção de Watson Macedo, Oscarito
parodiava a atriz americana Rita Hayworth numa cena do filme Gilda (1946) de Charles
Vidor. No ano seguinte, o mesmo Oscarito, no filme E o Mundo se Diverte, imitava Red
Skelton numa sequência do filme Escola de Sereias (1944) de George Sidney (RAMOS,
1987, p.158)
As comédias carnavalescas, as paródias e sátiras tinham em comum a crítica ao
poder e a crítica social. A partir de Carnaval no Fogo (1949). Direção de Watson Macedo
o gênero Chanchada estabelece seus códigos. Além da fórmula: Ação confusão e ação
novos elementos assumem características definitivas.

CARNAVAL NO FOGO é o filme paradigmático do período... Watson Macedo deu
mostras de uma perfeita alquimia ao misturar habilmente os tradicionais
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elementos do show business e do romance com uma intriga policial envolvendo
a situação clássica de troca de identidades... CARNAVAL NO FOGO aliava-se ao
filme policial. As lutas e as infalíveis perseguições misturavam-se aos números
musicais e, atuando diretamente no desenvolvimento do romance sentimental,
retardavam tanto quanto possível a conclusão, sempre feliz, das aventuras. A
esse esquema narrativo básico, Macedo acrescentou personagens que
sustentavam uma relação triangular entre herói, mocinha e vilão, notadamente
no clima de cumplicidade que girava tanto ao redor dos bons, como é o caso dos
cômicos Oscarito e grande Otelo, e também de Adelaide Chiozzo, a amiga da
“mocinha”, quando do lado dos maus, possibilitando as variações que se
seguiram até o final da produção da Atlântida em 1962. (RAMOS, 1987, p. 160161)

As chanchadas primavam pelos códigos narrativos do cinema hollywoodiano
clássico e ao mesmo tempo em que seguia aquele paradigma desenhava nas entrelinhas
narrativas o seu descontentamento com mainstreem. Um bom exemplo é o Homem do
Sputnik (1959) do diretor Carlos Manga cuja irreverência denuncia as potências
hegemônicas no período da guerra fria. Oscarito e Zezé Macedo encarnam os brasileiros
sendo assediados por Soviéticos, Franceses e Norte-americanos, que disputavam o
controle sobre dois pobres alienados com a finalidade de obter o objeto símbolo do poder
da corrida espacial.
[...] Nada escapa ao olhar corrosivo da paródia. Do sotaque à caracterização dos
soviéticos, que ainda em Moscou escondiam garrafas de bebida (incluindo CocaCola) por trás de falsas estantes, aos norte-americanos, abobalhados por gadgets
e identificados à uma insígnia com a representação de uma águia – cujo corpo era
composto por uma garrafa de Coca-Cola, torres de petróleo e um saco de dinheiro,
onde se percebiam, com certeza as legendas “USA e ABUSA”. Os franceses vinham
com perfumaria, moda e principalmente Brigite Bardot, outro ícone
cinematográfico parodiado com garra por Norma Bengell, com destaque para
uma sequência onde ela canta para uma plateia no Copacabana Palace, tendo com
espectador privilegiado um Oscarito completamente embasbacado pela
sedutora BB[...] (RAMOS, 1987, p. 173/174)

O filme Carnaval Atlântida (1952). Direção de José Carlos Burle apresenta uma
evolução ao fazer uso da metalinguagem quando pratica uma introspecção do próprio
filme. Em sua autoanálise o filme apresenta os personagens dirigindo-se diretamente aos
espectadores advertindo-os de que todos ali na tela também eram espectadores como os
da plateia com intenção de realizar o melhor filme do mundo.

Carnaval Atlântida reconhece e assume, uma vez mais e de forma prática, a
incompetência de se copiar os padrões de qualidade estabelecido pelo cinema de
“estúdio” sonhados pelo produtor Cecílio B de Milho (Renato Restier), referência
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paródica óbvia ao diretor norte-americano Cecil B de Mille conhecido por suas
produções épicas. A intenção de De Milho de filmar um épico sobre Helena de
Tróia no Brasil é posta de lado, em virtude do reconhecimento implícito de que
o cinema nacional não é dado a temas sérios. Seriedade e honestidade, no
esquema proposto pelo filme significam a impossibilidade de se filmar no Brasil
superproduções com cenários luxuosos e muitos extras, dentro dos padrões que
Hollywood impôs para esse gênero... O subdesenvolvimento cinematográfico é
assumido, e Helena de Tróia reaparece em forma carnavalesca[...] (RAMOS, 1987,
p. 165-166)

Em 1954 o jovem Carlos Manga dirigiu a superprodução Nem Sansão Nem Dalila.
Trata-se de um filme cuja crítica à política é bem acentuada ressaltando em seu argumento
as manobras de um golpe populista e o consequente movimento de reação contrária ao
mesmo. Nesta paródia ao filme Sansão e Dalila (1949) de Cecil B de Mille encontramos
referências ao governo Getúlio Vargas. Exemplo: a cena em que Sansão (Oscarito) faz um
pronunciamento na rádio de Gaza usando a impostação de voz de Getúlio ao pronunciar a
célebre frase em que o ditador sempre iniciava seus discursos: “Trabalhadores de Gaza!”.
Naquele mesmo ano Carlos Manga dirigiu o clássico Matar ou Correr, uma paródia
ao Filme High Noon (Matar ou Morrer) do diretor Fred Zinnemann, 1952. Oscar de melhor
ator para Gary Cooper. No western tupiniquim destacam-se o John Wayne brasileiro,
Wilson Gray, e a interpretação exuberante de José Lewgoy no papel do Vilão Jesse Gordon
além da dupla Oscarito e Grande Otelo despertando as gargalhas do público.
Naquele mesmo ano Carlos Manga dirigiu o clássico Matar ou Correr, uma paródia
ao Filme High Noon (Matar ou Morrer)do diretor Fred Zinnemann, 1952. Oscar de melhor
ator para Gary Cooper. No western tupiniquim destacam-se o John Wayne brasileiro,
Wilson Gray, e a interpretação exuberante de José Lewgoy no papel do Vilão Jesse Gordon
além da dupla Oscarito e Grande Otelo despertando as gargalhas do público.

O Star System Brasileiro
O entusiasmo do público pelos nossos atores e pelo consagrado sucesso do filme
Carnaval no Fogo (1949), o qual estabeleceu a relação herói, mocinha e vilão formando o
núcleo central das futuras comédias consolidou o esquema vitorioso de produção,
estabelecendo-se assim um estreito laço amoroso entre público e o cinema nacional,
permitindo

o

surgimento

no

Brasil

dos

primeiros

artistas

exclusivamente

cinematográficos a guisa do já consagrado estilo do star system hollywoodiano. O par
romântico Anselmo Duarte e Eliana, o desempenho magistral de José Lewgoy, o eterno
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vilão do cinema brasileiro, e a esmagadora popularidade da dupla cômica formada por
Oscarito e Grande Otelo solidificava a Atlântida no cenário cinematográfico brasileiro
para a alegria dos fãs, orgulho de nosso cinema e desespero dos cartolas da cinematografia
mundial. Segundo a pesquisadora Sandra Cristina Novaes Crocci , em dados registrados
no Jornal da Unicamp nº 483 de 29/11/2010, o filme O Homem do Sputnik(1959), do
diretor Carlos Manga, consagrou-se como um fenômeno de bilheteria atingindo o número
de 15 milhões de espectadores no Brasil, correspondente a ¼ da população nacional.
Em virtude do grande interesse do público brasileiro pelo seu cinema a imprensa
escrita também descobriu o filão de ouro que o rádio e as gravadoras de discos já
exploravam e investiu pesado no Mercado
Na imprensa, o lançamento da revista mensal Cinelândia, em maio de 1952
(editada quinzenalmente a partir do primeiro ano) foi o veículo que melhor
serviu ao estrelismo nacional da Atlântida, apesar de a maior parte das matérias
está ligada ao cinema norte-americano... Cinelandia foi fundamental para o bom
funcionamento do esquema redundante da Atlântida (RAMOS 1987, p. 162)

A fidelidade e a identificação do público com as nossas estrelas aumentava
consideravelmente, respaldados no forte esquema de distribuição e exibição em todo o
território nacional numa verdadeira aula de logística sem precedentes na história do
cinema brasileiro, habilmente comandada por Luís Severiano Ribeiro Jr.
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Foto nº 05 - Capa da revista Cinelândia com Eliana

Filmes Sérios
Durante sua trajetória, a Atlântida produziu outras linhas de filmes que não fossem
comédia. Infelizmente, essas produções deixaram a desejar no tocante ao faturamento,
muito embora algumas delas lograssem o reconhecimento positivo da crítica
cinematográfica. O filme Também Somos Irmãos do diretor José Carlos Burle foi
considerado o melhor filme de 1949, pela Associação Brasileira de Críticos
Cinematográficos. Trata-se do filme pioneiro no Brasil na abordagem o problema racial.
O elenco é composto por Grande Otelo, Ruth de Souza, Vera Nunes, o menino Agnaldo
Rayol em seu primeiro filme e Jece Valadão. O argumento é de Alinor Azevedo (Assalto ao
Trem Pagador). Já existe cópia em DVD editado pela Programadora Brasil.
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Foto Nº 06 - Também Somos Irmãos

Como exemplo de outras produções citaremos Amei um Bicheiro (1952) dirigido
por Jorge Ileli e Paulo Wanderley. Filme que explora o submundo da contravenção do jogo
no Rio de Janeiro. Foi uma tentativa de fazer um filme dramático os atores dos filmes da
Chanchada, Eliana e Cyll Farney. Temos a presença de Grande Otelo conseguindo mostrar
uma interpretação magnífica. O filme segue os trâmites do cinema policial norteamericano com toques de filme noir.
O Magnata da Atlântida
Em 1947 Luís Severiano Ribeiro Júnior tornou-se o principal acionista da Atlântida.
Proprietário da maior empresa exibidora do Brasil e também distribuidor no setor,
Ribeiro possuía um laboratório cinematográfico exercendo assim o controle de todas as
fases do processo cinematográfico.
Aproveitando a nova lei de reserva de mercado sancionada pelo então presidente
Eurico Gaspar Dutra através do decreto nº 20.493 de 1946 que ampliava a
obrigatoriedade de exibição de um filme nacional por ano para três a Atlântida investiu
no cumprimento daquela determinação governamental.
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Assim não fica difícil entender o interesse da cadeia exibidora de Luís Severiano
Ribeiro Jr. Em entrar na produção de filmes, pois, afinal, ele estaria produzindo
para seus próprios cinemas, garantindo todo lucro para si. O tripé produção
distribuição exibição estava pronto para gerar os lucros necessários à
manutenção de uma atividade cinematográfica que se caracterizava por um
dinamismo até então inédito no Rio de Janeiro... A entrada do grupo assegurou
de imediato maior penetração junto ao público dos filmes produzidos pela
Atlântida em todo o país, e definiu com mais precisão os parâmetros desse
sucesso a fim de garantir sua perpetuação... Para aproveitar-se o melhor possível
da nova lei, Ribeiro passou a produzir o estritamente necessário para o
cumprimento do decreto, mantendo baixíssimos os custos de produção e
obtendo, proporcionalmente, o maior percentual de lucro. Para isso, os já
empobrecidos estúdios da Atlântida precisavam manter-se precários, com as
equipes técnicas reduzidas ao mínimo necessário para a continuidade e
finalização dos filmes [...](RAMOS, 1987, p. 159-160).

Esta forma árdua de produção proporcionou à empresa a garantia de concorrer
com as majors que com sua potencialidade esmagavam o mercado cinematográfico
brasileiro. Este é o segredo do êxito da mais bem sucedida empresa cinematográfica do
país.

Foto nº 07 Cine Odeon com foto de Luiz Severiano Ribeiro Jr. modificada pelo autor
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CONCLUSÃO
Durante e após a existência da Atlântida muitos esforços foram feitos pelo cinema
nacional tais como a megaprodução da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, O
desempenho histórico do Cinema Novo, o Cinema Marginal, as Pornochanchadas, ótimos
trabalhos de documentarismo e a retomada. A pesar do brilhantismo dessas realizações,
inclusive com premiação internacional, ninguém conseguiu a façanha de conquistar o
apoio maciço do espectador brasileiro e menos ainda, viver de bilheteria conforme
conseguiu a empresa daquele cearense lá da Serra do Baturité, construtor de um império
cinematográfico que reinou em glória por duas décadas consecutivas.
Entendemos que o fenômeno Atlântida, uma versão tropical da Metro Goldwyn
Mayer, deve ser entronizado no pedestal da história do cinema brasileiro como um
exemplo de luta e persistência apesar das vicissitudes da qual foi vitimada durante toda
sua existência.
Paulo Emílio Salles Gomes se refere sabiamente àquele período com as seguintes
palavras:
O fenômeno cinematográfico que se desenvolveu no Rio de Janeiro a partir dos
anos 40 é um marco. A produção ininterrupta durante cerca de vinte anos de
filmes musicais e chanchadas ou a combinação de ambos, se processou
desvinculada do gosto do ocupante e contrária ao interesse estrangeiro. (GOMES,
1980)

Terminamos aqui citando a frase que foi repetida inúmeras vezes pelo cineasta Carlos
Manga:

Ninguém gostava do cinema brasileiro, só o público.
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The
End

Foto nº 08 - Cartaz do filme Assim Era a Atlântida com a palavra fim acrescida pelo autor
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BYE BYE BRASIL – AS TRANSFORMAÇÕES DA CULTURA POPULAR
MORILHA, Guilherme77

RESUMO: O presente artigo se propõe a analisar como o filme Bye Bye Brasil (1979)
mostra uma grande ópera da transformação do Brasil entre a segunda metade do século
XX, reflete a miscelânea cultural do país sem julgamentos rígidos, ponderando os pontos
e nos levando a refletir sobre o que é a nossa cultura e o que significa ser brasileiro. O
símbolo do ‘avanço’ e da modernização do país é demonstrado pela Caravana Rolidei, na
qual o caminhão-máquina, sempre em movimento, invade as cidades mais inóspitas e
segundo Lorde Cigano, levando “o mais íntimo desejo de todos os brasileiros”: fazer nevar
no país. O filme foi escrito e dirigido por Carlos Diegues, e reflete as preocupações quase
premonitórias com a massificação das televisões e as transformações culturais no Brasil.
PALAVRAS-CHAVE: Brasil; transformações; cultura popular; televisão.

O Circo acabou?

FIGURA 1 – Imagem do filme Bye Bye Brasil (1979), de Carlos Diegues.

Bye Bye Brasil é um filme de 1979, escrito e dirigido por Carlos Diegues. Na época
da escrita do roteiro e da produção do filme, o Brasil passava por grandes transformações.
No contexto histórico do roteiro houve a construção da rodovia transamazônica, feita
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dentro das “obras faraônicas” do governo de Emílio Médici (1969 – 1974), marcando a
passagem de um país rural para urbano, pois, naquele momento, até os mais longínquos
cantos da Amazônia seriam povoados e urbanizados.
Após os anos rígidos da ditadura, a partir de 1974, houve um período de “abertura”,
no qual o regime e a censura foram lentamente abrandando as formas de repressão. Um
passo importante para que a liberdade artística voltasse às telas. O período também foi
marcado pelo liberalismo sexual, tanto na sociedade quanto no cinema, tendo como
representante as pornochanchadas, o que, até hoje, se reflete nos julgamentos do
imaginário popular sobre o cinema nacional.
A televisão já desempenhava grande papel político e cultural e começava a se
espalhar para o país inteiro, sendo, inclusive, presente em promessas de campanha,
quando candidatos a prefeitura prometiam colocar televisões em praças públicas para
todos, segundo o próprio Diegues, em entrevista para o G1 78 . O circo por sua vez,
continuamente perdia seu público para os telespectadores e usava da diversificação de
atrações para tentar atraí-los de volta. Richards (2005), comenta como o circo-teatro,
"shows de entretenimento" com peças musicadas e vários números artísticos, deram
origem aos programas de auditório. A plateia podia interagir, falar e reagir o tempo todo
as performances.
O circo-teatro continuava diversificando-se durante o século vinte para
conseguir sobreviver à competição do rádio, cinema e, posteriormente, televisão.
Apesar da infame proliferação dos televisores no Brasil, haviam entre 100 e 150
circo-teatros nos subúrbios de São Paulo em 1980.79 (RICHARDS, 2005).

É nesse cenário que Carlos Diegues constrói seu filme, falando de um Brasil que
está em transformação. Um país que se vê em processo de redemocratização, de passagem
do rural para o urbano, crescente industrialização, massificação da mídia televisiva e de
uma perigosa mistura cultural acarretada pela globalização e norte-americanização dos
hábitos e consumos.

Os repórteres visitaram as cidades onde o filme foi gravado, 30 anos depois. A entrevista com Cacá
Diegues pode ser vista no link: Entrevista para o G1.
http://g1.globo.com/brasil/caminhos-do-brasil-caravana-g1/platb/.
78

Tradução Livre. Versão original: The circo-teatro kept diversifying throughout the twentieth century in
order to survive competition from radio, cinema, and, later, television. Despite the infamous proliferation
of television sets in Brazil, there were between 100 and 150 circo-teatros in the suburbs of São Paulo in
1980.
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A Caravana da Transformação

FIGURA 2 – Salomé, Andorinha e a comunidade Cruari da direita para a esquerda. 80

A TV Globo, sediada no Rio de Janeiro, passava novelas como “Dancing Days”, nas
quais era apresentado um modo de vida semelhante ao estadunidense, com o sotaque e
os maneirismos cariocas. Tais modelos faziam um grande sucesso em todo país, mas,
acabavam por apresentar uma visão homogeneizadora da cultura nacional, com padrões
estéticos e comportamentais que não condiziam com a pluralidade cultural presentes nas
diversas regiões do Brasil, ignorando essas nuances das culturas regionais, em meio a uma
massificação uni-cultural.
Bye Bye Brasil é um filme de estrada (road movie) cheio de simbolismos para
demonstrar esse processo de transformação do país. No centro da narrativa, está a
Caravana Rolidei, uma trupe de circo itinerante que percebe que perdeu quase todo seu
público para a televisão. Em vista disso, partem em uma viagem ao norte, buscando as
cidades em que as espinhas de peixe (antenas de TV) ainda não haviam chegado.
Os personagens Ciço (Fábio Junior) e Dasdô (Zaira Zambelli), são um casal de uma
pequena cidade no nordeste, que representa a arte e a cultura regional. Ciço é sanfoneiro
e toca na feira para conseguir sustento, mas ao ver a Caravana Rolidei chegando na cidade,
não hesita em “fugir com o circo”.
A Caravana também é um símbolo de transformação, sempre em movimento, o
caminhão-máquina invade as cidades mais inóspitas levando o progresso e, segundo
Lorde Cigano (José Wilker), “o mais íntimo desejo de todos os brasileiros”, fazer nevar no
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Fonte: www.culturaniteroi.com.br (2017)
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país. Ele diz: “agora, como em todo país civilizado do mundo, no Brasil também tem neve”,
enquanto raspas de coco caem sobre todos.
As raspas de coco, simbolizando neve, demonstram como Diegues nos coloca em
um ponto de ambiguidade: a televisão sendo criticada pela homogeneização cultural e
americanização dos hábitos de consumo. Mas a alternativa que seria o Circo (Caravana
Rolidei), é também contaminada por essa globalização.
O ilusório glamour do estrangeiro atinge a caravana em diversos momentos: a neve
que cai ao som de White Christmas, interpretada por Bing Crosby; Salomé (Bety Faria), a
rumbeira do caribe, culto do exótico e do estrangeiro; o nome da Caravana Rolidei, um
“abrasileiramento” de Holiday e o próprio nome do filme Bye Bye Brasil, que faz uma
mistura do inglês com o português (no Brasil com “s”).
Apesar de se encher de simbolismos e alegorias, o filme tem um viés extremamente
documental, colocando a realidade brasileira de maneira a ser questionada. O crítico Peter
C. Rollins discorre sobre Bye Bye Brasil como uma alegoria ambivalente sobre o
desenvolvimento do terceiro mundo.
Tradicionalmente, alegorias são criadas por artistas que desejam evitar a
censura de pontos de vista “não permitidos” ou por aqueles que se sentem
profundamente ambivalentes sobre o assunto que tratam: o veículo do
simbolismo e da alegoria ajuda-os a apresentar seus sentimentos “mistos”,
proporcionando-lhes uma paleta mais rica de cores do que o tradicional espectro
preto e branco (bem-e-mal) do documentário social81 (ROLLINS, 1982, p. 90).

Rollins (1982), ao dizer que o documentário social tem um espectro preto e branco
do bem-e-mal, coloca a história do documentário social em uma caixa, ignorando
realizadores extremamente conscientes das complexidades dos assuntos tratados tais
como Jean Rouch e Eduardo Coutinho. Mas, apesar disto é de se notar que, quando aborda
o uso de alegorias para apresentar sentimentos mistos fica fácil entender o
posicionamento do cineasta Carlos Diegues. Tentando falar de acontecimentos recentes
na história brasileira e até conjecturar sobre os problemas e as soluções que o futuro traz,
Diegues utiliza elementos simbólicos de grande relevância para expressar a subjetividade

Tradução livre. Versão original: “Traditionally, allegories are created by artists who either wish to avoid
censorship of unpermitted views or by those who feel deep ambivalence about the subject they treat: the
vehicle of symbolism and allegory helps them to present their mixed feelings, providing them with a richer
palette of colors than the black- and-white/good-and-evil spectrum of social documentary.”
81
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que o tema requer, não julgando as aparências e nem colocando suas opiniões políticas
em cima de uma cultura ainda em desenvolvimento.
O filme recheia a mise-en-scène de elementos que sempre demonstram a
ambiguidade presente na transformação do Brasil, fazendo com que esse momento
histórico onde o moderno e o arcaico, a tecnologia e a precariedade, o que é brasileiro e o
que é estrangeiro, o futuro e o passado fiquem no mesmo enquadramento.
Quando a Caravana chega na cidade de Piranhas (Alagoas), nas cenas iniciais do
filme, onde moravam Ciço e Dasdô, em primeiro plano, vemos fios de eletricidade, em
segundo plano, uma feira popular e, em terceiro plano, a caravana-máquina chegando. Na
mesma composição, podemos enxergar o desenvolvimento urbano chegando a estes
lugares tão subdesenvolvidos em termos de indústria e capitalismo. Como pode se
perceber também na cena da praia de Maceió (Alagoas) que remete a praia do final de
Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), porém, completamente tomada por indústrias e
poluição.

FIGURA 3 – Imagem do filme Bye Bye Brasil (1979), de Carlos Diegues.

Um dos mais importantes trechos do filme é quando os índios da tribo Cruari
abordam a trupe na estrada. O índio que aparenta ser o cacique conta que estão indo para
Altamira pois sua mãe quer viajar de avião e comenta que depois que os homens brancos
chegaram, eles perderam sua aldeia. O figurino dos índios, vestidos com roupas modernas,
óculos de sol e um rádio na orelha, denunciam essa mistura cultural, e agora só agregam
elementos da sociedade capitalista. Em uma das cenas mais icônicas do filme, a mãe do
174

cacique com seu rádio na orelha, toma uma coca e diz: “bye bye”, com um barco ao fundo
de nome “Brasil II”.
Esta cena representa a transição do país, na qual, até os remanescentes “povos
originais” da América, cheios de cultura própria, estão aderindo aos símbolos do
estrangeiro. Com isso, Diegues pontua esse segundo Brasil (Brasil II), sem dizer que é
negativo ou positivo ver elementos culturais ancestrais misturados com as consequências
da globalização.
A questão indígena vai muito além, sua profundidade somente pode ser expressa
pelos índios que viveram o massacre de suas famílias e a desapropriação de suas terras
ao longos dos últimos 500 anos. O filme não se aprofunda nisso, mas expõe essa questão
de maneira concisa. Pontuo que as cenas que apresentam uma edição de vídeo clipe
mostrando essa tribo experimentando um sorvete pela primeira vez, mordendo-o com
medo e curiosidade, assistindo encantados a uma televisão que apenas passa as barras
coloridas usadas para calibrar os monitores, entre outras cenas, trazem uma comicidade
desnecessária. A situação exposta remete a uma cena de Nanook of the North (1922) onde
Nanook, um esquimó, vê pela primeira vez um disco de vinil e o morde, o que faz pensar
sobre o cuidado ético para não mostrar culturas tão diferentes em uma posição de
ignorância.
Devido à ausência de perspectiva nas grandes cidades, a Caravana Rolidei parte
para Altamira esperando encontrar seu público. No caminho, há um grande símbolo de
transformação do país, explicitado no nascimento do bebê de Dasdô, que nasce na
Transamazônica, sendo apresentado como uma metáfora direta sobre o nascimento de
uma nova etapa na história do Brasil, não coincidentemente acontecendo nessa rodovia
tão importante para este período histórico do país.
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FIGURA 4 – Imagem do filme Bye Bye Brasil (1979), de Carlos Diegues.

No final do filme, aparece Brasília, a capital do país, construída como cidade
modelo, marca da esperança do progresso e de oportunidades para os brasileiros. Reforça,
novamente, a ambiguidade com que Diegues enxerga isso, onde a Assistente Social
(Marieta Severo) que recebe Ciço e Dasdô na cidade, diz que o povo não pode morar no
centro desenvolvido do Distrito Federal e coloca-os numa periferia totalmente precária.
Ela diz: “Cabe mais alguém? Não cabe. E, no entanto, continua a chegar gente como vocês,
do Brasil inteiro. E é justo: o futuro está aqui no Planalto Central.”
Apesar disso, Ciço se desenvolve na comunidade e consegue depois de alguns anos
criar o espaço que precisavam para mostrar sua cultura, agora estrelam um programa de
televisão onde ele canta ao lado de sua mulher e sua filha. Um cenário cheio de televisões
mostrando a imagem deles que representa a hibridização da arte regional com a televisão
e a estética industrial.
Como uma grande ópera da transformação do Brasil no período, Bye Bye Brasil
reflete nossa miscelânea cultural sem julgamentos rígidos, ponderando todos os pontos e
termina com uma Caravana Rolidey (agora escrita com y, depois de um encontro de Lorde
Cigano com um estrangeiro que “corrigiu” a ortografia da palavra), cheia de luzes neon,
viajando em uma escura estrada para um destino incerto ao som de “Brazil” (versão norteamericana de Frank Sinatra da Aquarela do Brasil, música composta por Tom Jobim)
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Andorinha, o Negro Mudo: representação dos silenciados
O filme Bye Bye Brasil se aprofunda em questões da cultura e da sociedade
brasileira que acabam por adicionar inúmeras camadas ao filme, possibilitando várias
leituras sobre os discursos e as nuances da identidade cultural dos brasileiros.
Um dos pontos mais sutis do filme é o personagem Andorinha (Princípe Nabor),
negro forte – “o homem mais forte do mundo”, como afirma Lorde Cigano – e mudo.
Diegues, que também dirigiu Ganga Zumba (1964), filme sobre o primeiro líder do
Quilombo dos Palmares, usa a mudez de Andorinha de maneira muito expressiva.
Andorinha é símbolo de uma etnia que tem um grande passado (e presente) de
exploração e silenciamento no país. Além de sua mudez, podemos observar essas relações
durante o plano mais longo do filme quando Lorde Cigano explora Andorinha, usando de
sua força para apostar nele em uma queda de braço contra um caminhoneiro, enquanto
dialogam sobre a Amazônia e a exploração de suas riquezas.
Nesta cena, podemos perceber o trabalho do negro sendo explorado na Amazônia,
a floresta explorada por todos (principalmente estrangeiros). O caminhoneiro também
comenta sobre os índios que foram mortos e expulsos de suas terras, enquanto Andorinha,
que está mudo, é explorado naquele momento por Lorde Cigano. As diversas camadas
nesta cena (mudez, exploração, justaposição em relação à Amazônia, o contexto histórico
e social de uma etnia no país) constroem uma poética crítica de extrema potência.
O personagem, por não ter falas, se torna um dos mais complexos do filme, devido
as soluções poéticas para faze-lo falar. Em outra queda de braço na cidade de Altamira,
Andorinha acaba por não sair vitorioso e os leva a perderem tudo, inclusive a Caravana.
Mesmo sendo uma situação recorrente de exploração por parte do Lorde Cigano,
Andorinha é levado a uma profunda tristeza.
Desesperado ele se ajoelha em frente ao mar e chora olhando para lua. No dia
seguinte, percebem que ele foi embora. Sem criar teorias do porquê ele fez isso, nota-se
uma abordagem extremamente sutil do roteiro e da atuação com um personagem que
representa pessoas que sustentaram no braço a construção desse país.
O Machismo e o Corpo da Mulher Como Território
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Diegues coloca Salomé, como um símbolo da objetificação da mulher, que Lorde
Cigano usa como prostituta quando precisa de algo. Quando chegam na cidade de Ciço e
Dasdô, Lorde cigano oferece o corpo de Salomé como troca pela apresentação e pelo aval
do prefeito.
Lorde Cigano trata o corpo de Salomé como um território a ser conquistado na cena
de sexo dos dois, onde ele verbalmente declara sua posse sobre “estas terras”, e mapeiao pelos pontos cardeais.
Assumir o corpo como objeto ou uma posse é claramente uma maneira de se
apropriar do corpo da mulher, tirando-lhe a liberdade, mercantilizando e reproduzindo
os moldes desiguais da nossa (até hoje) sociedade patriarcal.
“Em uma lógica desenvolvimentista que reduz o desenvolvimento ao crescimento
ilimitado, o corpo das mulheres amortece os impactos da superexploração do trabalho e
da destruição do território.” (MORENO, COELHO e FARIA, 2013, p. 12). Essa frase tirada
de uma cartilha sobre prostituição e feminismo relaciona-se muito com as situações de
exploração colocadas no filme Bye Bye Brasil. Uma grande obra como a da rodovia
Transamazônica e a maioria das atividades de exploração que aconteciam e acontecem ao
redor da região são condicionantes para situações de prostituição e mercantilização da
mulher. Os homens dali trabalham muito além do limite humano saudável e acabam por
usar as mulheres da região como forma de alívio.
O corpo da mulher como território também é associado ao mar em diversas cenas
do filme, inclusive em uma sobreposição da vagina de Salomé com o mar, que se associa
narrativamente com o desejo de Ciço de conhecer o mar e de ir para cama com Salomé.
Dasdô, por sua vez, nos mostra a relação de uma mulher desprezada pelo marido
Ciço que a enxerga como uma servente, sempre acatando o que ele fala. Em contraponto,
a relação entre as duas mulheres (apesar de Ciço trair Dasdô com Salomé) é de
cumplicidade e não de rivalidade. Quando Lorde Cigano manda Salomé se prostituir
porque estão sem dinheiro, Dasdô e ela trocam olhares de compaixão uma pela outra. Na
cena em que Salomé maquia Dasdô, ou mesmo no parto em que a própria Salomé opera,
fica implícita essa relação de irmandade e reconhecimento mútuo.
Caravana da Metalinguagem
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FIGURA 5 – Bastidores do filme Bye Bye Brasil (1979), Carlos Diegues à direita.82

Na primeira cena do filme, um barco atravessa o rio de uma margem à outra. Em
uma margem, há mato e natureza, na outra, há construções e desenvolvimento urbano.
Carlos Diegues mostra visualmente essa transição e coloca nosso país como o lento
barquinho que se esforça na travessia.
Bye bye Brasil é repleto de camadas dentro de sua narrativa, e uma delas é o cinema
Brasileiro abordado criticamente pelo diretor. Nosso cinema se desenvolve junto com o
país e, portanto, podemos substituir o “Brasil” na metáfora do barco para “Cinema
Brasileiro”. Na época, acabavam as aventuras do realismo documental do Cinema Novo, e
o cinema nacional navegava para os moldes mais industriais das chanchadas.
Com o decorrer do filme pode-se perceber mais dessas associações. Ciço, ao decidir
que fugiria com a Caravana Rolidei, pede benção ao seu pai, em referência a Vidas Secas
(1963). Ciço, já como símbolo desse cinema transitório, abandona o que foi o Cinema Novo,
mas sem esquecer seus méritos e de “pedir a benção” para explorar novos lugares.
Na passagem da Caravana por uma cidade no interior do sertão, eles encontram Zé
da Luz (Jofre Soares), um itinerante que viaja com seu projetor velho e alguns clássicos do
cinema, como O Ébrio (1946). Ele afirma que, naquela cidade, não se pode cobrar ingresso
tamanha a pobreza, e reclama que o público não quer mais nada com o cinema.
Coincidentemente ou não, a falta de público é o mesmo dilema que a Caravana Rolidei
enfrentava, e o mesmo dilema que o Cinema Novo enfrentou.
O argumento de que o brasileiro não gosta de se ver na tela já foi derrubado pela
Rede Globo há muitas novelas, então, talvez sejam as ideias e, principalmente, a forma
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Fonte: www.filmlinc.org (2017)
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com que eram passadas no Cinema Novo, um dos fatores para o pouco interesse do
público popular. Diegues metaforiza sobre isso, colocando suas questões internas. Ele, que
participou do movimento, olhava agora com distância e ponderação sobre o futuro do
cinema nacional.
A Caravana Rolidey (agora com “y”), ao final do longa-metragem, está totalmente
modernizada, cheia de luzes neon, chamativa, com desenhos de mulheres nuas e
carregando na carroceria as dançarinas que fariam parte do espetáculo. Tanto apelo
sexual e visual pode até ser interpretado pelo momento exato em que o cinema nacional
passava na época de Bye Bye Brasil. As pornochanchadas usavam a estética do exótico e
do sexual, numa tentativa de recuperar o elo perdido entre o cinema brasileiro e o público.
Considerações
Em um importante artigo sobre o filme, Randal Johnson descreve o sentimento
complexo de como agir perante uma colonização incessante no nosso país. “Bye Bye Brasil
propõe, com razão, uma forma salutar de antropofagia cultural na qual a origem dos
elementos culturais é menos importante do que a forma que são assimilados e
reelaborados” (JOHNSON, 1984, p. 131)83.
Randal afirma que é mais importe a maneira como assimilamos e reelaboramos,
re-significamos os elementos culturais, do que a origem deles necessariamente (sejam
norte-americanos, europeus, ou estratégias midiáticas da classe burguesa). É um ponto
de vista muito sóbrio em como podemos entender esse processo de colonização cultural
que nunca deixou de acontecer.
Tanta influência do que é estrangeiro no nosso país pode ser simplesmente parte
do nosso processo de transformação, a criação de uma nação é algo complexo, e a
quantidade de camadas do que hoje chamamos de cultura brasileira é infindável. Quando
tiramos as peles de “colonizados” que tentam nos colocar, as vestimentas de “terceiro
mundo” e os adereços da ignorância com nosso passado, podemos, enfim, dar adeus aos
elementos que nos limitam e saudar a um Brasil plural, consciente da diversidade de sua
própria cultura, mas unificado em um só povo.

Tradução livre. Versão original: “Bye Bye Brasil thus rightly proposes a salutary form of cultural
anthropophagy in which the origin of cultural elements is less important than the way they are assimilated
and re-elaborated.”
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E Bye Bye Brasil dá adeus a um país cansado do subdesenvolvimento, cansado de
ser “atrasado”. Agora, o “país do futuro” busca, por todos os cantos, pela melhor maneira
de manter a ordem e acelerar o progresso. As consequências e desvantagens deste
processo estão tão explícitas nesse filme quanto as vantagens. Por isso, Bye Bye Brasil é
um retrato sensato e pouco iludido, sobre o Brasil, o cinema nacional e a cultura popular.
Em sua teoria sobre o “Multiculturalismo Tropical” na sociedade e no cinema
brasileiro, Robert Stam (1997) comenta os processos de combinações culturais que o país
passou. O colonialismo, as imigrações europeias, as diásporas africanas nos períodos de
escravidão, por exemplo, são alguns dos muitos fatores que constituem a nossa identidade
cultural. O filme Bye Bye Brasil representa as nuances da pluralidade que constitui a
cultura nacional.
Ao final dos créditos, lê-se a frase. “Dedicado aos brasileiros do século XXI”. Talvez
seja hora de olhar para esse filme, para nossa história e nos questionarmos mais sobre o
que é ser brasileiro e o que é nossa cultura, perante o mundo e perante a nós mesmos.
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CINE THEATRO CENTRAL DE IRATI E O MAIS ANTIGO EXIBIDOR DE CINEMA
DO BRASIL, JOÃO WASILEWSKI
WASILEWSKI ALMEIDA, Pedro Henrique84

RESUMO: Este artigo pretende utilizar o documentário histórico “A História do Cine
Theatro Central de Irati”, como veículo para pensar história, cultura, sociabilidades e fazer
cinema. Esta produção conta a história de um cinema, fundado em Irati-PR em 1920, pelo
polonês João Wasilewski, um apaixonado pela 7° arte, que manteve sua sala de
espetáculos funcionando initerruptamente até 1983, consolidando 63 anos de história
em um município que atualmente possuí 109 anos, sendo reconhecido como o mais
antigo exibidor cinematográfico do Brasil; e dentre os mais antigos do mundo. Deste
modo a pesquisa pretende refletir a importância do ponto de encontro de sociabilidades
que o cinema de Irati oferecia, permitindo à sociedade iratiense do início do século 19 a
oportunidade de vivenciar todas as fases do cinema mudo, p&b, depois sonoro e colorido.
A pesquisa busca pensar como o Cine Theatro Central, se transformou no ponto de
encontro social iratiense, investigando os usos sociais que a comunidade fazia do cinema
e objetivando a construção de um arco histórico com a atualidade, refletindo quais são
os pontos de encontros culturais na cidade de Irati, que teve uma trajetória
cinematográfica agitada durante seis décadas e em 2016, não possuí um cinema.
Palavras-chave: João Wasilewski; Cine Theatro Central; Irati-PR; Cinema; Cultura.
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INTRODUÇÃO
Pesquisar a história do Cine Theatro Central, um cinema fundado em Irati, no ano
de 1920 e que fechou suas portas só em 1983, tendo 63 anos de história no município é
o objetivo desta singela pesquisa. Buscando compreender como o Cine Theatro Central,
se tornou o ponto de encontro da sociedade iratiense, portando-se como um agente
transformador sob a ótica do desenvolvimento cultural e social da cidade.
A cidade de Irati, no interior do Paraná, localizada na região centro-sul do estado,
está situada próxima da capital Curitiba, cerca de 150 km. Possui 109 anos e atualmente,
segundo dados do IBGE, tem 59.339 habitantes. Sua emancipação política ocorreu em 15
de julho de 1907. Sua gente é formada pela mistura de etnias, principalmente entre
poloneses e ucranianos.
Durante os anos de 1907 e 1914, a imigração polonesa se acentuou de uma forma
muito expressiva, através da penetração dos trilhos da antiga Estrada de Ferro São
Paulo/Rio Grande, fixados em 1899, em Irati.
E foi, um imigrante polonês quem trouxe o encanto pelo cinema, ainda menino
Jan “João” Wasilewski de Maidam, aldeia próxima de Lublin, na Polônia Russa. Foi na casa
de parentes na capital da Polônia, Varsóvia, que ele teve o primeiro contato com a 7ª arte:
o cinema. Este encontro marcou sua vida e um sonho se instalou no jovem Wasilewski.
No dia 4 de novembro de 1911, o navio Erlangem, deixava o Porto de Bremen fugindo da
1ª guerra mundial. A Europa e o passado ficavam para trás. Dia 31 de dezembro de 1911,
marcou a fixação da família Wasilewski, em sua nova pátria em Irati, Paraná, Brasil.
No ano de 1918, o jovem João Wasilewski, tornou-se proprietário da aparelhagem
cinematográfica adquirida de um cinema ambulante, que esporadicamente passava por
Irati, concretizando o sonho de construir o Cine Theatro Central. Durante os 63 anos
seguintes a pequena Irati, pode se encantar com a tela do cinema que se tornou ponto de
encontro da vida social e cultural, dando um toque valoroso de enriquecimento e
desenvolvimento artístico à cidade.
Fica claro que 63 anos de história em um município que possuí 109 anos, não é algo
superficial e sim um capítulo importante e significativo de um povo. O cinema de Irati se
integrou na comunidade e teve uma representatividade social muito marcante na vida
da população. Desenvolver esta pesquisa será mais uma forma de fazer com que o cinema
se torne presente, mesmo sem suas paredes, revivido na memória dos iratienses.
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DOCUMENTÁRIO: A HISTÓRIA DO CINE THEATRO CENTRAL DE IRATI

Contar a história do Cine Theatro Central, através de relatos audiovisuais
significativos sobre o tema e enfatizando momentos históricos importantes para a vida
cultural e social das pessoas que viveram a época de ouro do cinema em Irati, foi o objetivo
do documentário (ALMEIDA, 2013).
Que resgata no início da jornada documentada a história de João Wasilewski, ele
que fez do Cine Theatro Central um espaço de promoção, mais que uma sala de cinema,
um centro de convenções aberto a todos os eventos capazes de contribuir para o
desenvolvimento da comunidade. Nada melhor que contar todos esses fatos históricos
com depoimentos de iratienses, que fizeram parte dessa história, usufruindo e tendo a
oportunidade de se enriquecer por meio do cinema.

FIGURA - 1: Capa do documentário A História do Cine Theatro Central de Irati. Acervo pessoal.
Março, 2014.

A primeira parte da obra traz uma breve história do cinema e sobre a vinda da
família Wasilewski da Polônia, o porquê e como eles vieram, como chegaram ao Brasil, e
como que se estabeleceram na cidade de Irati, no interior do Paraná. Explica, também,
como o jovem polonês João Wasilewski, teve contato com o cinema, apaixonando-se e
fundando uma das casas cinematográficas mais antigas de todo o Brasil.
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Relatando, por meio de iratienses e familiares do fundador, esse momento
marcante para cidade. E reproduzindo através de entrevistas a história do cinema em Irati,
como ele era, no início de madeira, como funcionava o seu projetor, os filmes exibidos,
que eram mudos, e depois o avanço para a era sonora.
A segunda parte do filme teve como função consolidar a importância do Cine
Theatro Central na vida iratiense, evidenciando e comprovando a veracidade dos fatos
apresentados, mostrando como ele desempenhava o papel de ponto de encontro da
sociedade.
O documentário teve como foco levar os telespectadores a um tempo e espaço em
que eles pudessem passear e viajar pela história, conhecendo todo o processo
comunicacional que o cinema proporcionou, agindo como uma janela para o mundo, pela
qual pessoas podiam conhecer outras culturas, aprendendo realmente com o que viam na
tela (ALMEIDA, 2013).
O Cine Theatro Central revolucionou o cotidiano das pessoas, proporcionou
transformações expressivas na cultura da cidade e, por consequência, na vida social dos
que o frequentaram, influenciando nas representações sociais dos moradores. O cinema
garantiu uma das únicas fontes de informação e divertimento, depois do rádio.

FOTOGRÁFIA - 1: Cine Theatro Central.
Acervo pessoal. Junho, 1973.

No período de 63 anos em que existiu, este veículo ajudou a diminuir o contraste das
diferenças de classe social. O rico e o pobre dividiram o interesse e o espaço pelo mesmo
divertimento. O Cine Theatro Central, foi o lugar de maior movimento nos fins de semana
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na cidade de Irati, e acompanhou várias gerações. Para as pessoas que não o conheceram,
a obra mostra como o cinema foi importante para o desenvolvimento da cidade.
O cinema se integrou à vida da comunidade, tornando-se o lugar de encontros
sociais, culturais, políticos e artísticos. Muitas vezes, era cedido sem qualquer
remuneração para angariar fundos a hospitais, igrejas e instituições de caridade. A partir
dos relatos das pessoas que frequentavam o cinema na época, é possível perceber a
importância que ele possuía para a época, pois se configurava como um dos locais de
encontros mais importantes da cidade. Era o ponto central da vida iratiense.

FOTOGRÁFIA - 2: Visão interna da sala de exibição do Cine Theatro Central.
Acervo pessoal. Abril, 1936.

Muitos cidadãos se emocionam ao lembrar do Cine Theatro Central, pois ele
marcou a vida de vários casais que se encontravam ali para trocar carinhos e namorar, de
crianças que hoje, já adultos, lembram das histórias vividas naquele ambiente (ALMEIDA,
2013).

ENTENDENDO O INTERESSE PELO ESTUDO DO CINEMA

O interesse pelo estudo do cinema é pela existência dessa instituição cultural na
cidade desde os primórdios dos anos de 1920, um dos pioneiros no Estado do Paraná. Um
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dos estímulos para a realização desta pesquisa, é porquê sou bisneto de João
Wasilewski, desde pequeno ouço histórias sobre a época áurea do cinema em Irati, estes
fatos marcantes que fizeram parte da minha infância, juventude me impulsionaram a
realizar esta pesquisa.
Este projeto resgatou um momento significativo para a memória do cinematógrafo,
por meio de pessoas que fizeram parte da construção do processo histórico da cidade e
da história do cinema Almeida (2013).
A questão principal baseia-se em verificar de que modo o Cine Theatro Central,
formou uma identidade própria. Pretende-se, assim, refletir sobre a influência que o
cinema teve no cotidiano das pessoas, se transformando em um patrimônio cultural da
cidade.
O modelo documentário foi escolhido por ser a forma mais completa e dinâmica para
narrar a história. Por meio da coleta de dados, informações inéditas, documentos
históricos e relatos de pessoas que foram os coadjuvantes desse capítulo histórico,
levando o cidadão entrevistado a determinado tempo e espaço, em que reconheceu-se e
identificou-se, redescobrindo histórias já esquecidas pelo tempo.
Este documentário almejou buscar pessoas que frequentaram o cinema,
recontando fatos acontecidos, sob a ótica cinematográfica, que é uma ferramenta
adequada para isso. A comunidade iratiense pode assistir o documentário em Junho de
2014, que teve sua exibição na Fundação Cine-Club Denise Stoklos, situado no Centro
Cultural Clube do Comércio, em Irati, sendo divulgado através de propagandas nas redes
sociais, Facebook, rádio, e-mail.
Os participantes da exibição, tiveram a oportunidade de refletir e debater através de
uma discussão que se desenvolveu de forma espontânea por iniciativa dos próprios
participantes, sobre a influência e o poder que o cinema teve como ponto de encontro,
fomentando assim a interação social das pessoas.
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Figura - 2: Propaganda da exibição na Fundação Cine-Clube Denise Stoklos.
Fonte: Agil Produções. Julho, 2014.

Além disso, o documentário se caracteriza como documento de registro histórico
cultural, permitindo uma reflexão sobre temas patrimoniais, onde os fatos reunidos, as
experiências contadas e os sentimentos foram perpetuados por meio da obra.
COMUNICAÇÃO E CINEMA COMO INSTRUMENTO
O homem, desde o início de sua história, sempre almejou e procurou se comunicar
com o seu semelhante. A princípio utilizou-se de uma comunicação menos complexa, a não
verbal. Como era uma necessidade “gritante”, ele procurou sempre melhorá-la e assim foi
surgindo às outras vertentes da comunicação.
Costella (2002) afirma que a comunicação é o principal instrumento de integração
e troca mútua de conhecimentos, cultura e desenvolvimento entre indivíduos em
qualquer esfera de atividades realizadas. Assim, as raízes de toda a civilização começaram
a crescer e se estabilizar, a sociedade evoluiu, as pessoas começaram a trocar informações
e ideias, a pensar e criar uma melhor forma de se comunicar.
Dando continuidade à ideia, é necessário recorrer a história do cinema, que é
considerado um grande avanço da comunicação, e que foi utilizado também como veículo,
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para tentar compreender qual a importância do cinema para a população de Irati, na
época em que o Cine Theatro Central existia.
O cinema mostra ser versátil, pois permite registrar e projetar imagens, sendo um
instrumento cultural muito importante para a sociedade. Proporciona o conhecimento
sobre novos lugares, povos e culturas diversas, agindo como um elo com outros costumes,
o povo pode conhecer e ver realmente outras sociedades, criando um conjunto de saberes
que permite a reflexão de identidade de um determinado grupo social, interferindo nas
práticas sociais de uma comunidade.
Como os demais meios de comunicação, o cinema possui um papel importante na
formação e disseminação dessas sociabilidades. Nos primórdios os primeiros filmes
produzidos eram documentários que mostravam a vida da sociedade na época, mostrando
de que modo ela agia, pensava, vivia etc.
Bernardet (2004) afirma que a oitava maravilha do mundo ajudou a enriquecer a
vida de quem o assistia, as pessoas podiam conhecer novos lugares, povos e culturas
diversas através dele, que emanava informações. Antes do rádio e da televisão era uma
das únicas fontes de informações e comunicação que a população desfrutava. Era um elo
com outras culturas, onde o povo podia conhecer e ver realmente outras sociedades, ficar
sabendo de fatos históricos e culturais.
Ainda de acordo com o autor, não era uma simples arte, era sólido e mostrava o real,
a vida das pessoas era “pintada” por essa fábrica de sonhos que encantou gerações. Além
de proporcionar tudo isso, tinha um papel muito importante socialmente, pois atraía
pessoas, era um ponto de encontro da sociedade. E onde não existe encontro de pessoas
não existe sociedade, nem informações e muito menos comunicação. Assim, o cinema teve
esse importante papel cultural, social, político, de ponto de encontro e fonte informações.
REFLEXÃO E DISCUSSÃO PATRIMONIAL
Como ponto de partida para reflexão acerca de patrimônio cultural, tomamos
como importante a ideia de Zanirato (2008) de que o patrimônio é algo legado, são
costumes, modos, jeitos, expressões, sentimentos, que unem as pessoas que
compartilham estes bens, dando-lhes identidade.
Aí se encontra a “chave”, para sobrevivência dos patrimônios culturais, que só
poderão sobreviver se a própria sociedade compreender o seu valor e se sentir parte dele.
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Zanirato (2008) explica que este juízo sobre patrimônio cultural nos quer dizer que, para
a sobrevivência de um determinado bem patrimonial é preciso que a comunidade, se
identifique com o patrimônio e o proteja. Mas, que as decisões políticas relativas a
salvaguarda dos bens patrimoniais brasileiros, eram e ainda são muito pequenas, pois
prevalece o desinteresse de boa parte da população com a proteção destes bens.
O documentário e a exibição no Cine-Clube, nos mostram previamente que boa
parte da população iratiense, utilizou o cinema e o identificou como parte fundamental de
suas vidas, ou seja, o Cine Theatro Central, pode ser considerado como um importante
patrimônio cultural de Irati, no passado, mas o porquê do cinema ter desaparecido se a
comunidade sabia de sua importância cultural, como formador de opiniões e constructo
identitário?
Para responder esta pergunta recordo a reflexão de Zanirato (2008) que com essa
cultura capitalista brasileira focada na modernidade e com ritmo de desenvolvimento
urbano desenfreado, não possuí uma educação patrimonial elevada.
Um ponto interessante de ser pensado é que o cinema em Irati, fechou suas portas
no ano de 1983, justamente em um período de transformações no que tange à participação
social da comunidade na identificação e proteção de seu bem patrimonial. A Constituição
Federal de 1988 definiu no parágrafo 1º do artigo 216, que o poder público com o apoio
da comunidade deve assegurar a proteção de seus patrimônios, é algo que deve ser
construído em conjunto.
Os municípios devem enxergar essa importância, se identificar com os seus
patrimônios para depois se pensar em uma forma de preservação. E este projeto de
pesquisa vem de encontro com esses pensamentos, pois, pretende trazer uma reflexão
importante sobre estes temas, ajudando a cidade de Irati, a se conhecer e preservar sua
identidade.
Começando a refletir sobre seus patrimônios, antigos e atuais, naturais, materiais
e imateriais, preservando sua história. Assim será visível e possível o seu constante
desenvolvimento comunitário, social e cultural.
Interessante a ideia de que Irati, sempre teve um cinema desde 1920, foi um polo
cinematográfico em sua época, 63 anos de vida fílmica e em pleno ano de 2016, sente falta
desse espaço cultural e faz uso de certa forma do “Cine-Clube”, para sanar suas demandas
sociais e culturais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É possível refletir que o cinema de Irati, se integrou na comunidade e teve uma
representatividade social muito marcante na vida da população. O cinema sobrevive nas
diversas histórias que são contadas, das memórias, e também agora do documentário.
Desenvolver esta singela pesquisa e reflexão, foi mais uma forma de fazer com que o
cinema se torne presente sem a sua estrutura, sem suas paredes, mas, ainda edificado na
memória social do munícipio.
Percebe-se que mesmo com a participação social da comunidade iratiense na
salvaguarda de seu patrimônio cultural, ele não conseguiu ser tombado, por falta de apoio
das políticas públicas vigentes na década de 1980, em Irati. O prédio onde o Cine Central,
funcionava foi arrendado, um mau que aconteceu com inúmeras casas de espetáculos em
todo o Brasil. Hoje temos uma loja comercial tomando o lugar de um importante
patrimônio cultural da cidade Irati, naquela época.
Digo naquela época, deixando uma crítica, houve uma certa falta de importância
dada à história do município, as pessoas parecem não se importar mais em saber de onde
vieram, como foram formadas, quais as suas histórias, vivem em constante mudança como
deve mesmo ser, mas sem estar sensível perante a estes fatos importantes que constituem
boa parte do que elas são hoje.
E lá se foram 63 anos com João Wasilewski, seu fundador, à frente. Quantas
conversas e encontros permeados de saudades e de informações, era o ponto de encontro,
as pessoas iam aos bandos, uma horda de geração que respirou, viveu e sonhou através
da telona do Cine Theatro Central. A hora da conversa na sala de espera e a hora da saída
da primeira sessão de sábado, eram algumas vezes, mais importantes, do que o filme que
se projetava; pois as “paqueras” dominavam o ambiente segundo os iratienses.
Que bom seria se as lembranças cuidassem de preencher o espaço que antes
ocupavam, “eles” o Cine e Seu João, já não existem. Mas, tem lugar de honra nas memórias,
na vida de quem o frequentou e usufruiu de suas presenças. De modo um pouco desiludido,
comprova-se o lugar comum, se foi o cinema e a vida continuou.
Saboreei todas as lembranças dos entrevistados e colaboradores do documentário
e da pesquisa, voltando no passado onde segundo eles todos se conheciam, as casas
amanheciam sem cadeados e o tempo parecia passar mais lento, pois todos estavam
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encantados com o cinema e o que ele proporcionava, que era algo além do que só sessões
cinematográficas, era o ponto de encontro da cidade.
O mundo seguramente deu muitas voltas, as culturas vêm e vão, mas, existirá o que
permaneça. Posso citar meu bisavô João Wasilewski e seu “Cine Central”, um imigrante
polonês que deixou sua marca para sempre e se foi, mas deixou descendentes orgulhosos
de seus feitos e sonhos.
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CINEMA BRASILEIRO NA GREVE:
O CINEASTA JUNTO AO MOVIMENTO DE TRABALHADORES
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RESUMO: No final da década de 70, o movimento sindical cresce e é projetado
nacionalmente nas grandes greves do ABC. O Cinema Brasileiro estabeleceu uma relação
íntima com o movimento operário, tendo um grupo de cineastas realizado diversos filmes
no calor das lutas. Com o objetivo de contribuir para a reflexão das relações entre cinema
e movimentos sociais na atualidade, serão levantadas questões problematizadas pelos
filmes Greve! (1979), de João Baptista de Andrade, Braços Cruzados, Máquinas Paradas
(1979), de Roberto Gervitz e Sergio Toledo, ABC da Greve (1979-1990) de Leon Hirszman
e Linha de Montagem (1982), de Renato Tapajós. Nestas obras, é possível identificar
diferentes posturas na relação entre o cineasta e os trabalhadores em luta. A inserção do
cineasta nas lutas dos trabalhadores, a expressão de suas posições políticas nos filmes e o
caráter da intervenção frente aos rumos dos movimentos são alguns dos temas abordados
e os quais se tornam o foco desta análise.
PALAVAS-CHAVE: cinema brasileiro; movimentos sociais; sindicalismo; greve.

Em filmes de ficção ou documentário, o cinema brasileiro muito abordou
problemas sociais e políticos do país. Questões referentes à desigualdade social, à
exploração e às condições indignas de vida da população estão presentes em extensa
filmografia, assim como os personagens populares e trabalhadores da cidade e do campo.
Interessa-se aqui por determinada situação de grupos de trabalhadores ou pessoas
oprimidas no país, em que estas se agrupam em torno de interesses ou demandas comuns
e realizam ações sistemáticas para alcançar seus objetivos. Entendemos os movimentos
sociais como setores que estão em relação de dominação com outros grupos, organizados
em certa unidade para fazer pressão por políticas que a favoreçam ou contra políticas que
a prejudiquem.
Assim, entende-se aqui por movimento social os movimentos de luta pela terra,
por moradia, por saúde, por transporte público, o movimento estudantil, sindical e pelos
direitos das mulheres, pessoas negras, indígenas, povos originários e LGBTTs, entre
outros. Os movimentos sociais protagonizaram mudanças importantes no país, sendo
responsáveis por levantar debates e pressionar por transformações refletidas na vida de
Guilherme Luiz Lourenço Gomez é bacharelando em Cinema e Audiovisual pela Universidade Estadual do
Paraná. Bolsista do Programa de Iniciação Científica, na UNESPAR/Campus de Curitiba II/ FAP (Fundação
Araucária). E-mail: guilourenco.gomez@gmail.com.
Trabalho orientado pela Profa. Dra. Salete Machado Sirino.
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grande parcela da população. Ao se buscar aproximar o cinema de uma perspectiva crítica
da realidade, entendemos como indispensável o estudo da relação entre movimentos
sociais e o cinema brasileiro. Compreender o lugar do cinema nas lutas populares e o
papel do cineasta junto aos trabalhadores e pessoas oprimidas se faz necessário para
consolidar elementos e critérios que contribuam na realização de práticas em cinema
junto aos movimentos de hoje em dia. A reflexão sobre resultados que contribuam e
possam ser incorporados pelos movimentos sociais é um dos objetivos do presente
trabalho.
Movimentos sociais no Cinema Brasileiro: uma ausência
O final da década de 50 e início de 60 foi marcado por diversas lutas populares no
Brasil. As Ligas Camponesas lutavam pela reforma agrária e melhores condições de vida
dos trabalhadores no campo, e, nas cidades, muitas greves aconteciam. No entanto, esses
movimentos não tiveram presença no cinema brasileiro da época. Segundo Bernadet
(2003, p. 47), a cinematografia do período foi demasiadamente influenciada pelo
desenvolvimentismo. Este projeto ideológico pretendia o desenvolvimento industrial do
país através de uma burguesia nacional cujos interesses seriam contrários ao do capital
estrangeiro. A modernização levaria a burguesia nacional à ascensão e evitaria a
exploração imperialista. As áreas rurais eram entendidas como atrasadas ou semifeudais,
e o desenvolvimento das forças produtivas necessário para a formação do proletariado
urbano, classe social potencialmente revolucionária. Parte importante da esquerda
brasileira adotou essa concepção etapista de transformação social, entendendo ser
preciso primeiro consolidar o capitalismo para depois alcançar o socialismo. Esse
entendimento reverberou em posturas de intenção conciliatória entre a classe
trabalhadora e a burguesia nacional. Essas posturas também estiveram expressas no
cinema, como aponta Bernadet:
Como parte da produção cinematográfica se apoia nesse projeto ideológico,
certamente não se pode falar de um envolvimento programático e preciso com
as teses do ISEB (Instituto Superior de Estudos Brasileiros), mas de uma espécie
de pacto ideológico implícito e tácito; ele não toca na burguesia, na indústria, na
cidade, sede dessa burguesia, nem no proletariado urbano. Há como que um
entendimento implícito que fez com que os temas que poderiam ser tidos como
delicados para essa burguesia fossem afastados da temática cinematográfica.
Essa é uma hipótese para compreender que as obras principais do Cinema Novo
tiveram uma problemática rural, em detrimento da temática urbana; que as
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movimentações operárias (atuação da CGT, as 152 greves de 1962, etc.) não
foram abordadas pelo cinema documentário nem de ficção, e também que a
organização dos camponeses foi rejeitada. No campo, interessava basicamente a
crítica do latifúndio e a denúncia da miséria, pois a luta camponesa – forma de
luta autônoma e projeto popular – poderia assustar essa mesma burguesia, por
mais desenvolvimentista que fosse. Essa talvez seja uma possibilidade de
entender a ausência das Ligas Camponesas no cinema. (BERNADET, 2003. p. 4748)

Essa postura de pacto entre classes, imbricada pelo desenvolvimentismo perdurou
até 1964. A partir desse momento não foi mais possível sustentar que a burguesia
nacional seria nacionalista ou anti-imperialista, já que estava associada ao capital
internacional no golpe civil-militar. Somente com o fim dessa aliança que se possibilitou,
ainda na mesma década, o surgimento de filmes que tratam de questões urbanas e de
personagens burgueses e proletários. (Bernadet, 2003, p. 48)
Se antes de 1964 a regra é a ausência dos movimentos sociais no cinema nacional,
é preciso falar de uma notável exceção. Interrompido justamente pelo golpe, o projeto
Cabra Marcado para Morrer de Eduardo Coutinho, vinculado ao CPC da UNE, tratava da
luta camponesa no engenho da Galileia. O filme de ficção reconstituía a luta de
trabalhadores da Liga Camponesa, entre eles João Pedro, liderança assassinada da qual
não restou sequer uma foto. O Cabra de 64 é notável por tratar de camponeses
organizados que enfrentam os latifundiários por melhores condições de vida. A temática
é muito diferente do que Bernadet (2003, p. 240) aponta como a “hegemonia estilística e
ideológica” do Cinema Novo, que destacava a miséria e exploração dos trabalhadores do
campo, mas apresentando-os apáticos e com vaga esperança de libertação. Além de filmar
um projeto concreto de organização popular no período em que o desenvolvimentismo
amordaçava o protagonismo do povo no cinema, o Cabra de 64 tinha sua produção
realizada junto às Ligas Camponesas e com trabalhadores interpretando a si próprios. O
cinema nacional não tivera antes disso uma proposta de ficção onde uma pessoa
representasse seu próprio papel (BERNADET, 2003, p. 239). Assim como a luta no
engenho da Galileia, o Cabra de 1964 foi interrompido pelo golpe. Foi finalizado apenas
em 1984, reencontrando os protagonistas e suas histórias interrompidas, retomando o
lugar da luta camponesa na história que poderia ter se perdido. A realização do filme
conclui esse trabalho essencial para consolidar memória frente às investidas para apagar
as marcas da luta dos explorados na história. Porém, a interrupção da produção em 64
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não permitiu que ele se consolidasse como um filme de exceção ao silêncio do cinema
brasileiro frente às lutas populares do período.

O cinema brasileiro junto aos trabalhadores em greve

O período em que a relação entre o cinema brasileiro e movimentos populares se
tornou orgânica e notável mais pela regra que pela exceção foi o do final da década de 70
e início de 80. Vindo de um longo período de poucas greves devido às restrições impostas
pelos governos militares, o movimento sindical metalúrgico da região do ABC começa a
fazer grandes greves no final de 70. O movimento ganha projeção nacional e conta com
apoio de vários setores da sociedade, entre eles o artístico, em geral, e dos cineastas, em
particular. Diversos cineastas se engajam em produções relacionadas ao movimento de
trabalhadores, de documentário e ficção. São filmes como: Braços Cruzados, Máquinas
Paradas (1979), de Roberto Gervitz e Sergio Toledo, que acompanham uma eleição para
o Sindicato de Metalúrgicos de São Paulo; Greve! (1979), de João Baptista de Andrade,
produzido no calor da greve de metalúrgicos do ABC, no mesmo ano; ABC da Greve de
Leon Hirszman, iniciado em 1979 e finalizado apenas em 1990, que trata da mesma greve;
Eles Não Usam Black Tie (1981), do mesmo Hirszman que, após filmar o documentário,
dirige a ficção sobre uma família operária que passa por uma greve; O Homem que Virou
Suco (1981), também de João Baptista de Andrade, que aborda um operário-poeta
confundido com um operário que matou o patrão; o longa Linha de Montagem (1982), bem
como tantos outros filmes de Renato Tapajós, sendo este uma obra sobre a trajetória do
Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, passando pelas greves de 1979 e 1980.
Este período foi o escolhido no trabalho por tratar-se de momento ímpar em que o
Cinema Brasileiro se aproxima intimamente das lutas de trabalhadores, proporcionando
um leque largo de obras que permitem a observação de diferentes posturas na relação
entre o cineasta, os trabalhadores e seu movimento. Nos interessam
aqui as implicações ideológicas das diferentes escolhas tomadas pelos cineastas, a
articulação de elementos de linguagem com o conteúdo político e a manifestação ou
interferência dos cineastas nos movimentos e nas ideias dos trabalhadores. Dos filmes
citados, quatro serão o foco da análise no presente texto: Braços Cruzados, Máquinas
Paradas (1979), de Roberto Gervitz e Sergio Toledo; Greve! (1979), de João Baptista de
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Andrade; ABC da Greve (1979-1990) de Leon Hirszman; e Linha de Montagem (1982), de
Renato Tapajós.

Greve! (1979), de João Baptista de Andrade

O filme, de cerca de 35 minutos, de João Baptista de Andrade, é sobre a greve dos
metalúrgicos do ABC de 1979, a qual o título aponta direta e exclamativamente. Como
descobriremos ao assistir a obra de Hirszman também abordada neste artigo, o filme trata
apenas de um primeiro período da greve, até a trégua de 45 dias acordada com o governo.
Logo no início, o filme informa o espectador através da fala de um operário sobre as
dificuldades na vida desses trabalhadores e sobre a perseguição que sofrem os que se
organizam sindicalmente. A voz persiste sobre imagens descritivas até que um
entrevistador fora de quadro recebe de operários a afirmação que está ocorrendo uma
greve e que ela está forte, pois são poucos os “furões”. Ficamos assim sabendo da greve
por um operário, logo na abertura e antes do letreiro do filme. O trecho é seguido, no
entanto, por um longo período em que a narração tem papel preponderante em nos
informar dos acontecimentos e do contexto político. Sabemos que Figueiredo toma posse
e que existe insatisfação com o regime, que o governo promete abertura política mas
responde à greve dos trabalhadores com intervenções nos sindicatos, afastando as
diretorias. A narração avança pra além da descrição do problema e chega a afirmar sua
origem: a intervenção acontece agora, mas é amparada por velha legislação trabalhista
que mantém os sindicatos atrelados ao Ministério do Trabalho. O narrador se coloca ao
lado da classe e não hesita em denunciar a estrutura de exploração, mas quando os
trabalhadores entrevistados voltam à falar fica claro que essa denúncia abrangente não
está presente em seus discursos. Os operários falam das dificuldades e da precariedade
que enfrentam na vida, mas não abstraem e generalizam como o narrador. Não vemos
assembleias ou sindicalistas falando sobre a greve. A narração nos dá a maior parte das
informações, que é comprovada pelos relatos individuais dos trabalhadores e suas
famílias.
Em certo momento, a narração atua de maneira diferente. Na rua de um bairro,
trabalhadores cercados de crianças se divertem falando de sua resistência à repressão,
como desviavam de bombas e às jogavam de volta aos policiais. Perguntado pelo cineasta,
um operário responde que a intervenção não é uma derrota pois os afastados foram
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apenas Lula e a diretoria, e o movimento é muito maior, é "feito de 80 mil Lulas”. Um pouco
depois, a narração contesta a fala do trabalhador: “Mas a intervenção nos sindicatos foi
um duro golpe no movimento”. E diz que “A greve assim continua, sustentada mais pela
convicção e rebeldia de cada um”, enquanto ouvimos uma multidão gritar o nome de Lula.
A primeira assembleia do filme, sem Lula e a diretoria, é mostrada de maneira
caótica. Ouvimos alguém chamar no microfone e vemos pessoas que não atendem.
Ouvimos muitos gritos dispersos e uma música logo se ouve. A narração explica: “Sem
lideranças e sem organização, o movimento se esfacela em mil palavras de ordem e chega
quase ao desespero”. Em seguida acompanhamos um operário desesperado, berrando o
quanto precisam ganhar a greve. A inserção deste trabalhador, gritando aos prantos, e
pouco sendo entendido, não tem outra função além de reforçar o objetivo da cena:
mostrar o quanto o movimento está desorganizado e caótico.

Imagem 1 – Operário grita em desespero. Greve! (1979), de João Baptista de
Andrade.

A estrutura do filme é mobilizada para construir uma situação em que, ausentes
Lula e a diretoria do sindicato, é completa a desorganização dos trabalhadores. Essa
situação não é, entanto, destrinchada no sentido de suas origens, como faz a narração em
relação ao problema da legislação trabalhista. A afirmação permanece no ponto de que,
sem Lula, não é possível se organizar adequadamente para prosseguir com a greve. Os
problemas que enfrentam e mesmo a repressão policial, são em parte justificadas por essa
desordem, segundo o narrador: “Na saída, levados por palavras de ordem desencontradas,
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centenas de trabalhadores saem em passeata, novamente reprimidos em violência pela
polícia.”
O primeiro momento do filme em que ouvimos Lula é através do rádio, e vemos os
trabalhadores a ouvi-lo. Ele anuncia que retornará ao comando da greve. Na segunda e
última assembleia do filme, as únicas vozes são de Lula e da narração. Não há
desorganização e a multidão aplaude às falas do líder. A narração se antecipa à Lula e
informa as reivindicações que promete conseguir e que, para o governo cumpri-las, os
trabalhadores irão suspender a greve por 45 dias. É com o espectador já sabendo que a
greve será encerrada que vemos Lula propor a suspensão. Desta maneira, a proposta
perde o impacto que teria para os mais desavisados. É em clímax com a fala de Lula e com
trilha popular subindo que o filme é encerrado.
A obra de João Baptista de Andrade se apoia em estruturas do modelo que
Bernadet sistematiza como documentário sociológico. A narração cumpre um papel
universalizante, e a montagem dispõe as falas das pessoas entrevistadas de maneira a
compor amostragens individuais das colocações gerais do narrador. Os trabalhadores não
tratam do que vai além do imediato e do campo da vivência. É a voz oficial que une as
diversas particularidades, explicadas de maneira profunda e com relações de causa e
efeito articuladas. Para Bernadet (2003, p. 259-260), este modelo se apoia numa
concepção de que a consciência revolucionária da classe operária deve vir de fora,
fomentada pelos intelectuais capazes de organizar uma compreensão global da sociedade
e perspectivas políticas de ruptura. No filme, a operação se dá corrigindo os discursos dos
trabalhadores que o cineasta julga incorretos e contribuindo com o enriquecimento do
saber que não estaria ao alcance dos trabalhadores. Sozinhos, os trabalhadores
compreenderiam o problema da exploração de maneira sempre fragmentada. Nesta visão,
o intelectual, aqui cineasta, é necessário para que os trabalhadores consigam perceber
para além das reivindicações imediatas e se compreenderem enquanto classe. Produzir
uma obra com essas características seria uma tarefa do cineasta inserido na luta dos
trabalhadores.

ABC da Greve (1979-1990), de Leon Hirszman
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Filmado em 1979 e finalizado apenas em 1990, o longa-metragem de Hirszman
inicia tratando do mesmo período abordado pelo filme de João Baptista de Andrade: a
greve dos metalúrgicos de 1979 até a trégua de 45 dias deliberada em assembleia. A
primeira voz que ouvimos no filme é a de Lula, seguida pela narração que contextualiza a
situação dos operários do ABC e de sua greve, informando ao espectador das
reivindicações e da situação política geral. O motivo generalizante da voz oficial
permanece, mas a importância da narração no desenvolvimento dramatúrgico é menor.
Mais operários falam sobre seus feitos e é através deles que sabemos de aspectos
importantes da greve. Logo no início, elementos de linguagem mais elaborados estão
presentes. A situação da repressão policial é contada em montagem de fotografias com
cartelas e fotografias de manchetes de jornais, acompanhada de um samba popular
alinhado à situação de arrocho salarial pela que passam os trabalhadores. “Dizer que o
pior aconteceu/Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu”, canta o sambista.
Nas duas primeiras assembleias de trabalhadores apresentadas no filme, Lula é o
único que fala. Na terceira, com a diretoria afastada, sua ausência é tão importante que a
narração a avisa de antemão. Existe muita gritaria e a desorganização é maior, mas a
estrutura do filme não reforça a desordem tal como feito em Greve!, e isso também não é
afirmado pela narração. Na próxima aparição de Lula, é ele quem diz para os
trabalhadores: “Não podemos deixar muitas pessoas no comando pois dá confusão na
cabeça das pessoas”. A importância da centralização do comando pela diretoria é afirmada
pela própria diretoria, e não pela voz oficial do filme.
Em ABC da Greve também existe um momento em que a narração do filme corrige
um entrevistado. Trata-se de um representante das indústrias, e não de um trabalhador.
O governo e os industriais falam que a greve está perdendo força e que os trabalhadores
estão voltando a trabalhar. A narração prontamente coloca que na verdade a greve
continua, apesar das afirmações. Aqui, a assembleia em que Lula orienta pela suspensão
da greve por 45 dias não tem narração. Certamente há manipulação e intervenção na
seleção de falas e na montagem como um todo, mas ficamos sabendo da proposta pelas
falas do próprio Lula. Não existe pela narração um preparo prévio ao espectador de que a
greve seria encerrada, abrindo uma margem maior para se tirar conclusões próprias a
respeito da proposta. O momento da suspensão, que encerra o média-metragem de João
Baptista de Andrade, é seguido por Lula sendo levado nos braços dos trabalhadores. A
greve é suspensa, mas o clima não é de derrota. Através do telejornal, a versão do governo
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e dos patrões é propagandeada. Teria havido prejuízo para as empresas, e o ministro do
trabalho diz que o diálogo venceu, não sendo preciso ir até as últimas consequências. Se
fosse, haveria ainda “muito preparo atlético” por parte do governo. As ameaças do
governo são colocadas posteriormente ao conhecimento da suspensão da greve, de modo
a não criar uma justificativa prévia à decisão pelo espectador.
Após a suspensão da greve, o filme se volta para as condições gerais de vida dos
trabalhadores. A narração se aproxima mais do modelo sociológico: são informados
números e estatísticas. As multinacionais lucram no Brasil, se instalaram no ABC e
modificaram a paisagem das cidades. As favelas cresceram muito em quantidade e 20%
da população de São Bernardo mora nelas. Aos 13 ou 14 anos as crianças já trabalham, e
elas e as mulheres recebem salários menores. Ouvimos falas de operários em modelo de
amostragem sociológica, comprovando a afirmação do narrador. O filme é muito eficiente
em construir um discurso articulado que demonstra a precariedade de vida da classe
trabalhadora do ABC. Os planos aéreos em que percorremos as enormes favelas do ABC
ao lado de um complexo industrial, cortado para o plano da multidão na missa, que
descobrimos por uma faixa, e mais tarde pela narração, acontecer no dia 01 de maio. O
padre clama ajuda de Jesus pelo retorno das diretorias aos sindicatos e faz uma saudação
à Lula. É o primeiro momento que vemos em uma faixa uma referência ao Partido dos
Trabalhadores, que surgia naquele período com referência em movimentos sociais, com
grande peso do sindicalismo do ABC. Uma fala pública do prefeito de São Bernardo, do
MDB, diz que a luta dos trabalhadores é pela democratização do país. Com essa fala e a
referência discreta ao PT, é a primeira vez que a luta é colocada num sentido político mais
abrangente que as reivindicações econômicas, de projeto de sociedade - no caso, o
estabelecimento de instâncias eleitorais dentro do Estado.
Na terça parte final do filme, é construído um clima de forte tensão e expectativa
em relação ao prosseguimento do movimento. Em um plano aéreo em que uma enorme
multidão assiste à uma fala de Lula, um uivar de vento é utilizado no som para construir
tensão em uma fala em que trabalhadores colocarem com armas suas mulheres e seus
filhos caso ocorra a hipótese de tanques militares invadirem a cidade. É uma fala
deslocada dos discursos usuais do líder sindical, também deslocada por não ser seguida
de aplauso e pela imagem aérea da multidão que reforça a grandiosidade do que poderia
acontecer. A expectativa de acirramento segue sendo construída com planos de trabalho
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pesado, com fogo e solda, acompanhados de também endurecimento da banda sonora.
Toda a estrutura dramática do filme acumula para a tensão deste momento.

Imagem 2 – 1º de Maio em São Bernardo. ABC da Greve, de Leon Hirszman.

É com essa tensão presente que ficamos sabendo do apoio da classe artística à
greve dos trabalhadores, e que realizam eventos em apoio a este movimento. Quando o
acordo firmado entre trabalhadores e empresários é rompido pelos patrões e os dias
parados são cortados do salário, já foi construída uma imagem de grandiosidade da força
dos trabalhadores e das proporções do que pode acontecer. O filme segue reforçando a
ilegitimidade das medidas do governo ao justapor um discurso de ameaças à uma tela de
televisão em que vemos o rosto da autoridade em uma série de expressões fixas.
A reunião de negociação será decisiva quanto ao atendimento das negociações. Há
um PD (plano detalhe) de uma arma desenhada num papel. “Um empresário risca a
metralhadora que desenhara. O resultado da reunião tornava desnecessário o uso das
armas.”, diz o narrador. A filmagem desse desenho dentro da reunião, reforçada pela
narração exprime a situação de maneira que só seria possível no cinema documentário. É
a ação não planejada, um deslize do industrial na mesa de negociações que comunica
sobre o resultado do acordo. Não há, no filme, mais declarações oficiais do empresariado
quanto a este ponto.
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Imagem 3 – Em reunião de negociação, o empresário risca a metralhadora que
desenhara. ABC da Greve (1979), de Leon Hirszman.
É com a metralhadora riscada que o narrador informa que no dia anterior os
representantes do sindicato haviam realizado um acordo com industriais da Anfavea, a
Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, e que esse acordo agora era
aceito pelo Clube 14 da FIESP, federação industrial que agrupa as empresas do ABC. Esta
reunião também foi filmada, mas é inserida somente depois. Nela, representantes dos
trabalhadores e dos patrões estão risonhos e um industrial brinca sobre poderem se
complicar com o “canhão” ali presente, referindo-se à câmera da equipe de Leon Hirszman.
Esse mesmo industrial e um sindicalista se despedem. “Espero que nossas divergências
sejam compreendidas”, diz o sindicalista. Rindo, diz: “Vamos continuar na eterna luta
entre capital e trabalho”. O industrial afirma seu ponto de vista. “Não é uma luta, mas uma
associação entre interesses nem sempre divergentes e nem sempre convergentes.” O
sindicalista repreende: “Não falemos em convergência aqui”, provocando muitos risos.
O cuidado do industrial estava correto e a câmera de Hirszman de fato coloca os
sindicalistas em posição complicada. A expectativa quanto à tensão e grandes proporções
do que poderia seguir na luta dos trabalhadores é seguida por um momento conciliatório
em que os representantes daqueles que sofrem com a situação injusta que boa parte do
filme tratou de abordar estão às risadas com seus algozes. Na assembleia que segue, já
sabemos que a orientação de Lula e do restante da diretoria do sindicato será pela não
retomada da greve. Já sabemos que o acordo é ruim e isso cria uma margem maior para
um questionamento da atuação da diretoria por parte do público. Em certo momento, Lula
afirma sobre a não-entrada da greve: “A minha proposta, mesmo sendo a mais antipática
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e mesmo tendo algumas macacas de auditório do Silvio Santos assoviando (...)” Não vemos
os trabalhadores se manifestando contrários à proposta que são chamados dessa maneira
por Lula, e o filme também não os procura para entrevista-los. Lula pede mais uma vez
um voto de confiança, que é depositado.
Lula é aclamado e a narração informa que os diretores cassados voltaram às
diretorias. O prejuízo provocado às empresas foi ressarcido pelo governo. Os
trabalhadores voltam aos seus ofícios na fábrica. As cenas são novamente de trabalho
duro, com solda. Continuam a trabalhar até a entrada dos letreiros e da trilha.

Linha de Montagem (1982), de Renato Tapajós

O filme inicia com uma narração de caráter contextualizante sobre a classe
operária do ABC e sobre duas grandes greves que teriam projetado os metalúrgicos ao
centro dos acontecimentos políticos do país. A primeira é a mesma abordada em Greve!
de João Baptista de Andrade e ABC da Greve de Leon Hirszman: a greve de 1979. A segunda
é do ano seguinte, 1980.
Após a narração introdutória e a abertura com a música de Chico Buarque,
homônima ao título, Lula é o primeiro entrevistado do filme. Ele, assim como outros
entrevistados, fala olhando para a câmera, em ambiente fechado e silencioso. Não é
entrevistado no intervalo de atividades sindicais, trata-se de um tempo de depoimento
dedicado ao filme. É também o único filme que entrevista Lula, em que este fala apenas
para a câmera do cineasta. Em todos os outros, a fala é sempre para muitas pessoas,
geralmente multidões. Mas as cenas em que Lula fala para assembleias e grandes massas
também estão presentes em Linha de Montagem. Aqui, há uma cena que se passa em
assembleia anterior à intervenção nos sindicatos. Lula diz aos trabalhadores que podem
continuar ou não em greve. Sem mostrar orientação clara pelo encerramento ou pela
continuidade, mas diz que, se os trabalhadores julgarem que tem força para continuar
com a greve, então ela deve continuar. A manutenção da greve é respondida com a
intervenção federal nos sindicatos. Mesmo em relação aos outros dois filmes, é a primeira
vez que entendemos a intervenção como motivada pela persistência da base dos
trabalhadores em seguir sua luta. Ainda que com centralidade na figura de Lula, a cena
apresenta o conjunto de trabalhadores como sujeito ativo e responsável pelas próprias
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decisões. Por tratar-se de postura valente, mas respondida pela intervenção, é possível
supor que foi proposital não deixar para a diretoria do sindicato a responsabilidade dessa
decisão.
Outros dirigentes sindicais são entrevistados, e contam a greve do seu ponto de
vista. Djalma fala da assembleia caótica filmada por João Baptista de Andrade, e a descreve
tal como a assistimos em Greve!. Desordem total, incapacidade de organização ou
comunicação coletiva e uma multidão clamando por Lula. A cena da assembleia em que
Lula orienta pela suspensão de 45 dias é mais curta, e não há muito espaço para
questionamentos. Mais detalhes das mobilizações estão presentes em Linha de Montagem.
Cartelas indicam o nome e ocupação de quem fala no filme. Sabemos que durante a
intervenção os trabalhadores não se reúnem na sede do sindicato, mas em dependências
da Igreja. É o único filme que acompanha as mobilizações durante os 45 dias de trégua. A
obra de João Baptista é encerrada com a deliberação da suspensão, e a de Hirszman se
volta nesse momento para a elaboração da situação geral dos trabalhadores do ABC,
retornando para as movimentações concretas da luta apenas nas negociações que
antecedem a assembleia do fim da trégua. Essa postura revela uma proximidade mais
orgânica com o movimento sindical. A equipe se mantem presente no cotidiano do
movimento também nos períodos de refluxo e menor movimentação, não apenas nos
grandes atos e assembleias. A presença neste período possibilita ao filme revelar outros
fatos importantes que não tem presença nos outros dois filmes citados. Sabemos que,
durante a trégua, ao menos uma empresa não cumpriu com o acordo e demitiu mais de
300 trabalhadores, provocando uma greve neste local de trabalho. Acompanhamos o
piquete realizado pelos trabalhadores, seus argumentos, facilidades e dificuldades no
convencimento por alguns colegas. Em certo momento, um desses operários diz que o
movimento é estritamente reivindicatório, e não político, contrariando algumas
afirmações anteriores, inclusive da narração.
A câmera de Tapajós é muito mais próxima das discussões que ocorrem no interior
do sindicato. Um sindicalista critica a demora em formar comissões de greve, alegando
que essa ausência levou à desorganização no momento em que a diretoria foi afastada
pela intervenção federal. Ao constatar a dificuldade em formar comandos nos locais de
trabalho com poucos empregados, sugere que se agrupem os trabalhadores por bairros.
A assembleia após a trégua não é precedida por nenhuma referência à negociação
que é marcante em ABC da Greve. Os discursos do filme sobre a não retomada da greve
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são ditos em assembleia pelos dirigentes sindicais. Logo após a cena da assembleia, um
trabalhador entrevistado diz que no momento foi contra a decisão, mas que, reavaliando,
acredita que foi a melhor decisão, pois o sindicato não teria a estrutura e os recursos
necessários para seguir a mobilização. A montagem é articulada de modo a levar ao
entendimento de que as orientações de Lula e da diretoria são as melhores. Ouvimos o
depoimento de alguém que foi contra a decisão mas depois se viu enganado, não há outro
ponto de vista sobre a questão.
Encerrada a greve de 1979, o filme começa a abordar a criação do Fundo de Greve
e o início da greve em 1980. Nesta greve, orientações políticas e ideológicas aparecem
mais presentes, pra além das reivindicações econômicas e imediatas da categoria. Na
segunda assembleia de 1980, centenas de trabalhadores seguram bandeirinhas do Brasil
no estádio. Em discurso Lula pede que os empresários nacionais façam um acordo com
os metalúrgicos e se voltem contra o capital multinacional. “Se eles estiverem afim de
brigar com as multinacionais, nós metalúrgicos estaremos ao lado de todos os brasileiros.”,
e avança propondo a nacionalização das empresas multinacionais. O mesmo discurso
ideológico de aliança entre classe trabalhadora e burguesia nacional, presente no
desenvolvimentismo, é agitado pela grande liderança dos metalúrgicos do ABC. O objetivo
maior não é o fim da exploração dos trabalhadores, mas a troca de empresários
internacionais por brasileiros.

Imagem 4 – Assembleia de metalúrgicos do ABC durante a greve de 1980. Linha
de Montagem (1982), de Renato Tapajós.
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Mais uma intervenção ocorre e Lula e a diretoria do sindicato são presos. Dessa vez
já havia uma previsão de que isso poderia acontecer. O Fundo de Greve realiza atividades
culturais para arrecadar recursos. Um trabalhador entrevistado diz que foi no momento
da prisão que a greve mais cresceu. Com o acesso ao estádio e ao paço municipal proibidos
para se fazer assembleias, se organizaram comissões de base nos bairros. Foram
montados postos de distribuição de alimentos do fundo de greve, e os postos eram
utilizados para a organização da greve. A organização de comissões por bairro fora
sugerida por um trabalhador em cena anterior, sem ser levado muito a sério pelos demais.
Lula diz que se teceu uma relação de solidariedade que incluía diversos setores de
trabalhadores e da classe média. O fim da greve é informado pela reunião e, após, por um
dirigente sindical e Lula em entrevista para a câmera. Na última fala do filme, Lula fala da
necessidade das lutas por pautas econômicas avançarem para uma luta política e, por isso,
defende a organização que teria essa noção de projeto de sociedade, que sabemos ser o
Partido dos Trabalhadores. Confirmando que teria trocado o sindicato pelo partido,
vemos Djalma, sem Lula, panfletar pela eleição da próxima chapa do sindicato na porta de
uma fábrica.

Braços Cruzados, Máquinas Paradas (1979), de Roberto Gervitz e Sergio Toledo

O filme de Roberto Gervitz e Sergio Toledo acompanha a chapa 3, oposição nas
eleições para o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. O filme inicia com um pequeno
filme oficial do Departamento de Imprensa e Propaganda do governo Getúlio Vargas, em
que ele inaugura um restaurante operário. A narração, voz de Othon Bastos, entra sobre
o filme e diz que Getúlio sempre se colocou como pai dos trabalhadores, mas que, nesse
filme, os realizadores querem lembrá-lo como aquele que impôs uma legislação
trabalhista de inspiração fascista, que até hoje é camisa de força do movimento sindical
brasileiro. No início, o problema estrutural do sindicalismo brasileiro é apontado pela
narração e, após isso, apenas os operários falam. Conhecemos representantes das outras
chapas, que não colocam o problema da legislação trabalhista da mesma maneira. Para a
chapa 2, por exemplo, a estrutura sindical é um problema, mas o questão maior seria a
postura das más diretorias.
Vemos o trabalho dentro das fábricas, os bairros populares e o samba, elementos
também presentes nos outros filmes que tratam do movimento operário. Nas portas das
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fábricas, trabalhadores falam sobre suas mobilizações. Vemos planos externos de
indústrias, e, então, a porta de uma fábrica em que trabalhadores dão entrevista ao filme
e conversam entre si sobre uma paralisação marcada, preocupados com a adesão dos
colegas. Um deles diz que irá parar de todo jeito e espera ser acompanhado pelos demais.
A trilha sobe em suspense e vemos planos próximos de vários trabalhadores o ouvindo.
Corta para dentro da fábrica, vazia. São alguns planos descritivos do local, mostrando as
máquinas, e um plano detalhe breve da mão em uma máquina. O plano abre, e vemos que
é a máquina do ponto. Os trabalhadores estão entrando. A câmera acompanha alguns
deles chegando às suas máquinas, em movimentos de tripé e também na mão. Esta cena é
diferente das anteriores. Há um número muito grande de planos detalhe das ações dos
operários nas máquinas e de raccords. É possível perceber que as ações foram encenadas
pelos trabalhadores muitas vezes para poder ser filmada. Há muitos planos dos operários
olhando para um ponto fora de quadro e, então, um plano do relógio na parede. É para lá
que olham. Também se olham entre si. Há um homem em mezanino superior, olhando os
trabalhadores de cima. O plano do relógio aparece cada vez mais vezes. Em determinado
momento, uma sequência de planos detalhe das máquinas sendo desligadas. O supervisor
que estava em cima chega ao chão de fábrica. Ele olha todos os trabalhadores, que
devolvem o olhar para o supervisor. Alguns cruzam os braços. Todos os olhares são
intermediados pelo corte. É em apenas um plano muito breve (Imagem 5), um dos últimos,
que todos aparecem no mesmo quadro. As relações espaciais são construídas na
montagem, que abusa do raccord de olhar. O clima de tensão é construído na decupagem
clássica, com grande expectativa em relação ao desfecho da cena - a efetivação da
paralisação.
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Imagem 5 – Paralisação em fábrica filmada em decupagem clássica no
documentário Braços Cruzados, Máquinas Paradas (1979), de Roberto Gervitz e Sergio
Toledo.
A narrativa avança com planos descritivos e as falas dos operários entrevistados
ou filmados em atividades da luta sindical. Em uma fábrica em greve, a comissão de fábrica
diz que estava negociando sem o sindicato, pois desconfiam da diretoria por fazer acordos
com os patrões e aceitarem propostas rebaixadas. Defendem a organização dos operários
dentro da fábrica, no local de trabalho. Outros operários dizem que a atual diretoria está
a 14 anos na gestão e nada tem afeito pela luta dos operários, se colocando como meros
mediadores.
Além de acompanhar de maneira próxima as atividades cotidianas das greves e da
eleição para a diretoria, existe uma cena em que um dispositivo é montado para
confrontar os trabalhadores com a atual diretoria do sindicato. Em uma sala,
documentarista e um trabalhador demitido sentam juntos e ouvem num gravador a fala
de um diretor do sindicato sobre a demissão. O diretor diz que a demissão do trabalhador,
que compunha uma comissão de fábrica, é injusta e fere o acordo realizado, que o
sindicato se colocou contra e tentou reverter a situação. O trabalhador desmente e diz que
o sindicato nada fez, pois se posiciona favorável aos patrões pelas costas dos
trabalhadores. A situação montada reforça a posição dos operários no filme, mas também
a dos cineastas que se identificam com essas posturas.
São muitos os momentos da eleição para a diretoria que as cenas acompanham. As
tentativas de denunciar as fraudes nas urnas realizadas pela Chapa 1, de continuidade da
diretoria, trazem trabalhadores ativos e unidos, conscientes de que precisam se organizar
e que o atual sindicato não propicia isso. É notável que a situação absurda das fraudes
possa ter memória no lugar do filme, contribuindo para que não caia no esquecimento.
São muitos os trabalhadores conscientes em Braços Cruzados, Máquinas Paradas. Eles
denunciam as condições de miséria, atacam o lucro dos patrões, o peleguismo 86 dos
sindicatos e apontam que vão continuar a se organizar e fazer crescer as lutas. Não há
trabalhadores em dúvida ou oscilando, ou mesmo enfrentando dificuldades em convencer

Na cavalgagem, pelego é o nome da pele ou pano utilizado para amaciar o contato entre a sela e o
cavaleiro. O termo passou a ser usado no movimento de trabalhadores após a Lei de Sindicalização de
Vargas, e designava o líder sindical atrelado ao governo. Na ditadura civil-militar eram chamados de pelegos
os sindicalistas indicados pelos militares, que é o caso de Braços Cruzados, Máquinas Paradas. Atualmente é
comum utilizar o termo pelego ou variantes para tratar de práticas conciliatórias nos movimentos sociais.
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os demais colegas, como nas outas obras referenciadas no texto. Os movimentos
organizados de base constituídos pelas Comissões de Fábrica e alinhados com a Oposição
Sindical são sempre firmes e vitoriosos na obra de Roberto Gervitz e Sergio Toledo.
Mas a oposição sindical perde as eleições. O Ministro do Trabalho reconhece a
legalidade das eleições roubadas. É ao lado dele que o presidente do sindicato sobe no
palco, na cerimônia de posse. O mesmo Ministro do Trabalho que ameaça e declara
intervenção nos sindicatos do ABC em Greve! e ABC da Greve. A última cena coletiva em
que os trabalhadores falam das eleições é ainda em comemoração, por terem conseguido
a impugnação. Não os vemos tristes ou desolados pela decisão ter sido revertida pelo
governo. O filme termina com um grande protesto contra o arrocho salarial, reprimido
pelo exército. A narração retorna pela primeira vez desde a abertura, sobre imagens de
fotografias, para dizer que, no final daquele ano, os trabalhadores tomam o sindicato
obrigam a diretoria a deflagrar greve geral. "1978: a estrutura sindical começa a cair". A
última frase aponta para uma vitória para fora do filme. Mesmo sem conseguir ganhar as
eleições ou impugná-la pelas fraudes, a mobilização questiona e faz começar a cair toda a
estrutura montada no governo Getúlio Vargas e apresentada no início do filme.

Imagem 6: "1978: a estrutura sindical começa a cair", afirma a narração sobre a
fotografia. Última frase e último plano de Braços Cruzados, Máquinas Paradas (1979), de
Roberto Gervitz e Sergio Toledo

O cinema presente na luta dos trabalhadores
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Os filmes Greve!, ABC da Greve, Braços Cruzados, Máquinas Paradas e Linha de
Montagem são de extrema importância para o Cinema Brasileiro e constituem marco no
esforço de aproximar este das lutas populares. Fazem parte de um movimento de ruptura
com o pacto silencioso que escondia os movimentos na cinematografia brasileira.
Colaboram na construção de uma imagem de povo capaz de atuar coletivamente pra
imprimir projetos políticos que o viés ideológico do período anterior, ainda que rotulado
de progressista, não permitia aparecer. A ascensão dos movimentos e sua presença no
cinema são de extrema importância, mas, devem ser observados de uma perspectiva
crítica. A ideologia e a conjuntura favoreceram a presença desses movimentos no cinema
do período, mas ainda é possível identificar intenções conciliatórias entre classe
trabalhadora e burguesia nacional. Se, em certos momentos a conciliação impediu a
presença das lutas no cinema, em outros moldou a maneira como elas estão presentes. Há,
nos filmes, diferentes posturas em relação à mobilização dos elementos de linguagem
para imprimir maior ou menor interferência na análise e concepção de movimento. O
filme Greve! tem um caráter bastante apelativo pelas posições do cineasta João Baptista
de Andrade. A narração corrige e intervém nas posições dos trabalhadores, a montagem
despeja todas as esperanças do sucesso do movimento na direção (em especial na figura
de Lula) e não deslumbra um fortalecimento da organização de base que diminua a
dependência dos trabalhadores de seus líderes. Em ABC da Greve, ainda que utilizando
estruturas semelhantes ao modelo sociológico de documentário, o nível de intervenção
perante o movimento dos trabalhadores aparece menor e a posição política do cineasta
permite mais espaço para críticas à direção do sindicato. A narração jamais corrige um
trabalhador, por exemplo, mas o faz com representantes das indústrias. Uma cena
importante que abre espaço para a crítica da atuação da diretoria é a cena da negociação,
onde sindicalistas e empresários trocam tapinhas nas costas pra realização de um acordo
(que é péssimo, até segundo Lula).
Louvável pelo aspecto crítico ao movimento, em ABC da Greve, Leon Hirszman não
teve uma inserção tão profunda no movimento sindical quanto Renato Tapajós em Linha
de Montagem. O filme acompanha espaços e discussões internas ao sindicato e às lutas,
está presente no cotidiano da luta, que é acompanhada por um longo período. Isso permite
uma observação da organização de base dos trabalhadores ausente ou menos presente
nos outros dois filmes, e possibilita compreender que o movimento poderia se organizar
de maneira diferente, diluindo a autoridade da diretoria, por exemplo. Essas
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possibilidades são apresentadas de maneira interrompida, como na fala de um
trabalhador que defende a organização por bairros no início do filme, sem ser ouvido ou
haver maiores debates. Mesmo com a presença desses elementos, Linha de Montagem é
bastante fiel às posições da diretoria do sindicato e não se constrói de maneira à
questioná-la. Todas as decisões importantes do movimento são apresentadas como
propostas por Lula ou outros da diretoria, com exceção da continuidade da greve
respondida pela intervenção.
Braços Cruzados, Máquinas Paradas é onde os cineastas tem uma postura um tanto
diversa. A narração só está presente no início e no final do filme para apresentar um
problema geral (a estrutura sindical atrelada ao Estado), e que toda a história apresentada
no filme apontaria para uma solução: "a estrutura sindical começa a cair". Os recursos do
filme são utilizados para apresentar uma estrutura particular/geral, evitando uma
fragmentação ou isolamento da luta local daqueles trabalhadores do todo articulado,
composto pelas lutas de classes e afetado pela estrutura sindical. Porém, não é montada
no esquema sociológico que utiliza os trabalhadores como amostragem da voz oficial que
a todo momento vem reorganizar os discursos para o espectador. A inserção de uma
sequência encenada em decupagem clássica, tão presente no cinema documentário
contemporâneo, também é deslocada do grupo de filmes preocupados com as lutas
sindicais. Por um lado, é evidente que há seleção de vozes e intervenção por parte do
cineasta, que escolhe uma corrente dentro do movimento para acompanhar de acordo
com seus valores e posições no campo político. O desenvolvimento do filme ser movido
pelos próprios trabalhadores tem um reflexo ideológico que também é relacionado à
corrente escolhida. As posições do filme fica pela defesa da organização de base e por local
de trabalho ("a comissão de fábrica"), na firmeza e convicção com que são apresentados
os trabalhadores, sempre articulados e bem organizados, e a crítica ao sindicalismo de
Estado.
É importante ressaltar o quanto as condições de produção afetam as obras. O filme
de João Baptista de Andrade, lançado no mesmo ano da greve, não teve tempo como o de
Hirszman para observar o desenvolvimento daquele movimento sindical e o
amadurecimento de práticas ali presentes, em escala ainda reduzida. Lançado apenas em
1990, ABC da Greve teve a possibilidade de identificar o quanto posturas tímidas nas
Greves do ABC se intensificaram na formação do Partido dos Trabalhadores e nos
movimentos sociais que o davam sustentação. Linha de Montagem, montado em 1982,
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permite observar o projeto objetivo de aliança de classes, ainda que o filme seja
mobilizado para criticar essa linha política. Essa inação quanto à crítica se deve ao fato da
ligação orgânica de Renato Tapajós com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. É o único
filme em que Lula é entrevistado e a seleção dos depoentes privilegia os diretores da
entidade.
Deve ser mais fácil identificar esses elementos nos tempos atuais. Já são muitos
anos com movimentos pouco democráticos, sem autonomia de base perante à direção nos
rumos e grandes questões, em que não há organização no local de trabalho e em
assembleias é pouco possível a deliberação do que não foi apoiado pelas diretorias. Os
sindicatos que fazem acordos de portas fechadas com os patrões e que servem de agentes
de desmobilização também seguem presentes. Após tantos anos nessa realidade, é menos
difícil olhar criticamente para as assembleias em que só Lula fala e é ovacionado, ao
personalismo do líder carismático, para as deliberações em que não há regime de votação
claro e se assemelham às torcidas erguendo os braços. Os valores dos trabalhadores
alinhados com a Chapa 3 de Braços Cruzados, Máquinas Paradas ainda precisam ser
enraizados, e sabemos que, ainda que havendo mudanças, a velha estrutura sindical
atrelada ao Estado não caiu como profetizado pela narração de Othon Bastos.
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Eduardo Coutinho. Roteiro: Eduardo Coutinho. Distribuição: Gaumont do Brasil. CPC 213

Centro Popular de Cultura da UNE - União Nacional dos Estudantes; MPC - Movimento de
Cultura Popular de Pernambuco e Mapa, 1964-1984 (119 minutos)
Eles não usam Black Tie. Direção: Leon Hirszman. Produção: Leon Hirszman e Carlos
Alberto Diniz. Roteiro: Gianfrancesco Guarnieri e Leon Hirszman. Distribuição:
Embrafilme. Leon Hirszman Produções, 1981 (123 minutos)
Greve! Direção: João Baptista de Andrade. Produção: Assumpção Hernandez. Roteiro:
João Baptista de Andrade. Raiz Produções Cinematráficas, 1989 (37 minutos)
Linha de Montagem. Direção: Renato Tapajós. Roteiro: Renato Tapajós. Tapiri
Cinematográfica, 1981 (90 minutos)
O homem que virou suco. Direção: João Baptista de Andrade. Produção: Wagner de
Carvalho e Assunção Hernandes. Roteiro: João Baptista de Andrade. Distribuição:
Embrafilme. Raíz Produções Cinematográficas, Embrafilme e Secretaria de Cultura do
Governo do Estado de São Paulo, 1980 (97 minutos).

ESTÉTICA DA CAMISA AMARELA EM ABRIL DESPEDAÇADO
REFLEXÕES SOBRE O IMAGINÁRIO EM CENAS DO FILME DE WALTER SALLES E SEU
PARALELISMO NAS MANIFESTAÇÕES DE APOIO AO JUIZ MORO EM CURITIBA
Tarcis PRADO JÚNIOR87

RESUMO: Abril Despedaçado é uma obra do diretor Walter Salles onde é narrada a história
de duas famílias em conflito por questões envolvendo terras no interior do nordeste
brasileiro. Na história, o “costume” local é, caso uma delas mate um membro da outra,
imediatamente deve acontecer a vingança e no mesmo formato (se se matou um de um
lado, é apenas um, do outro, que deve morrer). Em determinado trecho da película, uma
camisa (que se torna amarelada pela ação do sol) marca o momento em que é chegada a
hora da revanche da família que teve seu membro morto e então um de seus integrantes
sai para vingar a morte daquela pessoa. Essas cenas guardam um paralelismo com o
momento político em que vive o Brasil dos anos 2015 e 2016 em que se desenvolve o
processo de impeachment da (ex-) presidente Dilma Rousseff. Nesse contexto político
social, diversas manifestações têm surgido país afora contra e a favor da cassação do
mandato da presidente e, uma delas (a do grupo favorável a que a presidente deixe o
cargo), é a confecção e comércio de camisetas com a inscrição “Moro: República de Curitiba”
Doutorando em Comunicação e Linguagens do PPGCOM da Universidade Tuiuti do Paraná. Membro do
grupo de pesquisa JOR XXI . E-mail: tarcisjr@yahoo.com.br.
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penduradas num varal (como nas cenas do filme) em frente à Justiça Federal em Curitiba.
O objetivo deste estudo então é propor algumas reflexões sobre o imaginário (em
Maffesoli e Silva) por meio de uma analogia entre a camisa da cena de Abril e sua
correspondente em Curitiba (em alusão ao juiz Sérgio Moro, à frente da Operação Lava
Jato). Os resultados revelam uma correspondência entre o objeto estético do filme (camisa
amarelada) e o da “vida real” (camisa referente ao juiz Moro e a República de Curitiba).
Palavras-chave: Abril Despedaçado; Imaginário; Sérgio Moro; Impeachment

1. Introdução
Já que a matéria prima do cinema é a própria realidade (METZ, 1980), pensar num
filme como espelho do cotidiano não é necessariamente divagar sobre o abstrato ou um
ambiente perdido no etéreo. Nesse sentido, quando alguns filmes mostram histórias que
nos pareçam críveis ou que imprimem associações com acontecimentos por vezes
prosaicos do dia a dia, eles estão colocando em perspectiva nada mais do que narrativas
de fatos do mundo “real” transportados para as telas de cinema mundo afora.
Abril Despedaçado (2001), de Walter Salles é um deles: seu contexto é permeado
por uma paisagem árida numa história não menos suave que é a briga entre famílias no
nordeste brasileiro das décadas de 1910. A luta pelas terras e pela honra já acontecia
desde o final do século XIX e início do XX e “muito antes de toda a complexa estrutura
social que se organiza em torno da ideia de cidade ter-se estabelecido, havia outro núcleo
social, a família” (LUZ, BUSSAB, 2004, p. 212). Conforme assinala Pinto (1980, p. 3) “a
evolução das organizações sociais humanas parece ter-se feito de modo que a comunidade
de sangue precedeu a comunidade de território”. É nesse contexto que a história da rixa
no filme vai se desenrolar. No entanto, uma outra história, décadas mais tarde, vai
encontrar alguma similaridade com o filme de Salles.
Nos anos de 2015 e 2016 diversas manifestações (contra e a favor) do governo da
(ex-) presidente Dilma Rousseff têm grassado país afora. O lado contra ganhou e em agosto
de 2016 o Senado optou por afastar definitivamente Dilma do cargo. No bojo dos
acontecimentos, houveram duas narrativas sobre o fato político: processo legalconstitucional (caracterizado pelo impeachment) e golpe de Estado (segundo a qual nada
foi provado e a ruptura se deu por questões políticas). Nesse contexto, vários atores e
personagens tiveram papeis fundamentais na história. Dentre eles, merece destaque o do
juiz Sérgio Moro que, junto com a Operação Lava Jato, se manteve à frente das
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investigações que levaram diversos empresários e políticos para a prisão, incluindo uma
condução coercitiva do ex-presidente Lula, líder do Partido dos Trabalhadores.
Para a parcela da população que apoia o trabalho da Lava Jato, a figura do juiz Moro
é tida como a de um “salvador da pátria”, um herói nacional. No outro lado, porém, ele é
visto como vilão posto que seria o algoz de toda a esquerda brasileira, num processo de
combate à corrupção, só que seletiva (de determinado partido, o PT), o que deslegitimaria
todo o processo.
Este trabalho está dividido em três seções, além da introdução e considerações
finais. Em Abril e a Camisa mostramos que o filme é uma adaptação de uma obra
homônima de Ismail Kadaré e que a mesma guarda similaridades com a tragédia grega de
Oréstia (conforme Bayer, 2006). Ainda nesta primeira seção, identificamos como o filme
se utiliza de um certo recurso estético (cena da camisa amarela pendurada num varal –
figuras 1 e 2) para marcar o momento em que os Breves (uma das famílias rivais da trama)
tem de redobrar seus cuidados e proteção pois já era chegada a hora da revanche da
família oponente (os Ferreira). Na seção O imaginário impresso na camisa tecemos
comentários sobre o imaginário em Maffesoli (2001) e Silva (2012). E por fim, em Moro
Despedaçado propomos uma reflexão sobre o imaginário e a camisa exposta na Justiça
Federal do Paraná (figuras 3 e 4) e sua relação com a camisa amarelada do filme Abril
Despedaçado.
Figura 1: Camisa amarelada dos Breves

Fonte: Printscreen de Abril Despedaçado88
Figura 3: Camisa de Moro no varal

88

Figura 2: Camisa amarelada dos Ferreira

Fonte: Printscreen de Abril Despedaçado
Figura 4: Camisa de Moro Justiça Federal

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=wqzx1fWF2cY>. Acesso em: 15 nov. 2016.
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Fonte: Autor (2016)

Fonte: Autor (2016)

2. Abril e a camisa amarela
O filme Abril Despedaçado (2001) é uma adaptação da obra homônima de Ismail
Kadaré (2001). A história que deu origem ao filme de Salles, se passa no século XX, nas
montanhas da Albânia. No entanto, o universo diegético retratado nessa obra resgata o
tempo primordial e projeta suas personagens para um espaço sagrado. Nesse lugar
atemporal, as personagens experimentam o choque entre deixar-se conduzir pelo destino
ou responsabilizar-se pelas suas escolhas (BAYER, 2006) – o que a película vai revelar no
contexto do sertão nordestino brasileiro dos anos 1910. Em Kadaré (2001), Abril indica o
tempo em que inicia e termina o romance. Contudo, é a partir dos significados subjacentes
à narrativa que somos impulsionados para um outro tempo: o mítico. Esse tempo
primordial e sagrado, in illo tempore, como assinala Mircea Eliade (1996 apud BAYER,
2006), passa a existir graças ao mito, história aceita como verídica, transmitida oralmente,
que pertence ao saber comum de um povo. Nesse sentido, na adaptação da obra literária
para as telas de cinema esta é transposta mantendo-se a ênfase nessa tradição oral onde
a cultura permanece como significados comuns, o produto de todo um povo, que se
constituem na vida, feitos e refeitos (WILLIAMS, 1958, p. 5).
Bayer (2006) discorrendo sobre a obra do escritor albanês faz uma relação entre
o romance de Kadaré (2001) e uma tragédia grega. Baseando-se em uma história já
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conhecida, o mito dos Atridas, Ésquilo compõe Oréstia89, no século V a.C. É nesse drama
esquiliano que encontramos elementos que permitem estabelecer relações entre Abril
despedaçado e o sentido inerente ao trágico dos gregos (BAYER, 2006).
Na Grécia antiga, a vingança decorrente de crimes consanguíneos é um valor
perpassado pela tradição (BAYER, 2006). Nas escarpas do Norte da Albânia, no século XX
d.C., o valor mantém-se preservado pelo código de direito consuetudinário, denominado
Kanun 90 . Logo, Orestes e Gjorg Berisha (personagem de Abril, de Kadaré) nascem
predestinados a cumprir uma missão: esse vingar a morte do irmão (Mërill) e aquele, a
morte do pai (Agamêmnon).
A palavra empenhada – sinônimo de honra – é o costume que garante a unidade de
ação em Abril e na tragédia grega. Em Oréstia, Clitemnestra, ressentida pela perda da filha
Ifigênia, imolada pelo pai, assassina Agamêmnon. Orestes, filho de Agamêmnon e
Clitemnestra, mata a mãe, vingando a morte do pai. Quando se dá conta de seu ato, Orestes
foge, perseguido pelas Erínias (as deusas que puniam os mortais). A deusa Atena, vem em
socorro do herói e institui o tribunal, no qual Orestes é julgado e absolvido. Em Abril
despedaçado, a vendeta da família Berisha tem início quando o destino bate à sua porta,
na pessoa de um viajante que pede abrigo. Entretanto, o misterioso visitante é assassinado
pelo clã vizinho. A palavra empenhada sustenta a proteção ao hóspede, por isso o fato
coloca os Berisha na rota da vendeta. Eles devem vingar o morto. Quarenta e quatro
mortes depois, chega a vez de Gjorg Berisha vingar o irmão assassinado. Depois de realizar
a tarefa, o rapaz é morto.
No entanto, retornando ao tempo primitivo, sobre os destinos dos descendentes
dos Atridas, na Grécia, e dos envolvidos em vendetas, na Albânia, constatamos que a
primeira ação, desencadeadora da maldição que sobrecarrega a família de Orestes, foi
cometida por Tântalo que colocou à prova os poderes dos deuses, servindo-lhes a carne
do filho Pélops em um banquete. Tântalo comete hamartia91 contra os deuses, maculando
a sua honra e a de seus descendentes que, como consequência, deverão expiar a culpa do
progenitor. Na Oréstia, o coro faz referência a esse mito, após o assassinato de

A Oréstia é uma tragédia constituída pelas peças Agamêmnon, Coéforas e Eumênides, de Ésquilo. É uma
história de conflito familiar num ciclo “eterno” de vingança. No filme, essa ideia toma corpo na lógica do um
para um em que para cada membro de uma família que é morto, outro deve morrer também para vingar o
primeiro.
90 É o código moral albanês, na obra de Kadaré (2001).
91 Ou “falha aristotélica”, é um erro que desencadeia a peripécia nas tragédias gregas.
89
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Agamêmnon: “Gênios do mal que cais sobre esta casa e tombas sobre a fronte dos
Tantálidas teus trunfos neste jogo em que triunfas” (AGAMÊMNON, versos 1709-1710
apud BAYER, 2006). Em Abril despedaçado, a autora (BAYER, 2006) não encontra o
motivo primeiro que provocou o rompimento da palavra empenhada. No entanto, existe
uma rápida menção à questão é realizada pela personagem Bessian Vorps, que, durante a
apresentação das regras do Kanun a Diana, faz uma tentativa de situar no passado a
origem da vendeta: “E essa é uma velha história que teve início quando Konstandin, o
irmão morto, se ergueu do túmulo para proclamar justiça. Foi ele que, com sua nova lei, a
bessa, começou tudo” (p.71). Não sabemos quem é Konstandin, nem o porquê de sua
reivindicação. No entanto, a alusão a esse ser “morto” denota a sacralidade que envolve
as regras do Kanun, que serão garantidas através dos séculos. Uma delas é a voz do morto
que se pronuncia por meio da mudança da cor do sangue estampado em sua camisa, que
fica pendurada em lugar alto da casa, a fim de que todos se conscientizem de sua vontade,
como demonstra este fragmento: “Veja a camisa, dissera o pai, indicando com a cabeça a
camisa pendurada na parede em frente. [...]. O sangue está amarelando nela. [...]. O morto
pede vingança” (p.45). Esse trecho vai se repetir em algumas cenas do filme de Salles como
um indício do momento de vingança na trama.
Abril Despedaçado, do diretor Walter Salles, é ambientado no sertão brasileiro no
início do século XX, mais especificamente em 1910. Em um período de República Velha, o
lugar parece ter leis próprias, vivenciando experiências diversificadas do resto do país. A
lógica do filme é baseada na briga entre duas famílias. O fraternalismo, a vingança, e as
demais características fundamentam-se no cenário altamente patriarcal, precário, de
dissolução das próprias identidades em função das tradições e costumes, principalmente
familiares. O longa começa contando a história de Tonho e Pacu, as personagens principais
da trama, uma história de certa blusa ao vento. A partir daí, abre-se caminho para enredar
no fato central: a briga entre as duas famílias. Uma realidade relativamente comum nas
zonas rurais do Brasil, presente até os dias de hoje. Nesse caso específico é uma luta pela
terra, pela fazenda que já tinha sido de uma família e agora era de outra, e assim
sucessivamente ao longo das gerações, sendo definidas as terras mediante a morte de
cada indivíduo da família rival. O mundo das personagens é envolto em religiosidade,
tradições, códigos de honra e trabalho árduo. O cotidiano dessas pessoas é regido por sua
construção sociológica: uma família que vive e trabalha isoladamente em zona rural,
estabelecendo relações sociais exteriores sobretudo no momento em que os homens vão
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à cidade mais próxima para comercializar produto do trabalho e único meio de sustento
deles: a rapadura. Na fazenda empobrecida dos Breves, o pai, a mãe e os dois filhos
trabalham sem trégua (AQUINO, 2009).
A disputa entre as famílias pelos mais diversos motivos, mas principalmente pelas
terras é que vai estabelecer um círculo de ódio e vingança no filme de Salles, que na
verdade, é espelho do que acontecia no interior do país no início do século passado. Sabese que, até a reforma jurídica de Drácon ou de Sólon (LUZ, BUSSAB, 2004), famílias inteiras
se exterminaram na Hélade, do mesmo modo como parece suceder no sertão da história
no filme, motivadas inicialmente por querelas fundadas na divisão de terras que
desencadearam o primeiro assassinato, o qual justificou os seguintes. Freyre (2006, p. 99)
conta que na Bahia “[...] um imensa parte de suas terras chegou a pertencer quase toda a
duas únicas famílias, a do Senhor da Torre e a do mestre-de-campo Antonio Guedes de
Brito”.
É, portanto nesse ambiente que a história do filme se desenvolve. Logo nas
primeiras cenas o diretor mostra que é chegada a hora de um crime acontecer. A cena
mostra uma camisa amarelada num varal nas terras dos Breves (figura 1). Na mesa de
jantar o pai diz: “O sangue amarelou. Tonho, conhece a tua obrigação” (Abril Despedaçado,
2001). A partir de então o personagem se prepara para vingar a morte do irmão buscando
matar o outro membro da família dos Ferreira. Então, após armar uma emboscada, Tonho
finalmente cumpre sua missão e então é a vez da outra família aguardar que o sangue da
camisa do seu morto fique amarelado para que a outra parte saia para a vingança. A
narrativa então vai se desenvolvendo mostrando diversos aspectos da vida dos Breves,
incluindo a visita de um circo àquela localidade e onde Tonho e Pacu (seu irmão mais
novo) saem para se divertir um pouco, como que fugindo daquele moto perpétuo
macabro. No entanto, o tempo passa e a camisa do morto da outra família enfim fica
amarelada (figura 2).
“Tu sabe o que tem que fazer” (Abril Despedaçado, 2001), diz o pai do clã dos
Ferreira. “Sei sim senhor” (Abril Despedaçado, 2001), responde Matheus, o filho
incumbido de vingar a morte do membro daquela família. E então, com as camisas
amareladas é dado o mote para a perpetuação do ciclo de ódio e vingança que rege a vida
no interior daquela localidade.
Esteticamente a camisa amarelada então revela perceptos e afetos (DELEUZE,
GUATTARI, 2010) na medida em que estas “arrancam” dos personagens perceptos das
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percepções e afectos das afeições que, naquele ambiente ficcional (e por que não dizer
também no “real”) estabelecem rupturas na cotidianidade (GUMBRECHT, 2006)
(re)direcionando a ação dos mesmos naquela trama. Sendo assim, Tonho se dá conta que
é preciso vingar a morte do irmão e a camisa amarelada como um bloco de sensações
(DELEUZE, GUATTARI, 2010) não deixa dúvidas de que é chegada a hora, bem como
acontece com Matheus, membro da outra família (os Ferreira), que já no final do filme,
também por conta a camisa, sente que é hora de fazer o caminho da vingança
(novamente). Seria esse périplo de vingança envolta à camisa amarelada algo cultural –
como em Williams (1958), ou de outra ordem? Ou algo do imaginário (MAFFESOLI,
2001)?
3. Imaginário impresso na camisa
A cultura contém uma parte de imaginário (MAFFESOLI, 2001, p. 2), mas ela não
se reduz a ele, é mais ampla e, por outro lado, o imaginário não se reduz à cultura, tendo
certa autonomia. A cultura é um conjunto de elementos e fenômenos passíveis de
descrição (MAFFESOLI, 2001), já o imaginário, além disso, tem algo de imponderável,
sendo o estado de espírito que caracteriza um povo. Portanto, no ambiente em que vivem
os Breves e os Ferreira, em Abril, a camisa amarelada vai além do traço cultural, porque
(MAFFESOLI, 2001) não se trata de algo racional, mas de um certo mistério da criação e
transfiguração. A camisa que se amarela ao sol, depois de alguns dias, marca o momento
em que é chegada a hora da vingança então esta parece guardar uma certa aura, como em
Benjamin (1985), em que seu valor de exposição tem, na história do filme, a capacidade
de provocar transformação (poderíamos pensar em “valor de transformação92”?). Nisso,
o imaginário permanece uma dimensão ambiental, uma matriz, uma atmosfera, aquilo que
Walter Benjamin chama de aura. O imaginário é uma força social de ordem espiritual, uma
construção mental, que se mantém ambígua, perceptível, mas não quantificável
(MAFFESOLI, 2001). O imaginário então é essa aura, é da ordem da aura: uma atmosfera
(a que faz com que surja essa camisa que se amarela ao sol). Algo que envolve e ultrapassa

A proposta aqui é pensar na capacidade que um objeto qualquer (no caso, a camisa) teria em provocar
transformações nos contextos em que estão inseridos a partir de sua própria mutação (camisa que se
amarela com a ação do sol).
92
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a obra, que está além dos objetos, é um “algo a mais” (Durand) e esse algo mais é o que se
tenta captar por meio da noção de imaginário (MAFFESOLI, 2001).
O imaginário pode ser duas coisas: reservatório e motor. Reservatório, porque
contém imagens, sentimentos, lembranças, experiências, visões do real que realizam o
imaginado, leitura da vida. É a sedimentação de um modo de ver, de ser, de agir, de sentir,
e de aspirar ao estar no mundo (SILVA, 2012). “O imaginário é uma distorção involuntária
do vivido que se cristaliza como marca individual ou grupal” (SILVA, 2012, p. 12). E ele é
também motor porque faz acontecer, funciona como uma catalisador, estimulador e
estruturador dos limites das práticas. O imaginário é a marca digital simbólica do
indivíduo ou do grupo na matéria do vivido. Ou seja: como reservatório, é a impressão
digital do ser no mundo e, como motor, é o acelerador que proporciona a ação. Dessa
forma, “o homem age (concretiza) porque está mergulhado em correntes imaginárias que
o empurram contra ou a favor dos ventos (SILVA, 2012, p. 12).
Em situações de opressão, é esse reservatório que emerge a força simbólica de uma
camisa que se amarela com o sangue ao sol. A partir de então, imprime-se velocidade para
a concretização de toda essa simbologia a qual um simples tecido pendurado num varal
(figuras 1 e 2) pode suscitar. É o imaginário da vingança por meio de uma camisa
amarelada pelo sol que vai sendo construído. E isso não acontece apenas individualmente
mais principalmente no nível coletivo. O grupo é um indivíduo de múltiplas cabeças
(SILVA, 2012) e o imaginário é determinado pela ideia de fazer parte de algo, então
partilha-se diversas coisas como filosofia de vida, linguagem e atmosfera entre o racional
e o não racional (MAFFESOLI, 2001, p. 80).
A camisa amarelada fornece uma imagem simbólica bastante forte, posto que é o
anúncio de mais uma morte naquela região árida do sertão brasileiro. Na era da imagem
(SILVA, 2012), o vivido tende para o espetáculo e se Debord vê no espetáculo a morte da
ação, numa troca do ator pelo espectador, privilegiando a contemplação à ação, Maffesoli
enfatiza a pujança da contemplação como forma de “ação passiva”. O que separa a ação da
contemplação é o imaginário social (SILVA, 2012, p.21).
Em Abril, o imaginário social está presente na dinâmica da guerra entre as famílias
cuja camisa amarelada pela ação do sol, determina o momento da vingança. A camisa no
filme não só reúne todo um bloco de sentimentos/sensações (DELEUZE, GUATTARI,
2010) como também é objeto de uma ação passiva onde não se questiona o que deve ser
feito após a cor ficar amarela, apenas se cumpre o que a tradição “manda” (vingar com
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morte a mesma morte de seu ente). É o imaginário presente naquelas vidas (secas?) da
história da película.
4. Moro despedaçado
A crise em que se encontra o país nos anos de 2015 e 2016 é econômica, mas
também político-social. O impeachment da (agora ex-) presidente Dilma Rousseff ocorrido
em 31 de agosto de 2016 ensejou duas narrativas do episódio: o da legalidade do ato (o
afastamento cumpriu as regras constitucionais, portanto, dentro da lei) e o do golpe de
Estado (a presidente foi afastada por motivações políticas, e nada foi provado contra ela,
o que caracterizaria um golpe, visto que a oposição almejava governar o país sem voto
direto). Em razão do objeto de análise foi escolhida a narrativa do golpe e é por meio dela
que vamos estabelecer as relações entre o filme de Salles e a camisa de Moro (figuras 3 e
4) pendurada em frente à Justiça Federal do Paraná.
Estudos mostram que houve uma mudança profunda na sociedade brasileira
graças aos programas governamentais de transferência de renda, inclusão social e
erradicação da pobreza. Esses programas determinaram mudanças profundas nos
costumes, operando transformações no plano da cultura, isto é, dos valores simbólicos
(CHAUÍ, 2016, p. 15). Entre 2003 e 2011, as classes D e E diminuíram consideravelmente,
passando de 96,2 milhões de pessoas para 63,5 milhões. No topo da pirâmide, houve
crescimento das classes A e B, que passaram de 13,3 milhões de pessoas para 22,5 milhões.
Mas a expansão espetacular ocorreu na classe C, que passou de 65, 8 milhões de pessoas
para 105,4 milhões (CHAUÍ, 2016, p. 16). A classe média aumentou, ou, nas palavras de
Chauí (2016), haveria uma nova classe média no Brasil93 . Como essa classe social se
estabelece numa posição intermediária entre a dominante e a “excluída”, está sujeita à
instabilidade. Fragmentada e calcada no individualismo e em valores neoliberais essa
classe tende a suprir a experiência de um tempo descontínuo e efêmero com o imaginário
da ordem e da segurança (CHAUÍ, 2016, p. 19). Esse desejo tem uma razão: seu imaginário
é povoado por um sonho e um pesadelo: o sonho, ser parte da classe dominante e o
pesadelo, entrar no proletariado e para que isso não aconteça é preciso que haja ordem e
segurança então isso faz com que essa classe seja ideologicamente conservadora e
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Chauí (2016, p. 16) na verdade sugere que há no país uma nova classe trabalhadora.
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reacionária. Seu papel passa a ser então o de assegurar a hegemonia ideológica da classe
dominante (CHAUI, 2016). Esse medo fez com que essa classe fosse ativamente (e
decisivamente) parte das manifestações de junho de 201394 onde começou a queda do
governo Dilma. Além disso, os valores conservadores de direita (antes latentes,
adormecidos) vieram à tona (saíram do armário) com políticos e personalidades que
incorporaram de maneira bastante eficaz um discurso sustentado em visões neoliberais,
valores morais e meritocráticos, entre outros. O deputado Jair Bolsonaro e lideranças
jovens como Kim Kataguiri e Fernando Holiday (recém-eleito vereador em São Paulo) do
MBL (Movimento Brasil Livre) foram figuras que conseguiram agregar esse tipo de
sentimento.
No entanto, uma figura se destacou como referência para aqueles que “derrubaram”
a presidente eleita. Trata-se do juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, Sérgio Moro. O
magistrado paranaense conduziu a Operação Lava-Jato que havia prendido executivos de
grandes empresas, donos de empreiteiras, além de políticos de expressão nacional como
José Dirceu (PT). Tornou-se então a figura símbolo de combate à corrupção no país. Moro
então foi alçado à figura política maior da direita (SOUZA, 2016, p. 118). Com ele, a direita
não só se assumiu como tal, mas também construiu um discurso tão poderoso quanto o
combate à desigualdade que havia se tornado a bandeira da esquerda brasileira (SOUZA,
2016). Desde a eleição de Lula à presidência (2003) o país estava dividido em duas facções
(famílias, em alusão à história do filme) e essa divisão só fazia aumentar em tensão e
engajamento e refletia clara luta de classes, em que a classe média e os ricos, em um país
tão desigual como o nosso, estava destinada a perder todas as eleições (SOUZA, 2016, p.
119). Moro foi a figura perfeita então para a estratégia da direita funcionar, seja para a
classe média nas ruas que o via como um dos seus, seja para os membros do aparelho
jurídico-policial (SOUZA, 2016). O juiz também foi blindado pela mídia ao ser eleito
Homem do ano pela revista Istoé e personalidade do ano pelo jornal O Globo. O magistrado
se tornou a única figura da direita desde a ascensão de Lula em 2002 a rivalizar com ele
em prestígio. Então, contra o “campeão do combate à desigualdade”, criava-se o “campeão
da luta pela moralidade” (SOUZA, 2016, p.125-126).

Souza (2016) afirma que essas manifestações que começaram por conta do preço das passagens de ônibus,
logo se tornaram contra o governo e, em seguida, contra um determinado partido. O sociólogo chama essas
manifestações de “ovo da serpente” porque construíram a base popular para o golpe (SOUZA, 2016, p.87).
94

224

Nesse ambiente de direita x esquerda, Lula X Moro, podemos fazer uma reflexão
sobre o imaginário na camisa de Moro (figuras 3 e 4) como impressão estética de uma luta
entre “famílias”, num paralelismo com a história do filme. No filme a lógica é a alternância
de poder por meio da morte do membro da família que se está por vingar. Enquanto a
camisa não amarelar, e o momento da vingança não chegar, a família que espera matar o
oponente está numa situação de oposição, numa espécie de alternância de poder. No
Brasil de Moro, agora é o momento de vingança contra a outra família (esquerdas, PT,
Lula).
Se se pensar que essa lógica é do campo ideológico, o imaginário vem para mostrar
que não. A ideologia tem um viés bastante racional. Não há quase lugar para o não racional
no olhar ideológico. No fundo ideológico há sempre uma interpretação, uma elucidação,
algo capaz de explicitar (MAFFESOLI, 2001). A ideologia, na verdade, insere-se na ordem
da explicação; o imaginário, na da compreensão. A ideologia obedece ao princípio da
racionalização; o imaginário, ao da empatia. Sendo assim, a ideologia vincula-se ao
aparelho da manipulação; e o imaginário, às tecnologias de sedução (SILVA, 2012).
A camisa de Moro então serve então como tecnologia de sedução, dentro do
contexto do imaginário. A sedução implica a adesão do destinatário e, ao contrário da
manipulação e da persuasão que se utilizam da razão como arma contra seus alvos,
desliga-se da razão para afundar cada indivíduo nas ondas da interatividade
lúdico/emocional (SILVA, 2012, p. 27).
Fazer parte da “República de Curitiba 95 ” à partir de Moro, em alusão ao juiz e
também ao verbo morar, imprime uma atmosfera (imaginário) de pertencimento àqueles
que a vestem. No entanto, uma questão pode ser colocada em debate aqui: a camisa de
Abril foi colocada no varal para secar o sangue de alguém que a utilizou; já a do juiz, está
no pendurada para ser utilizada pela primeira vez. Então, será que a primeira marcaria o
início da vingança por algo que já foi e permanece perpetuado ao longo de décadas e a
segunda inauguraria um novo ciclo nessa história?
5.Considerações finais
Em 1954, uma polêmica investigação comandada pela Aeronáutica para apurar o atentado contra o
jornalista Carlos Lacerda, principal opositor do então presidente Getúlio Vargas, ganhou o nome
de “República do Galeão”, uma vez que os suspeitos eram interrogados na Base Aérea do Galeão, no Rio de
Janeiro. (GAZETA DO POVO, 2016). Possivelmente, “República de Curitiba” seria uma referência a esse
episódio.
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A camisa amarelada de Abril (figuras 1 e 2) e a de Moro, pendurada num varal em
frente à Justiça Federal do Paraná (figuras 3 e 4) guardam similaridades em seus
contextos, ressalvadas as proporções em relação ao tempo e espaço (ficcional em Abril,
real em Moro). Ambas marcam um contexto de rivalidades e disputas. No filme, a guerra
entre os Breves e Ferreira tem na camisa amarelada um sinal (“verde”, no caso) para o
início do processo de vingança que vai culminar na morte de um membro da família a ser
vingada.
Na vida real, no Brasil de 2016 vive-se um ambiente, uma atmosfera de tempos de
Guerra Fria (direita e esquerda, conservadores e progressistas) e a camisa de Moro,
considerado a grande referência da direita conservadora, pendurada em frente ao seu QG
(figura 4), a Justiça Federal em Curitiba, também anunciaria a caminhada de luta de uma
parcela da população contra outra, como se fossem os Ferreira e os Breves. Numa analogia
bastante superficial, os Ferreira, por serem criadores de gado e donos de mais terras
poderiam ser considerados os de uma classe dominante; já os Breves (até o nome é
sugestivo da temporalidade daquela família) caracterizariam a esquerda, que durante
anos esteve alijada do poder no país (uma “breve” tentativa aconteceu com João Goulart,
nos anos 1960, que foi sufocada por um golpe militar) e que voltaria em 2003 com a
ascensão de um líder operário à presidência que governou por oito anos, fazendo a sua
sucessora, Dilma Rousseff, por mais quatro e uma eleição em 2014, que foi interrompida
por um processo de impeachment que muitos veem como golpe de Estado.
Finalizando, uma questão ainda que podemos deixar para reflexão e que poderia
gerar outros trabalhos sobre o tema: é possível haver intertextualidade na camisa
amarelada do filme e a da vida real. Seria essa uma intertextualidade implícita (KOCH,
BENTES e CAVALCANTE, 2008)? Como no ditado em que “a arte imita a vida”, poderia
nesse caso, os confeccionadores da camisa de Sérgio Moro, ter feito o movimento
contrário, o da vida imitando a arte? Esperemos então alguma camisa amarelar ao sol para
a sequência desse estudo.
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O GÊNERO FICÇÃO CIENTÍFICA EM GOL A GOL
DE ADRIANO ESTURILHO E FÁBIO ALLON
Odair Rodrigues dos Santos Junior96

RESUMO: A definição de gênero, em qualquer campo das artes, não é unívoca pelas
particularidades de cada uma, pelos diferentes contextos históricos, sociais, de produção
e crítica. Entendemos o gênero como um conceito dialético em sua dinâmica. O cinema de
ficção científica-FC-, não é uma unanimidade como gênero cinematográfico. Segundo
MARTINS (2011), para críticos de literatura e cinema a FC é uma espécie de categoria
vazia que recebe narrativas de gêneros de fantasia, ação, drama, comédia entre outros. A
indústria hollywoodiana, além de consagrar o gênero, investe anualmente cifras próximas
a bilhões em suas produções, filmes que literalmente ocupam salas de cinema,
computadores e telefones celulares no mundo. Nesse contexto, a produção
cinematográfica de FC brasileira, notadamente longa metragem, é sempre uma exceção.
Sob essa perspectiva, o filme de FC Gol a gol, de Adriano Esturilho e Fábio Allon, objeto de
nossa análise, é um ponto fora da curva no contexto cinematográfico nacional.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema brasileiro; Ficção Científica; filme Gol a gol.
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A definição de gênero, em qualquer campo das artes, não é unívoca pelas
particularidades de cada uma, pelos diferentes contextos históricos, sociais, de produção
e crítica. Entendemos o gênero como um conceito dialético em sua dinâmica
unidade/diversidade. A literatura, uma das artes que permeia em maior ou menor grau o
cinema, auxilia na definição do gênero cinematográfico.
Os gêneros são, ao mesmo tempo, imanentes e transcendentes às obras: a
classificação empírica revela semelhança entre as obras, digamos semelhança
espontânea e natural, denominada “gênero”. Realizada a abstração, tem-se a
ideia de que a comunhão entre as obras igualmente as transcende, não no sentido
de um a priori, de um ab aeterno, mas no de uma unidade formal ou estrutural
que preside a todas as manifestações parcelares. (MOISÉS, 2004, p. 199)

Ainda que desconsideremos que as semelhanças entre quaisquer obras sejam
“espontâneas” e “naturais”, o conceito de traços comuns para definir gênero é o que nos
interessa, ou seja, uma certa identidade possibilitando uma classificação.
Por outro lado, assim como na literatura, no cinema também os gêneros são
perpassados uns pelos outros, constituindo assim uma dinâmica de amálgamas,
surgimento de subgêneros e até novos gêneros. Isso fica mais evidente ao considerarmos
a linguagem cinematográfica como um discurso expresso em cada obra em seu contexto
social, histórico e cultural, o que possibilita a diversidade dos gêneros pelas variáveis
resultantes das relações humanas em cada etapa da produção, distribuição e exibição do
filme.
A dificuldade de definir com precisão o gênero cinematográfico, em nossa opinião,
deriva do caráter mutante da linguagem do cinema, sejam pelas mudanças tecnológicas,
sejam pelas implicações semióticas ou o fator cultural/mercadológico. Se referenciamos
Massaud Moisés para apresentar o caráter de permanência na definição de gênero, aqui
citamos Mikhail Bakhtin para corroborar com sua natureza fluida:
Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da
linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas desse uso
sejam tão multiformes quanto os campos da atividade humana (...). A riqueza e a
diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são inesgotáveis as
possibilidades da multiforme atividade humana em porque em cada campo dessa
atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, que cresce e se
diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica um determinado campo.
(BAKHTIN, 2003, p. 261-262)
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Podemos afirmar que os pesquisadores de cinema David Bordwell e Kristin
Thompson, de certa forma, também concordam com Mikhail Bakhtin em relação à fluidez
histórico-social da categorização do gênero cinematográfico;
(…) os gêneros são termos convenientes que se desenvolvem de maneira
informal. Os cineastas, os chefes de indústria, os críticos e o público, todos eles
contribuem para a formação de um senso comum de que determinados filmes
remetem a outro filme de maneira relevante. Os gêneros também mudam com o
tempo, conforme os cineastas seguem inventando novas reviravoltas em
fórmulas antigas. Com isso, a definição do que separa um gênero do outro pode
ser confusa. (BORDWELL; THOMPSON, 2013 p. 499)

Dessa forma justificamos o gênero cinematográfico como uma categoria de cunho
dialético pelo seu caráter simultâneo de unidade/diversidade que depende das relações
de produção, distribuição, exibição e recepção para determinar, com possíveis variações,
a classificação de uma obra isolada em um conjunto específico de obras fílmicas.

O gênero Ficção Científica no cinema
O cinema de ficção científica, doravante FC, não é uma unanimidade como gênero
cinematográfico. Segundo MARTINS (2011 p. 22), críticos de literatura e cinema a FC é
uma espécie de categoria vazia que recebe narrativas de gêneros de fantasia, ação, drama,
comédia entre outros.
As raízes dessa divergência estão no surgimento da FC, no século XIX, como
subgênero literário, fruto do processo de industrialização e urbanização da Europa. Por
outro lado, conforme aumenta a participação da produção cinematográfica de narrativas
de FC concomitante ao aumento de arrecadação, também são impulsionados os estudos
nessa área.
Como já postulamos, a definição de gênero no cinema pode não ser tão rígida e
formular sobre a FC não seria diferente:
Sucede com os subgéneros de FC o mesmo que com os géneros cinematográficos:
um filme pode integrar-se neles totalmente, ou deles retirar apenas alguns
elementos (visuais e/ou narrativos). No que respeita aos filmes de FC, podemos
dizer que cada filme, embora apresente uma tendência dominante que permite
integrá-lo num subgénero particular, não deixa de estar sempre em excesso
relativamente a esse subgénero ao qual não é redutível, e aproveita também
outros subgéneros dos quais participa igualmente.(DUFOUR, 2011, p. 74)
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No entanto, há a necessidade de parâmetros para poder afirmar que determinada
obra pertence a esta e não àquela categoria. Além das questões acadêmicas e da crítica, o
fator mercadológico e da recepção dos filmes são preponderantes para classificação
fílmica. Em nosso artigo, adotamos os critérios de DUFOUR (2011) como referenciais para
categorizar um filme de FC:
a) o que está ligado ao desenvolvimento científico e suas consequências;
b) o que está ligado à alteridade extraterrestre;
c) o que está ligado ao futuro da sociedade humana
.(...) uma obra só entra no campo da FC se contiver uma das características atrás,
a,b ou c. (DUFOUR, 2011, p. 15, 16)

Entretanto acreditamos que os critérios, por si, não podem ser considerados como
únicos instrumentos para análise de nosso objeto. A mis-en-scène tem, nos filmes de FC,
uma importância crucial para o gênero, seja em mega produções seriadas como Star wars:
o despertar da força, de J.J. Abrams, seja os “minimalistas” Sob a pele, de Jhonatham Glazer
e THX 1138, de George Lucas. Aos três filmes citados é garantido um público específico de
FC e um não exclui o outro.
Ficção científica e a relação com a cidade
Viagem à Lua, 1902, de George Meliès, Metrópolis, 1927, de Fritz Lang, 2001: uma
odisseia no espaço, 1968, de Stanley Kubrick, Godzilla, 1954 de Ishiro Honda, Stalker, de
1979, Andrei Tarkovski, Eva, 2011, de Kike Maíllo, Mad Max, 1979, de George Miller, The
day the day came, 2014, de Genesis Willians, Fase 7, 2011, de Nicolas Goldbart, são filmes,
que em sua diversidade, dialogam com cidades de diferentes culturas.
As cidades na FC, não raro, são tão importantes quanto os protagonistas no
desenvolvimento da narrativa fílmica daquele universo. Metrópolis, 1927, de Fritz Lang é
a primeira grande obra nesse sentido a ponto de ser nomeada com o nome da cidade onde
acontece a trama. Alphaville, 1965, de Jean-Luc Godard e Elysium, 2013, de Neill
Blomkamp seguem o mesmo parâmetro. Em Laranja Mecânica, 1971 de Stanley Kubkick
e Blade Runner, 1982, de Ridley Scott a cidade organiza a ação dos protagonistas e
antagonistas.
Cada obra citada foi produzida em diferentes contextos históricos, portanto em
distintas fases do desenvolvimento tecnológico e de relações sociais que refletem na
231

concepção de FC e de cidade criada para abrigar os universos diegéticos propostos. Para
MARTINS (2011)
As mudanças observadas na fisionomia das cidades ficcionais refletem, de fato,
mudança nas dinâmicas sociais, nas visões de mundo e nos modos como têm sido
percebidos problemas tais como as constantes ameaças de guerra, as questões
ambientais e as perspectivas de de futuro ante o cada vez mais acelerado
desenvolvimento científico e tecnológico. (MARTINS, 2001, p.56)

Enfim, a relação da FC com a cidade se dá porque é nela que estão concentradas a
aplicação das tecnologias de cada tempo histórico e representam, para a cultura ocidental,
a síntese de sua civilização.

A escolha do objeto
Segundo pesquisa de MARTINS (2011, p 44) no período de 1902 e 2002, 80,6% da
cinematografia de FC foi realizada pelos Estados Unidos. O restante dos 19,4% estão
divididos, em diferentes escalas, entre franceses, alemães, ingleses, canadenses,
espanhóis, russos, japoneses e outros países com raras contribuições às produções desse
gênero.
A indústria hollywoodiana, além de consagrar o gênero FC nos anos 50 do século
XX, investe anualmente cifras próxima a bilhões de dólares em suas produções, filmes que
literalmente ocupam salas de cinema, computadores e telefones celulares no mundo todo.
Nesse contexto, a produção cinematográfica de FC brasileira, notadamente longa
metragem, é sempre uma exceção. Segundo Martins:
No Brasil, a produção de filmes de ficção científica é restrita a poucas
iniciativas, de caráter mais experimental, que , em sua maioria, não são
conhecidas do grande público, e tampouco estão disponíveis no mercado de
DVDs, MP4, rede mundial de computadores, outras mídias e ambientes.
(MARTINS, 2011 p. 44)
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Sob essa perspectiva, o filme de FC Gol a gol97, de Adriano Oliveira Esturilho e Fábio
Allon dos Santos, objeto de nossa análise, é um ponto fora da curva por vários motivos:
a) produção paranaense, de baixíssimo orçamento, financiada com R$180.000 (cento e
oitenta mil reais) de um edital público;
b) obteve cobertura jornalística ainda em fase de produção como pode ser constado em
arquivos audiovisuais na internet98;
c) além da exibição em festivais, de 2015 até o momento, consta na programação de um
canal de TV especializado em produções nacionais, o que aumenta sua visualização.
O que torna o filme nosso objeto é a adequação às características apresentadas por
DUFOUR (2011): a) o que está ligado ao desenvolvimento científico e suas
consequências e c) o que está ligado ao futuro da sociedade humana.
O filme se passa no ano de 2021, em Curitiba. O governo está privatizado e uma
empresa de seguros assume o papel de Estado nas questões ambientais. O protagonista
Pedro está em crise por ter abandonado os sonhos de juventude, seu amor por Cindy,
militante ambientalista em troca da segurança social e financeira na empresa Solaris.
Ao cometer o crime de “desenhar” e de colocar em dúvida os preceitos da
empresa/governo, Pedro é preso para passar por um processo de “reeducação”, é quando
rememora e viaja até seu passado e enfrenta a si mesmo para definir seu presente nesse
futuro distópico.
A trama se passa em quatro espaços, sendo que três são espaço/temporais
representando a infância, juventude e o presente de Pedro. O quarto espaço, que se
comunica com os outros três, se dá no universo onírico e paradoxalmente é um “não
espaço” ao produzir uma distorção temporal onde o Pedro adulto, reprodutor do sistema,
enfrenta o Pedro da infância, resistente ao sistema, em uma partida de gol a gol.
Ressaltamos também que a trilha musical original assume grande importância ao
permear quase toda a narrativa, mas não será nosso objeto de análise em nosso trabalho.
A construção do universo futurístico em Gol a gol

Ficha Técnica - Direção: Adriano Oliveira Esturilho, Fábio Allon Dos Santos; Produção: 2010; Duração:
01:28:55; Elenco: Tiago Luz, Pedro Albigo, Giuly Biancato, Luciana Dal Ri, Mauro Zanatta, There Postui,
Andrew Knoll, Leandro Daniel Colombo, Débora Vecchi, Ciliane Vendrúscolo e Juliana Biancato.
98 https://www.youtube.com/watch?v=uYyayGkeEJU , acessado em julho de 2016.
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A mis-en-scène, a fotografia e a montagem são, em nosso ponto de vista, o tripé do
universo futurístico em Gol a gol. Cada um desses recursos desenvolve uma relação
complexa de paralelismo entre os espaços/tempo e as sequências dos planos da narrativa
fílmica.
As locações e a escolha dos objetos de cena pela direção de arte, entre os
componentes da mis-en-scène, traduzem imageticamente as transições espaço/temporais
por qual Pedro passa.
Ao espectador causa estranhamento desde o primeiro plano, um fade in do escuro
para o claro, com enfoque gradativo, acompanhado de um travelling com a câmera a pino,
onde a personagem, que mais tarde é revelada como avó de Cindy (Frame 1), aparece
morta em um caixão preenchido com jujubas coloridas. A câmera se desloca até o rosto

da personagem e se afasta em um travelling out enquanto a imagem se desfaz em um
gradativo desfoque e um fade out para a luz estourada.
(Frame 1)
A cena sugere um clima de sonho e opõe uma situação de consternação provocada
pela situação fúnebre e o fundo colorido pelos doces, que remetem à profissão de
ambulante da personagem.
Um corte seco apresenta uma sequência de planos que mostram um ambiente
interno de uma construção urbana futurística e, em primeiro plano, a tela transparente de
um computador informando o diagnóstico psicológico de Pedro.
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(Frame 2)
A fotografia, com uma luz em tons de verde, remete os espectador a outras obras
de FC, ativando sua memória discursiva99, o que serve de apoio para formar a ideia de
cidade localizada em determinado espaço/tempo:

(...) a memória de outras cidades experimentadas em outros filmes é
ocasionalmente acionada, conformando uma rede que engloba um conjunto
único da experimentação das várias cidades fílmicas que cada indivíduo assiste
ao longo de sua existência. Essa rede de imagens, complementada por outras
milhares que bombardeiam o dia-a-dia da vida moderna torna-se um acervo
pessoal de memórias. (NAME, 2003)

Os planos fechados, a opção por grande angulares,os desfoques e a movimentação
de câmera não estabilizada, provocam os efeitos ora, de claustrofobia ora de uma
atmosfera de perda de referência espacial.
Obras como Matrix, dos irmãos Wachowski e Blade Runner, de Ridley Scott usaram planos
com estruturas semelhantes para introduzir seus espectadores nas respectivas narrativas
de FC.
O cenário então deixa de ser mero fundo e torna-se um dos constituintes na
composição dos diferentes espaço/tempos de Gol a gol. Sobre isso, a formulação de
ALLON (2016) para outras obras de FC, também pode ser contextualizada para nosso
objeto;

São as redes de memória que possibilitam a retomada de discursos já-ditos, atualizando-os à historicidade
do acontecimento discursivo. A estruturação da discursividade constitui, por conseguinte, a materialidade
de uma memória social determinada historicamente. (FRANÇA, 2016)
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A imagem arquitetônica ganha corpo e ajuda a delinear a natureza dos filmes, a
função das ações e a atmosfera das locações. Da conjunção destes fatores se
define a importância do papel da arquitetura no cinema. A arquitetura deve saber
transitar no imaginário fílmico para construir estruturas capazes de mis-enscène resgatar o espírito de uma época ou lançar o de outras. (ALLON, 2016, p.
14)

As imagens produzidas pela arquitetura cênica que ambientam a Curitiba de 2021,
em Gol a gol, simultaneamente remetem ao futuro e ao presente porque foram criados
pela aplicação do conceito de retrofitting em que construções futurísticas são baseadas a
partir de modelos do passado.
A maior parte do filme (Blade Runner) foi rodada nos estúdios Burbank (hoje
Warner Brothers), no cenário conhecido como a “Old New York Street”,
devidamente ‘retrofitado’ (adaptado para o futuro de acordo com a evolução do
passado) pela equipe de cinematografia de Scott. (CASTELLO, 2002)

Em Gol a gol, a sala em que o personagem presidente da seguradora Solaris
conversa com a imprensa é um exemplo.
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(Frame 3)
Os circuitos eletrônicos e as várias tvs com as imagens multiplicadas dos
personagens ou imitando telas de computador com caracteres verdes na obra analisada
(frame 4), remetem a 1984, (1956) de Michael Radford e a Cidade das sombras, (1998) de
Alex Proyas. A manipulação do passado, a vigilância onipresente estão lá, mas também a
outro conceito que a FC usa para projetar o futuro se ancorando no passado: o
steampunk100. Apesar da remissão ao século XIX e às máquinas a vapor, o termo também
passa a abranger a utilização de objetos de outras épocas históricas como instrumentos
de representação de futuro.

(...) O mundo steampunk é um certo imaginário visual, o da Inglaterra do fim do século XIX. É o mundo
das grandes concentrações industriais com seu universo social e cultural, mas também as suas maquinarias
cor de crómio, onde as rodas dentadas, as molas e os tubos se imbricam num mecanismo complexo de que
emerge um fluxo contínuo de vapor. (DUFOUR, 2011, p. 135)
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(Frame 4)
Além de marcar um futuro construído com “retalhos” de passado, os objetos em
cena também sugerem a impossibilidade de fugir das vozes e das consequências dos atos
do presente. O rádio, presente em todos os espaços temporais da narrativa de Gol a gol, é
o melhor exemplo da continuidade dos desdobramentos de atitudes individuais e
coletivas. O aparelho também é usado para produzir raccords que sugerem um fluxo de
pensamento imagético de Pedro nas idas e vindas de suas memórias.
Por outro lado, se o rádio é apresentado como um objeto afetivo, a máquina na qual
Pedro é colocado para sua “reeducação”, demonstra o que uso da tecnologia não é neutro
e também serve ao opressor.
O vir-a-ser em Gol a gol
Uma obra cinematográfica é feita essencialmente por imagens e imagens são
referenciais ou tendem a estabelecer referências. Mesmo no cinema experimental, a
tendência é de subverter conceitos ou de criar novos, mas para atingir esse objetivo, em
algum momento se ancora no passado.
O gênero cinematográfico de FC, ainda que projete o futuro, não pode escapar do
campo gravitacional do presente porque seu criadores são sujeitos historicamente
estabelecidos usando instrumentos disponíveis dentro de um dado contexto
social/tecnológico.

O futuro, ou futuros, projetados nos filmes de ficção científica, integram a
percepção do tempo no contexto histórico social ocidental contemporâneo,
relacionada às inquietações e aos desejos que habitam o imaginário de homens
e mulheres no que diz respeito às transformações, sempre em curso, do corpus
social do qual fazem parte. (MARTINS, 2013, p. 39)

Gol a gol foi produzido com uma narrativa de fundo ecológico que confronta o mito
de quando Curitiba era administrada sob o lema de ”capital ecológica do Brasil”101. O apelo

No que concerne à Curitiba, pode-se observar que uma das principais causas da degradação da natureza
e dos recursos naturais locais é a gestão estanque do território. A não integração de objetivos, planos e ação
de gestão entre a cidade pólo e os demais municípios da região metropolitana resultou em inúmeros
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propagandístico/mercadológico, a política isolacionista em relação à área metropolitana,
e a ocultação de dados desse período são tratados de maneira sombria no filme no futuro
vivenciado pelo personagem Pedro, pelos discursos do presidente da empresa de seguros
Solaris. O projeto de colocar Curitiba em uma redoma, a despeito dos efeitos ambientais,
é descrita no filme e contestada em uma coletiva de jornalistas vestidos e instalados em
uma disposição uniforme.
Imagens documentais de desastres ecológicos, guerras e terrorismo também são
usadas para criar a ucronia102 de uma Curitiba opressora. Nesse cenário, o meio ambiente
é colocado em risco pela ambição de lucros imediatos de um Estado associado às grandes
corporações privadas.
Como em 1984, em Gol a gol, o passado é editado para construir o futuro da
humanidade, preenchendo assim um dos citados critérios propostos por DUFOUR (2011)
para classificar uma obra fílmica de FC.
A relação tempo/espaço é traduzida pela representação onírica e a interação com
o ambiente de uma Curitiba particularizada no universo da obra;
Cada cidade encarna, sob forma arquitetural, o fantasma de uma sociedade onde
um traço particular será amplificado ao extremo (as lutas sociais, a
burocratização, a importância das mídias, etc.). Os autores de ficção científica
não descrevem então o futuro, mas nos falam sobretudo do presente. (ALLON,
2016 p.103)

As memórias de Pedro transportam o telespectador para o passado (nosso tempo
contemporâneo) para além de sua vivência pessoal e assim a viagem temporal ancora
nossa referência para compreender o futuro retratado como um espaço urbano de uma
sociedade opressora e controlada.
A viagem no espaço/tempo do personagem central é uma experiência particular,
está em suas reminiscências no universo diegético de Gol a gol, mas é partilhada com o
espectador que durante a narrativa fílmica também experimenta a impressão de delírio,
sonho e um desconforto da inexatidão das lembranças representadas pelos planos e
montagem da obra em questão. O resultado é a transposição da barreira temporal;
problemas ambientais, que tendem ao agravamento, quanto mais separadas e desintegradas estiverem das
ações dos governos municipais. (MENDONÇA, 2002)
Ucronia (fr. Uchronie) É o título de um romance de Charles Renouvier (Uchronie, l'utopie dans l'historie,
1876) em que o autor se propõe reconstruir "a história apócrifa do desenvolvimento da civilização européia,
como poderia ter sido, mas não foi". A finalidade do romance é mostrar a ausência da necessidade em
história. (ABBAGNANO, 2012, p. 1164)
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Já não são o passado, o presente e o futuro que se dissolvem para passar uns aos
outros, é antes o presente que dilata para revelar-se inchado de um passado, de
um presente e de um futuro, e portanto de um outro mundo que se faz rebentar
na sua consistência de presente e que deixa antever a existência indubitável,
como num sistema de bonecas russas, de outros mundos e logo outras
temporalidades que podem abrir-se através da falha do que parece puro
presente. (DUFOUR, 2011, p 135)

O aparente rompimento da barreira do espaço/tempo evidencia o conflito da
humanidade entre ceder à ilusória prosperidade oferecida a poucos e a promessa de
mudar o futuro desse presente futurístico.
Conclusão
Gol a gol, está inscrito no gênero FC por simultaneamente discutir o destino da
humanidade e por apresentar as consequências do uso da tecnologia científica, assim
como postulado por DUFOUR (2011).
A mis-en-scène, na construção do cenário e no uso da técnica do retrofitting; a
fotografia, na iluminação, movimentos de câmera e uso de grandes angulares; e a
montagem, construindo a alternância de espaço/tempo da narrativa, criam uma narrativa
FC a partir de uma opressora Curitiba futurística.
O filme também, em seu conjunto, tira o espectador da zona de conforto ao
apresentar uma narração pouco convencional, mesmo para apreciadores de FC e soma-se
à poucas produções do gênero produzidos fora dos EUA.
O fato de sua produção ser realizada com baixíssimo orçamento não é nenhum
demérito, ao contrário, tem raízes históricas no surgimento do gênero e comprova a
máxima cinematográfica de contar uma boa história com imagens, algo que não é
garantido apenas com orçamento elástico, vide Waterworld, 1995, de Kevin Reynolds,
entre outros.
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CINEMA, HIBRIDISMOS E NARRATIVAS AUDIOVISUAIS

CANÇÃO E NARRAÇÃO NO CINEMA: UMA ONDA NO AR
Rodrigo Fonseca e Rodrigues103
Juvêncio Braga de Lima104
Vanessa Madrona Moreira Salles105

Resumo: O artigo problematiza a experiência cinematográfica ativada pela integração
expressiva entre a narração e a canção no filme Uma Onda no Ar (Helvécio Ratton, 2002).
Este filme exemplar do cinema brasileiro contemporâneo é apreendido teoricamente por
suas experimentações emblemáticas na coexistência entre diegese ficcional, plasticidade
e sonoridades entretecidas à performance cancional. Para se compreenderem a natureza
formal e estética da canção e certas estratégias de invenção pelas quais diretores,
compositores e sound designers trabalham para amalgamar canto, score, vocalidades aos
ritmos da narrativa, da atuação cênica e da imagem são acolhidas algumas concepções de
Zumthor (1993, 1997), Parret (1997), Finnegan (2008), Tatit (1994) e Chion (2004). A
partir da abordagem conceitual apresentada por Campos (2010), que cita Platão,
Aristóteles e Horácio, contemplam-se a história da Rádio Favela (sua dimensão épica), os
dramas que se desencadeiam entre seus personagens (a ênfase dramática) e, por fim, os
traços subjetivos dos agentes implicados (a composição lírica) segundo Casales (citado
por Campos, 2010) na concatenação entre o processo de narração, a edição de imagem
aos modos de presença da canção logra motivar ritmos heterogêneos para a experiência
cinematográfica.
Palavras-chave: Cinema brasileiro contemporâneo. Trilha sonora. Canção. Narração.
Experiência.

Introdução
Este estudo, como um desdobramento de pesquisa sobre a canção e o cinema
brasileiro contemporâneo, examina modos inventivos de incorporação do canto à
narrativa cinematográfica como um trabalho que visa a entretecer a singularidade da
canção aos ritmos ficcionais, plásticos e sonoros. Como não é raro de se notar, cineastas
não cessam de explorar novos estratagemas que integram o canto, a trilha musical (score)
e as demais sonoridades à dramaturgia e à plasticidade em seus filmes. Algumas dessas
estratégias serão apontadas na concepção da trilha sonora do filme dirigido por Helvécio
Doutor em Comunicação e Semiótica (PUC/SP). Prof. Mestrado em Estudos Culturais Contemporâneos
da Universidade FUMEC. Email: rfonseca@fumec.br.
104 Doutor em Sociologia (Université de Montpellier III). Prof. Mestrado em Estudos Culturais
Contemporâneos da Universidade FUMEC. Email: juvencio.lima@fumec.br.
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Ratton, em 2002, Uma Onda no Ar, por suas singularidades expressivas na conjunção entre
narrativa e canção.
Apoiados nas ideias de autores que se dedicam a problematizar o pensamento das
vocalidades e da canção, como P. Zumthor (1993, 1997), H. Parret (1997), R. Finnegan
(2008) e L. Tatit (1994), da natureza afetiva do som na narração fílmica e das conexões
entre sonoridades e cinema, como M. Chion (2014), examina-se como a escuta se
experimenta imaginativamente em presença do canto nos filmes. Uma canção pode, de
fato, ser agenciada ao processo de narrativa cinematográfica, aliando-se ao score e aos
diversos sons, vocalidades e silêncios. Será importante considerar que o canto imprime à
concepção ficcional, linguística, plástica, sonora e musical competências heterogêneas
para o que nomeamos aqui como uma “escuta cancional cinematográfica”. Mais do que
visualizada, a experiência da escuta é convidada a se intensificar e se experimentar
diferentemente, afetando o trabalho da memória, da percepção e da própria imaginação.
A título de ilustração, serão demonstradas algumas estratégias criativas para a trilha
sonora adotadas nessa película exemplar na história recente do cinema brasileiro e que
conta a história da criação da Rádio Favela, em Belo Horizonte, nos anos 1980. A escolha
do filme Uma Onda no Ar se motivou pela presença intensiva das canções no processo de
narração, em estreita aproximação do tema com o canto e a música.
A partir da abordagem conceitual apresentada por Campos (2010), que cita Platão
(no Livro Três da República, 360 a. C.), Aristóteles (na sua Arte Poética, 323 a. C.) e Horácio
(Epístola a los Pisones, 15 a. C.) sobre a natureza épica e dramática das narrativas; e lírica,
por Francisco Cascales (Epístola X, séc. XVII) nas considerações sobre a narração
cinematográfica, procura-se evidenciar como a consubstanciação entre as formas do
canto e as sonoridades da trilha cooperam entre si em prol da força enunciativa,
dramatúrgica, cênica e plástica nos filmes.
1 - As formas da canção
A multiplicidade dos elementos que compõem o que usualmente chamamos de
canção gerou ao longo da história um emaranhado tão diverso de manifestações que
dificulta qualquer conceituação definitiva. Expressão atávica, o canto foi e ainda é, para
todos os seus estudiosos, fundamental na formação da linguagem, da cultura e do
pensamento. As formas da canção ocidental tornaram-se inumeráveis, desdobrando-se
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numa constelação de estilos de época, gêneros e poéticas experimentais, modulando a
escuta, a memória, os afetos e o imaginário humanos os mais diversificados. Um dos mais
importantes pesquisadores da oralidade e da vocalidade foi, notadamente, Paul Zumthor
(1997). Para o autor, o canto pode ter emergido historicamente como resultado da
necessidade de conjugar as potencialidades expressivas do corpo, de modo autônomo,
abrangendo o canto, a fala e o movimento corporal, voltados todos para alguma função
social específica. O homem primitivo, para se expressar, talvez tenha reunido
intuitivamente esses três fatores numa única manifestação, subordinando-os,
inicialmente, a padrões rítmicos simples. A entoação da fala, uma espécie de “música da
coloquialidade” sob padrões rítmico-melódicos, em contextos da vida em comum foi se
modulando em modos de cantar palavras. O autor assinala a importância da formalização
dos modos de “escutar” o tempo na experiência da canção:
A recorrência discursiva constitui o meio mais eficaz de verbalizar uma
experiência espaço-temporal e de ali fazer participar o ouvinte. O tempo se
desenvolve numa intemporalidade fictícia; depois, no espaço que gera o som, a
imagem sensorialmente provada objetiva; do ritmo nasce, e se legitima; fios se
tecem na trama do discurso, multiplicados e entrecruzados; aí produzem outro
discurso, trabalhando os elementos do primeiro, a ponto que a palavra instaure
um diálogo com seu próprio tema. (ZUMTHOR, 1997, p. 200)

Zumthor não se esquece de considerar o papel crucial da escuta e seus
condicionamentos imemoriais que levam à apreensão da canção não como algo para ser
entendido, mas como uma escuta corporal de sonoridades.
É interessante notar que a estrutura formal da canção se apoia no ritornelo, um
modo da cultura musical no Ocidente, que condiciona a escuta a repetições imaginárias,
como uma expectativa de retorno de ritmos e melodias. 106 Tal educação da memória
anamnésica se fixou historicamente pelos hábitos culturais de escuta musical. Os
ritornelos numa canção são múltiplos e se sobrepõem, se compõem: o refrão, as
reiterações e recorrências do tema etc. Todos em conjunto se integram como recursos de
contenção do tempo por um tipo de “educação” da memória que conduzem o fluxo
temporal. São igualmente ritornelos as identidades internas da melodia, a reiteração da
s.m. Música (do italiano ritornello, “voltinha”): termo que exprime ação de retorno e é aplicado em
variadas circunstâncias: refrão de madrigais, estribilhos, repetição de introdução instrumental a
composição vocal, coro etc. Ritornelo é sinônimo de: estribilho. In: https://www.dicio.com.br/ritornelo
(acessado em 28/09/2016)
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letra ou do fraseado melódico, os acordes (harmonia) e os modelos rítmicos. Quem define
o trabalho da memória na percepção e fruição das formas cancionais é H. Parret: “A
memória aparece como elemento importante da melodificação: a fusão de sons é
responsável pela continuidade melódica e engendrada pela combinação das duas
faculdades (cálculo e racionalidade), a percepção pelos sentidos (ou sensação comum) e
a memória.” (PARRET, 1997, p. 71)
A definição esquemática para uma canção é usualmente a de um texto poético
estruturado em estrofes, versos, métrica, cantado segundo uma certa melodia. Em outros
termos, canta-se um texto poético, geralmente acompanhado por instrumento, dentro de
uma determinada forma musical, de duração breve, com certa interação entre música e
letra, relacionado com diversos contextos, como dança, trabalho, acalanto, reza, de âmbito
erudito ou popular. Um aspecto que será revisitado no tópico a seguir é o fato de que a
canção não se faz apenas de uma combinação de sons como suporte físico, mas do
ambiente que se cria de um conjunto de forças culturais com as quais o canto mantém
vínculos: modalidades artísticas com as quais se relaciona, música, poesia, dança,
literatura, mímica, teatro, envolvendo técnicas e formas correspondentes. Uma canção
pode também se constituir a partir de uma dose complexa de elaboração técnica,
contendo várias vozes e melodias polifônicas, além de fusões timbrísticas, de texturas
sonoras que ultrapassam os planos da melodia e da letra.
A estrutura de uma canção, segundo Finnegan (2008), tenta amalgamar o seu
arcabouço semântico-estético ao seu projeto comunicativo. A melodia em si já pode trazer
em suas frases musicais que, a partir do encontro com a letra, serão convertidas em
unidades entoativas. A autora afirma que o núcleo gerador da canção reside,
primeiramente, na dinâmica entoativa da performance vocal e em sua capacidade de
articular movimentos tanto temáticos como musicais. De acordo com Tatit (1994), a
canção nasce de um jogo combinatório entre a fala e o canto, o significado e a sonoridade,
em busca de uma unidade melogênica. Os pontos de partida que definem a canção em
função da letra são, para Tatit, a tematização, a passionalização e a figuração, criados por
recursos temporais (mnemônicos, cinemáticos e cronológicos), tais como o andamento,
os motivos instrumentais, a escansão, a retenção e distensão dos fonemas e os
melismas.107
O melisma era um recurso vocal muito utilizado no canto oriental desde a Antiguidade e que foi
lentamente incorporado aos hinos paleocristãos. Seu uso foi notável nos cantos gregorianos (assim
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No século XX, sob a rubrica da modernidade, impulsionadas pela verve
experimental dos modernismos, pela radiofonia, pelo cinema e pela indústria fonográfica,
assistiram-se a transformações extremas no plano da palavra cantada. No âmbito da
canção, eclodiu um repertório exponencial e movente de gêneros que esgarçaram as
formas tradicionais. A partir das novas tecnologias de produção, registro e difusão
midiática, materiais de invenção para o canto e outras competências da escuta são
incorporados à experiência sensitiva e mnemônica.
2 - A “escuta cinematográfica” e a canção
A trilha sonora do cinema, que abarca a música (score), a canção, as vozes (falas,
diálogos etc.), sons e silêncios, para além de sua expressividade mesma, atua sobre os
tempos de apreensão da plasticidade e ritmos da imagem. As canções, outrora já
presentes no teatro, no melodrama, na ópera e outras formas de encenação, tão logo se
incorporaram ao cinema, passaram a sugerir apreensões singulares para as modalidades
da escuta. A atração empática entre o canto e o cinema afeta mutuamente cineastas,
cancionistas e espectadores, motivando a exploração constante de diferentes conexões
entre a ficção, a imagem em movimento, as canções, as vocalidades, o score, os sons e os
silêncios. As estratégias experimentais de confluência entre a canção e o cinema ativam,
como assinala Chion (2004), outras competências estéticas sobre a escuta, que é
provocada a se recriar, envolvida por ritmos da ficção visualizada e das sonoridades. No
cinema, a canção coexiste criativamente com várias sonoridades: musicais, verbais,
ruidísticas, sintéticas (efeitos sonoros) ou mesmo com o silêncio, fato que faz confluírem,
na sua experiência, um trabalho múltiplo, experimental, da escuta: acústica, musical, vocal
e linguística. Quando entretecida aos movimentos da narrativa cinematográfica,
prossegue Chion (2004), a canção sugere, portanto, nuances na escuta que nos afetam por
um modo diverso pelos quais a palavra falada ou a música isoladamente não alcançam
expressar no universo de um filme.
Historicamente, a tendência de se utilizarem canções nos filmes consagrou-se nos
anos que advieram ao sincronismo entre imagem e som, a partir de 1926. Os gêneros
chamados por serem instituídos pelas reformas litúrgicas do papa Gregório Magno), cujo apogeu se deu
entre os séculos VI e VII d.C. O melisma é a vocalização sobre uma única sílaba, distendendo-a no tempo e
criando com ela uma melodia. Este recurso ainda é largamente empregado em muitos gêneros da canção
popular.
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temáticos do cinema (drama, comédia, musicais etc.), agora falados (os talkies), foram
aprendendo rapidamente a acolher os gêneros da canção consoante decisões de
identificação para o mercado (faixa etária do público, estratégias da indústria fonográfica
etc.), e um consequente processo de aculturação de uma experiência singular que aqui
nomeamos como “escuta cancional cinematográfica”. Trilhas sonoras baseadas em
canções são recorrentes na história do cinema e podem desempenhar um papel eficiente
na narrativa, injetando na concepção fílmica a prática usual de misturá-las ao score.
Atualmente, muito do cinema mundial ainda emprega com êxito canções preexistentes ou
compostas sob encomenda. E, não raramente, essas continuam a circular para além do
contexto do filme do qual fizeram parte.
A familiaridade da escuta cancional instiga e nutre por muitos modos a invenção
cinematográfica. A canção tem a prerrogativa de inserir-se outros sons, com ou sem
palavras, assoviada ou sussurrada intimamente, que nasce ou se interrompe por diversas
maneiras, conforme os ritmos da narração. Por isso, o canto pode entreabrir um parêntese
na dramaturgia apenas para distender expressivamente os tempos da narrativa. Cantada
diretamente, dublada ou encenada (diegética: que todos os personagens escutam), como
score extradiegético (escutada apenas por nós, espectadores) ou meta-diegético (cantada
mentalmente, lembrada ou sonhada por um dos personagens), uma canção pode ser
editada, acompanhada por uma orquestra oculta (graças à indulgência do espectador),
integrada à dança, às aberturas ou aos créditos finais. A canção pode igualmente
determinar inteiramente o ritmo formal de um filme e toda a sua estruturação temática.
As razões para se atestar a força expressiva da canção nos filmes residem também
no fato de que o canto é sempre uma afirmação da vida, seja em qual dessas três naturezas
narratívicas o seu tema – a letra e sua melodia inerente - se inscreve. No cinema, é como
se a canção se tornasse uma “metacanção”, colocando a própria canção, a performance e
a escuta da voz cantada diante de um “espelho”, seja épico, seja lírico, seja dramático. Além
disso, a matéria-prima do cancionista são a experiência da condição humana, seus
infortúnios, seus humores e suas alegrias. O ouvinte e quem canta se confraternizam
envolvidos na realidade paradoxal e múltipla encenada nos filmes. Nas situações da vida
que se recriam no cinema, comenta Chion (2004), a canção se torna um recurso específico
que nem sempre necessita de pretextos explícitos para passear pelo roteiro, se inserir em
planos, sequências ou ações, entremeando diálogos, pontuando momentos comezinhos da
narrativa, com todas as suas dimensões épica, lírica e dramática, podendo coincidir tudo
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num mesmo filme. Além de encarnar o próprio eixo de circulação dramatúrgica e visual,
o canto pode se consubstanciar a todas as sonoridades da película, ser suscitado por certa
situação da diegese ficcional, de mimese da realidade social ou, mesmo inversamente,
certas cenas podem advir da existência de uma dada canção.
Um ponto de partida proveitoso para conectar a inserção de canções em narrativas
do cinema pode se encontrar nas premissas que orientam as histórias para um roteiro,
segundo Campos (2010), que as distingue em épicas ou dramáticas (sob as formas da
epopeia e da tragédia), apresentadas por Platão (República, 360 a. C.), Aristóteles (Arte
Poética, 323 a. C.) e Horácio (Epístola a los Pisones, 15 a. C.), além da dimensão lírica no
teatro discutida por Francisco Casales (Epístola X, séc. XVII). O autor considera essas três
naturezas da narrativa os marcos iniciais do ofício de quem conta histórias para cinema.
O caráter épico de uma narração enfatiza acontecimentos já vividos (um fato histórico, a
diegese, a verossimilhança da vida social, a mitologia etc.). Quando a narrativa privilegia
ações que desencadeiam consequências, é o princípio dramático que se impõe (disputas,
argumentações, contendas, jogos de poder etc.). A natureza lírica de uma história a ser
encenada – e que não fora mencionada pelos autores gregos – revela, por sua vez, aspectos
da subjetividade humana (autobiografias, memórias, diários, solilóquios etc.). Não é difícil
notar que tais categorias são inseparáveis, porém a dominância de uma dessas naturezas
define todo o ritmo da narrativa. E não é preciso muito esforço para perceber que a
canção, pelas razões que irão se apresentar adiante, transita pelas histórias de teor épico,
lírico ou dramático.
3 - A escuta da canção e a dramaturgia no filme Uma Onda no Ar
Uma Onda no Ar, dirigido por Helvécio Ratton em 2002, reconta a história verídica
de Misael Avelino dos Santos, que liderou a criação, nos anos 1980, da Rádio Favela, no
aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, como a chamavam seus idealizadores (no filme,
renomeados como Jorge, Brau, Roque e Zequiel), que queriam fazer ecoar "a voz livre do
morro". Os amigos defendiam que a palavra era a arma mais poderosa para lutarem por
seu direito à voz e à autoexpressão em condições de desigualdade de força gerada pela
conjuntura sócio-política. O filme se inicia, sob a legenda “1993”, com a Rádio Favela já em
pleno funcionamento, anunciando-se “você está na favela”, entre efeitos sonoros e de
interferência na sintonização, anunciando o seu prefixo, 104,5. A voz do locutor comenta,
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com o “linguajar do morro”, a respeito do desinteresse dos jovens da comunidade pelo
estudo em escolas cujos preceitos não representam a sua realidade cotidiana. Enquanto
isso, a câmera, em um passeio panorâmico sobre o aglomerado e detém-se na antena
transmissora, apresentando o espaço urbano a partir do qual se desenrolará a trama.
Dessa primeira tomada externa, o corte seco passa a apresentar o plano interno do
cômodo no qual Jorge continua a narrar os problemas da juventude e seus exemplos de
história de vida pessoal de amigos detentos. Seu recado é para os perigos do tráfico e do
uso de drogas para a “molecada”. Nota-se o cuidado da edição sonora em transpor, sem
interrupção, a sonoridade via transmissão da cena panorâmica para o som ambiente do
quarto onde funciona a rádio. O telefone toca e uma ouvinte da comunidade pede
conselhos a Jorge, enquanto vários planos curtos retratam espaços urbanos em que a
rádio é ouvida pela cidade. Ao fim da conversa, um plano mostra a mãe de classe média
que repreende o filho ao entrar no carro e escutar, no carro, a transmissão. Ao encerrar a
locução, “aqui é mais um preto que fala”, Jorge faz sinal a Ezequiel, que o aguarda para
inserir uma canção soul na programação musical. Eles conversam sobre as contas
atrasadas, o não pagamento dos anúncios veiculados e os problemas financeiros da rádio.
O telefone toca, Jorge reproduz a fala que ouve, dizendo: “prêmio das Nações Unidas?” E
se irrita: “Vão fazer piadinha com a puta que o pariu!”
A rádio comunitária “pirata” entrava no ar todos os dias, numa iniciativa de
ousadia, no horário do programa estatal A Voz do Brasil. Tanto que, em sua inauguração,
Jorge anuncia: “Está saindo do ar a Voz do Brasil e entra no ar a Rádio Favela”. A tática e o
amplo alcance dos transmissores cujas ondas alcançavam regiões da cidade para além da
favela incomodaram outras emissoras de rádio, que reclamaram às autoridades, fato que
desencadeia uma perseguição e levará Jorge à prisão e à destruição dos seus
equipamentos, sob a alegação de estar operando clandestinamente. Na prisão, Jorge é
questionado por outro detento sobre como se deu a criação da rádio. Nessa cena o diretor
recorre ao flashback para mostrar a história de resistência cultural e política diante do
racismo, da exclusão social e do silenciamento contra os quais a população da favela
encontra na comunicação radiofônica um importante instrumento.
Jorge conta que trabalhava como lavador de carro e conta com a ajuda decisiva de
Ezequiel, técnico em eletrônica, e com o apoio dos amigos Roque e Brown. Filho de pai
ausente e mãe faxineira, estudava num colégio da rede particular de ensino, graças a uma
bolsa concedida por ser filho da faxineira da escola. Vítima de discriminação por parte de
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alguns colegas, numa aula de história, ele decide não se calar diante da “versão dos
vencedores”. Sua mãe, que sonhava em vê-lo “doutor”, agora o descobre como locutor
admirado da Rádio Favela e porta-voz de sua comunidade.
Com a trilha sonora original assinada por Gil Amâncio, este filme é um trabalho
emblemático do cinema brasileiro que se vale da coexistência entre o canto e todas as
sonoridades como recursos expressivos, provocando uma atividade singular para a
escuta.108 A trilha da abertura com os créditos já se enuncia por um groove composto por
ritmos e timbres mesclados da capoeira, do reinado, do samba, com sons eletrônicos
típicos no hip-hop e techno-ambient. O criterioso trabalho de edição e design sonoro
compõe, na sequência inicial do filme, o background que mistura um rap (extradiegético,
em segundo plano de volume) com as sirenes dos carros de polícia rumo à favela, as
conversas radiofônicas, com entrevistas na rua e diálogos internos no quarto da rádio. Os
planos das viaturas agora se integram ao rap (agora reconhecível, Um Homem na estrada,
de Mano Brown e Racionais MC’s, que vem para o “primeiro plano” sonoro, agora diegético,
pois soa em vários aparelhos de som na favela. A sequência se desenrola com a prisão de
Jorge.
A cena na qual o protagonista narra aos colegas presidiários, começa com um plano,
em flashback, de uma partida de futebol entre meninos, no morro, com um samba que se
ouve como score. A partir desse momento do filme, as canções passam a se conectar com
os planos alternados e compõem toda a fluência da cena que sintetiza as naturezas
dramatúrgicas clássicas mencionadas por Campos (2010) no trabalho de roteiro
cinematográfico, de épico (a história da rádio), do aspecto lírico (os dilemas subjetivos do
protagonista) e dramático (os embates que os personagens biografados irão enfrentar)
que na história do filme irão se desenrolar. Na próxima cena em que o canto acontece, os
quatro amigos conversam, à noite, no morro, sobre a força da comunicação radiofônica e
como a “voz” poderia transformar para melhor a sua difícil condição social. O personagem
Brau começa a cantar um rap, cuja batida rítmica da percussão soa extradiegeticamente:
Se essa antena fosse minha (Ricardo Aleixo e Gil Amâncio), eu mandava pelo ar... (som
diegético da voz) e termina com a frase “ como uma onda no ar...”. Os amigos, felizes, riem
Roteiro de Helvécio Ratton e Jorge Durán, Cinematografia de José Tadeu Ribeiro, fotografia de José Tadeu
Ribeiro, montagem de Mair Tavares, direção de arte e cenografia de Vera Hamburguer, Produção de Simone
Magalhães Matos. Elenco: Alexandro Moreno, Adolfo Moura, Babu Santana, Benjamim Abras, Priscila Dias e
Edyr Duqui. O filme foi gravado na própria favela, e usou cerca de 300 moradores locais como figurantes.
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juntos ao final. Este recurso de emprego do canto amador que pontua expressivamente os
encontros triviais e que se tornam cruciais na existência social possui uma grande força
catártica na narração cinematográfica.
Há, no decorrer da narrativa, a cena em que Jorge, após discutir com sua mãe, vai à
procura do pai que há muito tempo o abandonara. Ele o encontra cantando numa roda de
samba e seu canto soa no contexto – épico - da noite num bar da favela. Enquanto o seu
pai entoa com o grupo de músicos a canção Abre essa Porta, de Fabinho do Terreiro, o
personagem o observa, silencioso – lírico -, à distância. A canção é brevemente colocada
em segundo plano sonoro para dar lugar a um breve diálogo – dramático - entre dois
personagens presentes no bar. Este recurso mescla a intermitência de volume sonoro
entre o canto e o diálogo. Trata-se de um recurso de edição e design sonoro para que não
se congestionem, pelas intensidades sonoras, as informações verbais da letra com as
pronunciadas nas falas dos personagens. Mais uma ocasião em que a canção se transmuta:
de ritual cotidiano para score, porém diegético, ou seja, musicalmente encenado. Mais
adiante, na cena em que os dois amigos (Jorge e Brau), atravessam o viaduto Santa Teresa,
em sua cidade (Belo Horizonte), encontram duas jovens e, enquanto se apresentam a elas,
Brau começa a cantar declamando, enquanto sobre no arco do viaduto, a composição
Arrepio (Ricardo Aleixo e Gil Amâncio), que começa com a frase da canção de Roberto
Carlos e Erasmo Carlos...”eu sou um negro gato de arrepiar...” e prossegue com os seus
versos, acompanhado por uma batida blues ao violão e sob o som de uma gaita fictícia, que
Jorge simula tocar, enquanto a câmera acompanha os movimentos de Brau pelo arco do
viaduto. Alternando-se nos contracampos, Jorge apresenta em voz gaiata de locução
radiofônica, o artista exclusivo da sua Rádio Favela. O apelo ao repertório musical
midiático como marcador de época aqui opera como um recurso ao mesmo tempo
histórico (épico) e biográfico (lírico) no qual se confundem memórias da escuta, tanto dos
personagens quanto do espectador.
Aos 47 minutos apresenta-se o momento trágico em que Brau é alvejado
acidentalmente por um disparo direcionado ao seu amigo Roque. Este, após perceber a
sua morte, entra em choro desesperado. Neste ponto uma canção religiosa à capela
antecipa, por segundos, a cena que se segue, em corte seco que faz a elipse para a cena em
que se dá o enterro do jovem assassinado, fazendo a transição do salto entre esses dois
tempos da narrativa. Este recurso da trilha sonora, apesar de bastante usual, é
interessante por operar a migração da sonoridade extradiegética (como score) para a
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diegética (encenada pelo canto das mulheres no ritual fúnebre). A canção aqui opera
duplamente: como um vetor antecipatório para a expectativa que se cumpre no plano
seguinte, conduzindo a elipse temporal da narração; e como expressão da presença
importante do canto nos cultos sociais.
Noutra cena exemplar, os amigos conversam no aposento da rádio, enquanto soam
canções ao fundo, anunciadas pelo dj. A conversa é interrompida pelo anúncio da morte
do amigo Roque, encontrado assassinado na “boca do tráfico”. Na cena logo a seguir, o
grupo de cantoras Meninas de Sinhá sobe a laje da rádio para gravar ao vivo o seu canto,
plano que é bruscamente cortado para mostrar a invasão da polícia à sede da rádio.
Atesta-se neste momento a prerrogativa da intermitência da música nos filmes, recurso
que a composição e a edição sonora desenvolveram na história do cinema, reforçando o
choque expressivo dos saltos bruscos que geram sensações do porvir que não fora
enunciado previamente.
Quando a comunidade arrecadou recursos para o recomeço das transmissões da
rádio, soa brevemente um cantar de samba de morro, sugerindo um ânimo otimista à
narrativa.109 Na cena final, enquanto os jovens recebem na rádio a visita um representante
das Nações Unidas, um raccord do relógio de parede alude ao início da Voz do Brasil. 110
Jorge faz questão de começar a programação e entra com a vinheta (o Rap da Antena, na
voz de seu amigo assassinado). No final do filme, quando a própria polícia desiste de
perseguir seus criadores, Jorge proclama, em tom de triunfo: “São dezenove horas e está
entrando no ar a verdadeira voz do Brasil”, enquanto a câmera enquadra a imagem da
antena e que se movimenta em panorâmica pelos telhados da favela, com a cidade de Belo
Horizonte ao fundo, em Plano Geral.
Considerações finais
Oliveira (2010, p. 6) afirma que “...a determinação de tocar na Rádio Favela as músicas que não tocam
nas demais, de clara influência africana e forte tom de protesto, que acabam por compor a própria trilha
sonora do filme — rap, funk, blues, samba, berimbau de capoeira — motivo pelo qual os pais moradores do
asfalto, segundo o delegado, telefonam constantemente reclamando, pois “não querem os filhos deles
ouvindo esse lixo”. A invasão da polícia à rádio exatamente no momento em que estavam sendo colocadas
no ar velhas cantigas do morro entoadas por um grupo de senhoras idosas soa como uma tentativa de
apagar a tradição de um grupo minoritário, reeditando-se assim medidas de controle vigentes há algumas
décadas, que levaram à proibição da prática da capoeira e do funcionamento dos terreiros de candomblé.”
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A Rádio Favela foi premiada, em 1993, pelas Nações Unidas por seu trabalho em prol da educação dos
jovens e prevenção contra a adesão ao tráfico de drogas.
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Este texto tenta evocar como a potencialidade atávica do canto, com seus ritmos e
vocalidades, o pathos intrínseco à escuta de um eu lírico e sua presença latente na vida
coletiva (épica), com seus problemas dramáticos, injeta uma grande força expressiva
sobre a experiência que, envolta pelos ritmos da narração cinematográfica, pode
experimentar diferentemente a irrealidade do real. Mais do que identificar as situações
de integração da canção no filme abordado, esta discussão se interessa pelas
transmutações da escuta cancional, pelas novas competências criativas que esta exerce
quando motivada por modos inventivos de integração do canto às muitas sonoridades, à
narração, materializadas sob a atuação cênica e toda a plasticidade do cinema. O filme
Uma Onda no Ar nos instiga a estudar outros meandros da singularidade imaginativa que
a escuta assume quando despertada e convidada a se “reexperimentar”, uma vez em
contato com os ritmos heterogêneos de, nesse caso particular, a sua adaptação ficcional
sobre um fato historiográfico e biográfico (sob o escopo da a criação da Rádio Favela),
além das opções expressivas nas sínteses entre as canções, a montagem e a própria edição
sonora.
A escuta da canção que aqui denominamos como “cinematográfica” nasce no
processo das concepções criativas do trabalho que faz coexistirem expressivamente o
canto, as vozes, o score, os sons, a dramaturgia, a atuação, a edição e todos os ritmos da
imagem em movimento. Uma pesquisa mais detida aos modos criativos de
entrelaçamento da canção ao escopo da narrativa e aos trabalhos de sound design e de
edição sonora em Uma Onda no Ar faria jus à vastidão do tema da escuta cancional no
cinema sob diferentes espectros teóricos. A remetência da memória da escuta cancional
coexiste com imagens que aludem ao porvir, às promessas de acontecimentos afirmativos
da aposta de esperança dos agentes biografados pelo filme. A integração das canções à
narração em Uma Onda no Ar pode ilustrar o que pode a experiência ao se ultrapassar, a
se experimentar uma vez afetada pelos ritmos singulares provocados pelo trabalho de
composição cancional e dramatúrgica neste filme. O estudo merece futuramente um
refinamento teórico apoiado no pensamento teórico acerca dos trabalhos inventivos que
envolvem as artes da canção, das vocalidades e das sonoridades na diegese e na mimese
ficcional do cinema. Isso porque, se comparada ao percurso das artes que integram
música, palavra, imagem, narração, a produção cinematográfica acolhe a canção e cria
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disposições e atividades diferentes para a escuta, não apenas visualizada, mas também
imaginativa.
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CINEMA INTERATIVO COM USO DE INTERFACE CÉREBRO COMPUTADOR
DE CAMARGO MACHADO, José Cahue111

Resumo: O presente trabalho pretende, em um formato multidisciplinar, analisar a
relação entre o uso de interfaces cérebro computador com o cinema interativo. Também
chamadas de BCI (Brain Computer Interface), estas interfaces detectam, captam e filtram
ondas elétricas cerebrais a fim de mapear e entender o funcionamento cerebral. Este
estudo será focado na captação de alterações destas ondas causadas no espectador
através de um filme experimental. O filme tem sua montagem realizada de forma
Mestrando em Engenharia Elétrica/Biomédica pela UTFPR, especialista em Cinema e Música
Eletroacústica pela UNESPAR / FAP, zecahue@gmail.com.
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automática e dinâmica, baseado nas variações emocionais causadas pelo impacto da
própria obra audiovisual, criando uma narrativa original. Esta hibridização experimenta
uma forma de cinema interativo na qual o espectador realiza as escolhas de forma
involuntária e imperceptível, pois o filme é montado em tempo real de acordo com suas
próprias emoções. A multidisciplinaridade aqui presente trafega nas áreas do cinema
experimental, psicologia, jogos eletrônicos, neurociência e computação.
Palavras-chave: Cinema experimental; interatividade; interface humano-computador;
hibridismo.

1 - Introdução
O cinema é considerado uma arte que agrega muitas outras artes. O som da música,
o movimento das artes cênicas, a cor da pintura, o volume das esculturas, o espaço da
arquitetura, a palavra da literatura e a imagem da fotografia. A sétima arte é, também,
abraçada pela física, como a ótica, a acústica e a elétrica. A ciência teoriza sobre as obras
dos grandes mestres e concede artifícios para os iniciantes moldarem suas próprias obras,
ou a criarem novas teorias que irão influenciar futuros cineastas ou cientistas.
Entendemos então, que o cinema não é só uma arte com multi-facetas, mas também é uma
ciência complexa e multidisciplinar.
A multidisciplinaridade cinematográfica nos permite olhar além e adicionar novas
camadas, ainda pouco exploradas, nesta vasta arte-ciência. Este ensaio teórico propõe a
criação de uma estrutura narrativa interativa, com decisões baseadas no estado
emocional do espectador, a serem captadas por uma interface de leitura de ondas
cerebrais. Também analisa três artigos que relatam experimentos originais do gênero:
Emotive Cinema (CASTERMANS et al., 2012), em que os autores relatam testes realizados
com o uso de um headset comercial da marca Emotive. Technical Report on a Short Liveaction Film whose Story with Soundtrack is selected in Real-time based on Audience Arousal
during Performance (KIRKE, Alexis et al. 2013), relata o experimento interativo do curta
metragem Many Worlds, escrito e dirigido pelo primeiro autor do artigo, e Enheduanna –
A Manifesto of Falling: first demonstration of a live brain-computer cinema performance
with multi-brain BCI interaction for one performer and two audience members (ZIOGA,
Polina et al. 2016), que traz interação por captação de ondas cerebrais tanto do público,
quanto do ator.
2 - Conceitualização
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Os estudos do cérebro humano são, e sempre foram, um objeto de pesquisa que
fascina e intriga não apenas os cientistas, mas toda sociedade, seja por sua complexidade
ou dificuldade de análise precisa e profunda (CARPENTER, 1983). Vários métodos que
tentam oferecer uma leitura cerebral foram implementados ao longo da história, desde a
abertura do crânio com a exposição e visualização direta da massa encefálica (GROSS,
1999), até tecnologias que nos permitem realizar varreduras intracranianas com
renderização gráfica de alta resolução em vários eixos tridimensionais (EDELMAN et al.,
1993). O primeiro registro de EEG (sigla para eletroencefalograma) que se tem notícia foi
realizado pelo psiquiatra alemão Hans Berger em 1924 (HAAS, 2003). Kamiya (1969)
popularizou o neurofeedback 112 após publicar na Psycology Today um artigo sobre
treinamento para manipular oscilações neurais.

Estes exames costumam ser

extremamente caros, pois dependem de equipamentos de altíssima complexidade, e de
qualificação profissional eficiente para correta manipulação e diagnóstico. O presente
avanço tecnológico nos permite a ousadia de inovar no desenvolvimento destes aparatos
de alta tecnologia e na forma de como estes equipamentos são utilizados (SOUZA et al.,
2011). A busca pela inovação transcende a linearidade de uma pesquisa, corroborando
com a ideia de que devemos olhar para a arte por ângulos diferentes (SCHMIDT et al.,
p.147, 2016), sendo a ciência uma das formas exploradas para trazer elementos novos e
criativos para o meio artístico, como a neurociência. No começo da década de 70, David
Rosenboom (1976b) inovou ao utilizar ondas cerebrais para produção artística.
Tecnologia e cinema sempre caminharam em conjunto, os físicos e engenheiros sempre
buscaram trazer o que há de mais moderno e tecnológico para o mundo das câmeras,
assim como muitos cineastas incorporam técnicas cada vez mais complexas para criar
suas narrativas.
A presente proposta propõe demonstrar como uma interface cérebro-computador
em conjunto com o cinema podem criar uma obra interativa original. Esta interface
funciona como uma máquina capaz de rastrear determinadas frequências elétricas
produzidas pelo cérebro, processo conhecido por Eletroencefalograma (EEG).

Monitoramento das atividades cerebrais em tempo real em que o paciente toma conhecimento de suas
atividades neurais, e tenta manipula-las. Método de treino para aumentar a plasticidade cerebral ou para
tratar desordens mentais.
112
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Figura 01: Eletrodos para captação de EEG

Fonte: Chris Hope (http://www.flickr.com/photos/tim_uk/8135755109/) [CC BY 2.0
(http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

Os dados são capturados pela interface com o uso de eletrodos presos ao escalpo,
que transmitem os impulsos elétricos para o processamento, onde são amplificados e
filtrados os sinais, a fim de separar o que realmente é relevante em referência às
oscilações cerebrais, e o que são interferências causadas por ruídos elétricos do próprio
hardware, artefatos fisiológicos como fluxo sanguíneo, respiração, piscar dos olhos e
outras atividades intrusas que possam causar distorção no resultado (BINNIE et al., 1982).
A informação depois de amplificada e filtrada é analisada através de um algoritmo de
mineração de dados (BAO et al., 2011) para busca e identificação de padrões consistentes.
Os dados capturados pelo EEG podem ser processados e mapeados para ativarem
comandos específicos de um determinado software, o que a transforma em uma Interface
cérebro computador, ou BCI (Brain Computer Interface) (WOLPAW et al., 2000). Quando
o objetivo da BCI é produzir música, o mapeamento dos dados processados é usado para
disparar eventos musicais, controlar, manipular ou criar sons, e esta interface passa a ser
chamada de BCMI (Brain Computer Musical Interface) (MIRANDA et al., 2011). Mas como
chamar uma interface cérebro-computador capaz de realizar em tempo real uma
montagem cinematográfica? Ainda não há uma definição padrão para este tipo de
tecnologia, aqui chamaremos pelo acrônimo CICUICECO (Cinema Interativo Com Uso de
Interface Cérebro-Computador).
Figura 02: Ondas EEG impressas para visualização
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Fonte: BMC Infectious Diseases 2006, 6:169doi:10.1186/1471-2334-6-169
[CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

O processo de interação se dará pela escolha da rota narrativa, através de um
desdobramento causado pela seleção involuntária do espectador, através da leitura de
suas ondas cerebrais em tempo real. Como em um jogo de RPG 113 , em determinado
momento o jogador é confrontado a tomar uma decisão que mudará o andamento da
narrativa a partir daquele instante. Porém, diferente do jogo, em que o jogador escolhe
racionalmente seus movimentos, com o CICUICECO as ações são traduzidas
automaticamente de seu estado emocional.
3 - Revisão

RPG, ou Role Playing Game, é um jogo no qual o jogador incorpora e interpreta o personagem dentro de
uma narrativa.
113
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Nesta seção serão revisados três artigos, todos eles demonstrando o resultado de
experimentos originais em captura de sinais EEG, para serem utilizados como fator
decisório na montagem ou manipulação cinematográfica em tempo real.
Emotive Cinema – Neste artigo, seus autores mencionam a facilidade de encontrar no
mercado os novos aparelhos de detecção de ondas cerebrais utilizados recentemente na
indústria dos jogos. Estes aparelhos formam uma alternativa aos caros equipamentos
hospitalares e científicos, que antes eram utilizados para leitura de EEG. Com base em um
destes aparelhos ligado ao escalpo do espectador para detectar as variações emocionais e
um filme experimental, os pesquisadores realizaram testes de como as imagens do
próprio filme podem influenciar nas alterações emocionais do espectador, e com isto criar
efeitos em tempo real no filme. A conclusão sugere que mais estudos sejam realizados
para aumentar a precisão do sistema, pois a quantidade de sinal indesejado que a interface
captura dificulta a aquisição de dados confiáveis e aumenta a quantidade de dados
randomizados.
Technical Report on a Short Live-action Film whose Story with Soundtrack is selected in
Real-time based on Audience Arousal during Performance – Este artigo é um memorial
técnico descritivo, reportando os resultados de um experimento de montagem de um
curta metragem em tempo real, utilizando sinais biológicos do espectador. O curta
chamado ‘Many Worlds’, possui 4 linhas opcionais de narrativa, com 4 finais diferentes.
Segundo Alexis Kirke (2013), diretor, roteirista, e um dos autores do artigo, a escolha do
uso de sinais biológicos como controle interativo se deu por conta da fluidez e agilidade
na tomada de decisões, pois segundo o diretor, se o espectador tira sua atenção do filme
para realizar uma escolha, o mesmo deixa de ser cinema e passa a ser um jogo, porém, se
estas decisões são tomadas de forma involuntária, o filma passa a realmente ser interativo.
Os pesquisadores utilizaram 4 participantes, cada um deles utilizando um sensor de sinais
biológicos diferente, que eram: um sensor de batimento cardíaco, um sensor de tensão
muscular, um dispositivo de leitura de EEG (ondas cerebrais) e um sensor de transpiração.
Os 4 sinais são interpretados como uma média de detecção de excitação dos participantes.
O sistema com múltiplos sensores se provou eficiente na detecção de excitação dos
participantes, e realizou de forma automática e imperceptível a escolha das cenas e das
trilhas musicais.
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Enheduanna – A Manifesto of Falling: first demonstration of a live brain-computer cinema
performance with multi-brain BCI interaction for one performer and two audience members
– Este artigo descreve um experimento utilizando várias interfaces ao mesmo tempo. Uma
espécie de performance dramática teatral e audiovisual, em que a atriz e a audiência se
mesclam em uma obra altamente interativa. As variações das frequências neurais
captadas renderizam material audiovisual em tempo real, que é projetado e utilizado pela
atriz para dar ritmo a sua performance. Porém, diferente dos outros experimentos, em
que a filmagem era realizada anteriormente, e apenas a montagem do filme era efetivada
em tempo real, Enheduanna propõe a criação das imagens com a captação do EEG. Este
método se mostra muito promissor, porém, o entendimento atual do mapeamento
cerebral em conjunto com as tecnologias recentes, não são suficientes para que sejam
criadas imagens realistas, mas apenas cores e formas abstratas que servem de guia para
que a performance seja moldada de acordo com as variações das condas cerebrais dos
participantes.
4 - Narrativa
A presente estrutura narrativa é costurada através de 3 atos: introdução, confronto
e conclusão. Durante a introdução, são apresentados os principais personagens e o tema
principal, até o ponto no qual ocorre o primeiro desdobramento.

Figura 03: Estrutura Narrativa - Apresentação
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Fonte: o autor (2016)

Neste ponto são abertos dois caminhos pelos quais a história poderá seguir.
Identificamos o primeiro caminho pela letra ‘A’, e o segundo pela letra ‘B’. Pouco antes de
chegar ao ponto de decisão, a interface inicia o processamento das ondas cerebrais, que
são identificadas e atribuídas para cada um dos dois caminhos (A ou B). As características
das oscilações neurais irão definir a rota a ser seguida. A atribuição para cada tipo de onda
é determinada previamente através de uma calibragem, no qual o espectador se submete
a uma análise de suas oscilações neurais, a fim de serem mapeados os limites pessoais de
tranquilidade e euforia. Estas variações ditarão o rumo da narrativa, pois caso as ondas
cerebrais predominantes de tranquilidade estejam em evidencia, o caminho a ser
percorrido será o ‘A’, caso a pessoa esteja eufórica, a narrativa discorre para o caminho
‘B’.
Figura 04: Estrutura Narrativa - Confronto

Fonte: o autor (2016)
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O processo se repete durante a passagem do segundo para o terceiro, onde cada
linha narrativa (A e B) possui dois caminhos cada, levando a três possíveis finais: ‘1’, ‘2’ e
‘3’. Desta maneira, com a detecção de duas variações mentais, tranquilo e eufórico,
chegamos a 4 combinações narrativas possíveis: A1, A2, B2 e B3.
Figura 05: Estrutura Narrativa - Conclusão

Fonte: o autor (2016)

5 - Conclusão
O atual avanço tecnológico nos permite uma grande liberdade para criação
artística. Analisando os resultados de experimentos do gênero, percebemos que a
exploração das ondas cerebrais para montagem cinematográfica é viável, contendo em
sua realização um alto teor criativo e cientifico. Sugere-se novas pesquisas com testes
empíricos, para realização de uma obra audiovisual com montagem em tempo real,
utilizando uma interface de captação de ondas cerebrais e um roteiro original para ser
escrito de acordo com a estrutura narrativa proposta neste artigo.
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CONTRADIÇÃO CORPO MORTO/CORPO EM MOVIMENTO, EM O ILUMINADO E
HORROR ISLAND.
João Gabriel Santos Citadin114

RESUMO: O objetivo deste texto é o de aproximar duas obras de terror, um clássico do
terror: O Iluminado, 1980, de Stanley Kubrick, com um jogo de terror “nonsense” para
celular: Horror Island. A comparação será embasada na experiência do “sobrenatural”
assim como ela é abordada no filme e no jogo, e de como ela pode ser considerada
apelativa para o espectador. Em O Iluminado, algumas cenas de terror mostram a
sequência dos fantasmas “ainda vivos”; com a sua contraparte morta. No jogo, todas as
alucinações do protagonista mostram uma cena de morte seguida por uma representação
de movimento: tem-se assim uma sensação de contradição ao que o espectador é
submetido e que consiste em ter, ao mesmo tempo, a noção de um ser vivo presente e ao
mesmo tempo morto; representado respectivamente por um movimento (vida) e por um
corpo morto, no qual não há mais movimento. A hipótese deste texto é a de que a sensação
de contradição corpo morto/corpo em movimento é a força do terror representado nas
duas obras. Fundamentaremos a noção de vida e de morte, se valendo da concepção
Bergsoniana de vida, tida como “temporalidade”, ou duração, em contrapartida com a
morte, que seria um “cessar de um movimento interno” (morte material).
PALAVAS-CHAVE: Terror; O Iluminado; Horror Island; Cinema; mobilidade.

Uma concepção de vida vinda da filosofia Bergsoniana:
A vida seria, para Bergson, da ordem de uma “duração”, ou seja, a habilidade de
reter os momentos passados em forma de lembrança, e a partir deles lidar com um
número indefinido de possibilidades de criação de formas de vida. Convém ater-se um
pouco mais nesse ponto.
Ora, olha-se para o tempo como um meio homogêneo. Mas há de se perguntar se o
tempo concebido como um meio homogêneo não é a intrusão de uma concepção de espaço
na consciência reflexa. Há duas formas diferentes que se apresenta a duração, diz-nos
Bergson. A duração pura é a que acontece quando o nosso eu se deixa viver. Assim, uma
sucessão sem distinção seria como que uma solidariedade, uma organização íntima de

João Gabriel Santos Citadin, graduando em Filosofia na área de filosofia contemporânea francesa, pela
UFPR. joaogabrielcitadin@gmail.com
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elementos, que não se distinguem sem um ato de abstração. Desde o instante a que se
atribua a menor heterogeneidade na duração, se introduz sub-repticamente o espaço.
Tal é a força da nossa concepção de espaço abstrato, porém, o que torna fácil recair
na imagem da duração representada espacialmente. Basta, para isso, que se estabeleça
uma ordem na sucessão, por exemplo. Pois a duração ela mesma é um ato simples de
mudança, e a mera ideia de ordenação já pensaria este ato segundo o antes e o depois, e,
portanto, na justaposição.
Em síntese, quando a deslocação do meu dedo ao longo de uma superfície ou de
uma linha me provoca uma série de sensações de qualidades diversas,
acontecerá de duas uma: ou representarei estas sensações apenas na duração,
mas elas suceder-se-ão então de tal maneira que não posso, num determinado
momento, representar várias delas como simultâneas e, contudo, distintas; – ou,
então, discernirei uma ordem de sucessão, mas é porque então tenho a faculdade,
não apenas de perceber uma sucessão de termos, mas também de alinhá-los em
conjunto, após os ter distinguido; numa palavra, tenho já a ideia de espaço.
(BERGSON, 2011, p.75).

Há também a multiplicidade indiferenciada ou qualitativa, que não possui qualquer
semelhança com o número, esta é a imagem da duração pura. O movimento
percepcionado pelos nossos sentidos é a prova de uma duração homogênea e mensurável.
E, apesar de o tempo parecer uma grandeza mensurável e homogênea, ele apenas o será
por uma mediação pelo espaço, e há aqui a ilusão de acreditar que este tempo mensurável
seja anterior à experiência do movimento, quando na verdade não o é, ilusão que será
necessária dissipar.
A representação simbólica da duração é, então, uma “quarta dimensão do tempo”,
meio que criamos e que nos permite justapor os momentos da pura duração. Há que se
distinguir também entre espaço percorrido por um móvel e este progresso que é um ato
e que escapa ao movimento (origem da ilusão dos eleatas). E é precisamente por isso que
a ciência só trata com o espaço, pois ao se interessar em representar o tempo
espacialmente apenas, o aspecto qualitativo da duração não conta nada para a ciência.
Assim, o universo poderia se mover com o dobro da velocidade e a ciência não se
aperceberia desta mudança. Mas se o espaço é homogêneo, no espaço não há duração. A
multiplicidade dos estados sucessivos do mundo exterior só existe então para uma
consciência que é capaz de conservá-los. A ilusão que denuncia, então, parece consistir em
julgar que esta multiplicidade espacializada seja anterior à multiplicidade qualitativa,
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quando na verdade a consciência só pode construir esta noção de multiplicidade
quantitativa porque dura e por isso retém algo do momento que deixou de existir.
Assim, de tudo o que se seguiu, Bergson conclui que apenas o espaço é homogêneo,
que uma consciência realiza as ações de contar, justapor e calcular sob uma multiplicidade
espacial, e que sob a ação de uma multiplicidade distinta, a consciência apreende a
sucessão de um tempo homogêneo que é um alinhamento de eventos exteriores no espaço.
Mas Bergson também lembra que existe esta multiplicidade qualitativa, e que mais
profundamente, na intimidade do espírito, é com ela que construímos a ideia de
multiplicidade quantitativa, uma vez que no interior da alma os estados contados na
duração se misturam e, no entanto fica cada um ao seu modo.
Quando contamos explicitamente unidades alinhando-as no espaço, não é
verdade que ao lado de tal adição, cujos termos idênticos se alinham num fundo
homogêneo, se dá continuidade, nas profundezas da alma, a uma organização
destas unidades umas com as outras, processo completamente dinâmico,
bastante análogo à representação puramente qualitativa que uma bigorna
sensível teria do número crescente das pancadas do martelo? (...) Em síntese, o
processo pelo qual contamos as unidades e com elas formamos uma
multiplicidade distinta apresenta um duplo aspecto: por um lado, supomos como
idênticas, o que não pode conceber a não ser com a condição de que estas
unidades se alinhem num meio homogêneo; mas, por outro lado, a terceira
unidade, por exemplo, ao acrescentar-se às outras duas, modifica a natureza, o
aspecto, e como que o ritmo do conjunto: sem esta mútua penetração e este
processo de certo modo qualitativo, não haveria adição possível. – É, pois, graças
à qualidade da quantidade que formamos a idéia de uma quantidade sem
qualidade. (BERGSON, 2011, p. 86).

Uma vez que este faz suceder as coisas ao passo que uma consciência reflexa
acumula na lembrança seus estados. Mas, neste “tempo homogêneo” é impossível a
ocorrência do movimento. Enfim, quanto mais se faz apelo a esta ação da consciência para
com o mundo exterior, mais se vê uma representação simbólica, que servirá facilmente de
substrato para uma psicologia superficial e associacionista, porém, adentrando a vida
interior, encontraremos aí uma alma cujos estados se interpenetram todos. A vida prática
nos convida assim a exteriorizar as nossas ações e a desenvolver e fixar gostos na
consciência reflexa. Para a consciência interior, entretanto, cada gosto é único porque é
sempre um movimento novo.
A realidade da vida, então, que segundo o autor não pode ser apreendida somente
pela inteligência, havendo a necessidade de um auxílio da faculdade da intuição, seria a
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própria mobilidade115. A matéria, por sua vez, é o nível mais reduzido de temporalidade,
porque não há retenção do momento que acabara de passar, a não ser por uma
consciência que, como dissemos, “dure” e por isso retenha em si a lembrança do momento
que já passou.
A filosofia Bergsoniana e o cinema:
Talvez por ter concebido a vida como um processo da ordem da duração,
intimamente ligada com o movimento real que captamos no mundo, é que Bergson tenha
reservado um espaço tão vasto em suas obras para a análise do cinema. O mecanismo
cinematográfico da inteligência, nome que Bergson confere a uma ilusão que ocorre para
a humanidade desde a época de Zenão, consistiria em se instalar e captar, da mudança,
estados sucessivos que a todo instante poderiam imobilizar-se. Mas, desde o Ensaio sobre
os dados imediatos da consciência, Bergson definiu precisamente que o movimento não se
confunde com o espaço percorrido, de modo que, instalar-se na transição supõe
“renunciar aos hábitos cinematográficos de nossa inteligência”. Para Bergson, então, o
cinema é uma maneira nova de reproduzir uma ilusão constante, universal e antiga da
consciência.
A crítica de Bergson é direcionada para o cinema, mas apenas usa o seu mecanismo
de funcionamento para ilustrar tal ilusão, que já ocorria na humanidade desde Zenão. O
cinema para Bergson ofereceria um pseudo-movimento, que nada mais é do que um
sucedâneo de cortes imóveis. Diria Bergson que o cinema, ao reconstituir o movimento,
apenas reproduz o modo de funcionamento da nossa percepção natural, pois sempre que
intencionamos pensar, exprimir ou somente perceber o movimento, fazemos cinema.
Este pode parecer o lugar do cinema nas obras de Bergson. Mas por que relacionar
elementos da filosofia bersgoniana para falar de cinema? Deleuze foi um dos primeiros a
escrever sobre isso em suas obras, porque nota uma peculiaridade acerca do acervo
lexical deixado por Bergson em suas obras: das obras de Bergson são apropriadas
expressões linguísticas pelo cinema: Découper, instantané, écrane e até mesmo
cinématographe, são expressões novas para o período histórico em que Bergson escreve
e que viriam a se tornar um vocabulário técnico do cinema ao longo do século XX (1983).
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Um dos fatores pode ser, então o acervo lexical deixado pela filosofia bergsoniana acerca
do cinema, afinal, se tais termos são apropriados pelo cinema, pode ser feita uma reflexão
sobre os mesmos a partir daí.
Há também que se ater à concepção deleuziana de história da filosofia:
Mas minha principal maneira de me safar nessa época foi concebendo a história
da filosofia como uma espécie de enrabada, ou, o que dá no mesmo, de imaculada
concepção. Eu me imaginava chegando pelas costas de um autor e lhe fazendo
um filho, que seria seu e, no entanto, seria monstruoso. Que fosse seu era muito
importante, porque o autor precisava efetivamente ter dito tudo aquilo que eu
lhe fazia dizer. Mas que o filho fosse monstruoso também representava uma
necessidade, porque era preciso passar por toda espécie de descentramentos,
deslizes, quebras, emissões secretas que me deram muito prazer. Meu livro sobre
Bérgson [Bergsonismo] me parece exemplar nesse gênero. E hoje tem gente que
morre de rir acusando-me por eu ter escrito até sobre Bergson. É que eles não
conhecem o suficiente de história. Não sabem o tanto de ódio que Bergson no
início pôde concentrar na Universidade francesa, e como ele serviu – querendo
ou não, pouco importa – para aglutinar todo tipo de loucos e marginais,
mundanos ou não (DELEUZE, 1992, p.14).

Deleuze equivale o plano cinematográfico à imagem bergsoniana, cunhando o
termo imagem-movimento, ou corte móvel da duração. Mas Bergson nunca usou o termo
imagem-movimento, assim, tal como ele aparece na obra de Deleuze. O que vemos, no
primeiro capítulo de Matéria e Memória (1999) é Bergson empregar o termo imagem para
falar do campo perceptivo, e da totalidade do universo, a consciência participando, sendo
ela também uma imagem, ou, precisamente, um “centro de ação”, no qual o movimento
recebido por esta imagem especial – o meu corpo – escolheria tal ou tal reação.
Comparação do filme O Iluminado e do jogo Horror Island fundamentados na
representação do sobrenatural a partir de uma concepção de vida:
A concepção de “vida” ou “vida consciente”, que é aquela na qual nos sustentamos
para desenvolver este texto, advém, então, da filosofia de Bergson 116 , filósofo francês
contemporâneo, que em suas obras defendeu a vida do espírito, ao caracterizá-la ora
como “uma multiplicidade qualitativa”, em contrapartida a uma “multiplicidade
quantitativa” (ou seja, espacializada).
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No que o cinema poderia querer se inspirar, no campo da filosofia, que fosse
possível ser considerado na obra de Bergson, a matéria é também o nível mais reduzido
de vida, ou temporalidade. Porque ali onde não há retenção dos momentos não há,
portanto, nem duração e tampouco consciência.
A hipótese que podemos construir pode fundamentar-se na interpretação do
sobrenatural tal como é abordado tanto no filme quanto no jogo, se existe pelo menos uma
interpretação possível do sobrenatural. Passemos então para as cenas com a pergunta: a
imagem de um corpo inerte pode aparecer como apelativa, na mesma medida em que
consistiria na memória retida de um ser vivo que estava ali?
36:40 – começando pela cena das gêmeas, cena icônica do filme O Iluminado 1980,
de Stanley Kubrick, mas que não existe no livro homônimo de Stephen King – do qual o
filme foi adaptado. Danny Torrance (Danny Lloyd), o filho do casal, está andando de
triciclo pelos corredores do hotel, vê as duas meninas gêmeas, filhas do ex-zelador, de
mãos dadas, convidando-o para “brincar, para sempre e sempre...”. Logo depois de sua
primeira aparição, a câmera volta para o rosto do menino, que está em choque. Depois
disso é mostrada uma cena na qual as duas meninas estão estiradas ao chão, mortas e
completamente ensanguentadas.
Mais uma vez a câmera se volta para o menino, que esfrega os olhos, e depois os
fantasmas das meninas desaparecem.

FIGURA 1: Imagem do filme O Iluminado (1980), de Stanley Kubrick
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E para a análise desta sequência fílmica, do que foi apreendido anteriormente: a
matéria é também o nível mais reduzido de vida, ou temporalidade. No corredor morto
não há nada. Mas o garotinho da família consegue ver a presença de pessoas mortas. O
espectador é levado a experimentar uma situação hipotética em que o sujeito reconhece
a imagem de um indivíduo que estava presente, e que deixou uma memória desse evento.

FIGURA 2: Imagem do filme O Iluminado (1980), de Stanley Kubrick
57:21 – Neste momento, temos a cena da mulher da banheira, que, depois de ter
“agredido” Danny, faz com que sua mãe, Wendy Torrance (Shelley Duvall), peça para Jack
Torrance (Jack Nicholson), seu marido e pai do garoto, que vá para o quarto 237. Lá o
fantasma da mulher o espera, completamente nua, e o seduz. Depois disso, o fantasma
revela a sua verdadeira face, aparecendo como uma mulher velha que supostamente
morrera na banheira do hotel.
Por fim, no final do filme, enquanto Wendy Torrance foge dos fantasmas que estão
perseguindo ela pelo hotel, vemos ela se dirigir a uma sala que parece se localizar na parte
superior do hotel, e pode-se ouvir um som ambiente com músicas e conversa, que sugere
uma festa, mas no momento em que Wendy volta os olhos para a sala, tudo o que ela vê
são esqueletos empoeirados. Aqui o movimento é sugerido pela trilha sonora da festa, mas
é posto em cheque pela própria imobilidade dos esqueletos.

O jogo Horror Island: seria uma inspiração do filme O Iluminado?
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Neste artigo, as sequências do filme O Iluminado (1980), de Stanley Kubrick, acima
analisadas, respaldam a nossa percepção de que as cenas de terror do jogo Horror Island,
se não foram diretamente inspiradas deste filme, pelo menos elas proporcionam para o
espectador a mesma experiência psicológica. E se quiséssemos definir esta experiência,
diríamos, como fizemos acima, que se trata de uma contradição ao qual o espectador é
submetido e que consiste em ter diante de si uma representação de um ser vivo, e ao
mesmo tempo morto.
É a isso que nos referimos para embasar esta concepção de vida, para enfim
podermos interpretar os fantasmas de Kubrick. Quando eles aparecem “vivos”, ou seja,
conversando e manifestando esta vida consciente própria de um ser vivo. A sensação de
terror não seria tão impactante para o espectador se os fantasmas não dispusessem
também da sua contraparte “morta”, ali onde o corpo já não apresenta mais condições de
reproduzir a vida metabólica e portanto fora reduzido ao “nível mais ínfimo da matéria”,
é que a contradição se apresenta, porque nos sugere que uma vida ainda esteja presente,
ainda “dure”, e para além disso, “retenha” a memória da sua própria morte, trazendo a
imagem de um “corpo físico” que já tenha sido completamente devastado.
Agora, resta analisar algumas das cenas de Horror Island e procurar ver se nelas se
pode constatar uma experiência psicológica de mesma natureza.
Na primeira cena, o protagonista é levado de barco a uma ilha e ao chegar lá, se
visitar uma tenda que se encontra no meio desta ilha, a tela irá ficar escura, iniciando a
primeira cena. Nesta cena, se o jogador mover o protagonista até o trapiche notará a
silhueta de um homem. Ao se aproximar, este homem se mata com um tiro e cai no mar.
Depois disso, se o jogador voltar para o meio da ilha, verá um avião passar no alto do céu.
Assim termina a primeira cena.
A próxima cena a ser analisada, começa quando o protagonista acorda de novo
dentro da tenda e ao sair dela, se depara com um cadáver de um homem enforcado,
pendurado em um coqueiro. Ao longe um navio passa, há um tripulante neste navio, mas
parece que ele não pode perceber a presença do protagonista. O navio vai embora e assim
termina a cena.
Vemos em Horror Island um espectador (que agora não é mais um personagem da
trama, mas o próprio jogador, que é lançado de chofre neste universo e tem de interagir
com ele) que é convidado a experimentar cenas de morte seguidas por uma manifestação
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de “movimento” (o avião, o barco) – movimento que, não é mais o de um ser vivo em
primeira instância, mas a de um veículo que carece de uma “vida” para ser operado (tal
como o barco é operado pela silhueta de um homem). E que aqui já não sugere mais uma
“sobrevida” fantasmagórica que vem a reter a imagem da própria morte, mas sugere uma
tentativa frustrada de fuga da própria morte, quase como se o protagonista, durante o
progresso do jogo, viesse a descobrir que já estava morto desde o começo. A experiência
psicológica, ainda que diferentes em suas consequências no decorrer da história, não
deixam de ter a mesma natureza, sugerindo uma vida que não está mais presente
fisicamente no mundo dos vivos, mas que ainda retém algo da sua memória e insiste em
não partir.

FIGURA 3: Imagem do jogo Horror Island

Estas são as duas cenas em que defendemos haver uma experiência psicológica de
mesma natureza, por parte do espectador. Segundo o modelo de análise dos filmes, o
sentido da cena está em representar uma situação de evento de morte (sugerida pelo
corpo morto, sangue, etc.) e uma cena de movimento, tal como o barco a seguir.
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FIGURA 4: Imagem do jogo Horror Island

O sobrenatural em O Iluminado e em Horror Island: uma possível aproximação dos
conceitos bergsonianos

Nos fantasmas de Kubrick, dizíamos que a força do terror era de uma contradição
que se apossa do espectador (que pode ser Wendy, Jack, Danny, ou o espectador do filme,
ao experimentar a perspectiva deles) quando o mesmo espírito se apresentava “vivo” e
morto ao mesmo tempo, convidando os personagens a participar deste mundo além vida
que se mantém no hotel mal assombrado.
Para além das experiências de ordem psicológica, também podemos traçar outros
paralelos entre as duas obras. Em Horror Island, temos também uma sensação de
isolamento, tal como no hotel coberto de neve do filme. A trama sugere uma desordem
psicológica da qual o protagonista é vítima, tal como a natureza desequilibrada de Jack e,
no final de Horror Island, o protagonista é envolto por esqueletos dançantes, parecido com
o final do filme O Iluminado, em que Jack é visto em uma foto de uma festa, agora como
mais um dos espíritos que assombram o hotel.
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Resumo: A estética, como fonte de significação, abrange, não somente, mas também,
reflexões sobre fenômenos artísticos e socioculturais. Na sociedade contemporânea, o
capitalismo exacerbado influencia a geração de uma produção midiática superabundante
e faz surgir uma nova forma de relacionamento das pessoas com os meios de comunicação,
assim também, como obras que optam por seguirem esses novos caminhos, como o
projeto transmidiático Latitudes (Felipe Braga, 2013). Este estudo visa recorrer à estética
como instrumento interpretante, de como essas práticas vem se realizando, citando o
início do cinema e também o atual, estudado por teóricos prólogos das vertentes estéticas,
como por exemplo, Hugo Munsterberg e Jean Mitry, passando pelas mudanças ocorridas
com a televisão, através de autores como Douglas Kellner, Maria Immacolata Vassallo
Lopes e finalmente as novas mídias, abordadas por Robert Stan (2005) e sob o olhar de
Gilles Lipovetsky e Jean Serroy (2015).
Palavras-chave: Estética; Consumo de Conteúdo; Cinema; Televisão; Internet; Latitudes.

Introdução
Este artigo pretende resgatar algumas ideias lançadas por autores ligados as
teorias das artes e contemporaneidades, que trazem luz sobre as questões voltadas a
estética como fonte de significação no meio comunicacional e de suas obras. O advento
das novas mídias trouxe um impacto na sociedade e uma modificação na forma como as
pessoas consomem os produtos audiovisuais e como elas se relacionam com as obras
através da intersecção entre diversas mídias (a transmidialidade) e destas com outras
formas de expressão. Autores como Carole Talon-Hugon (2009) explicam como a arte
deixou de ser apenas material com finalidade ritualística na sociedade primitiva, para ser
objeto que visa um consumo estético “desinteressado e gratuito” na atualidade. Assim
também como outros autores que diferenciam a estética em cada meio de comunicação,
citaremos Hugo Munsterberg e Jean Mitry para o cinema, Douglas Kellner, Maria
Immacolata Vassallo Lopes para a TV e Robert Stan, Gilles Lipovetsky e Jean Serroy para
a internet.
Utilizaremos ainda o projeto Latitudes (Felipe Braga, 2013) como exemplo de obra
que se apoia nessas três plataformas citadas, seguindo a tendência estética da
transmidialidade com a intenção de atrair maior público e maior rentabilidade econômica,
visto que, uma coisa é certa e que é atualmente facilmente identificada, hoje já não existe
mais, nesse mercado das artes, as oposições até pouco constituídas, “arte contra indústria,
cultura contra comércio, criação contra divertimento: em todas essas esferas, leva a
melhor quem for mais criativo”. (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 27).
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A estética como fonte de significação
O presente artigo visa utilizar como objeto de estudo a estética e suas
conceituações como disciplina “portanto a estética é explicitamente apresentada como
uma teoria da sensibilidade, mas da sensibilidade como modo de conhecimento” (TALONHUGON, 2009, p. 45) chegando ao que hoje alguns autores compreendem como sendo
uma estetização do mundo; e por ser um conceito aberto, suscetível de evolução, será
utilizada como sendo uma possibilidade de entender o que a nossa contemporaneidade
nos tem proporcionado, aqui mais especificamente, no campo do audiovisual.
Fazendo um resgate do que alguns autores consideram como estética, podemos
iniciar com Carole Talon-Hugon (2009) que em sua obra A estética – história e teorias
clarifica o seu percurso desde a sua constatação até a sua aplicabilidade como disciplina.
Ressalta as primeiras ideias lançadas por Baumgarten que batizou aquilo que ele
considerava a “ciência do modo sensível do conhecimento de um objeto” por estética,
assim também como as conceituações de outros autores, como Kant que na obra Crítica
da faculdade do juízo, examina a questão que atravessa o século: saber como é que o juízo
estético, que é subjetivo pode, não obstante, ter uma validade universal. Para ele existem
duas grandes categorias: as que se ocupam da beleza (são os juízos de gosto) e as que se
referem ao sublime, sendo que a diferença essencial que há entre elas está em a beleza
repousar nas formas espaciais e temporais dos objetos (portanto, no que é limitado no
espaço e no tempo), enquanto o sublime repousa na ilimitação. No que se refere ao juízo
de gosto, para Kant, repousa num sentimento de prazer ou de desprazer, sendo subjetivo.
Porém, não está ligado ao belo, feio, agradável, aos interesses pessoal, intelectual ou moral.
Ele é um sentimento desinteressado. “O desinteresse permite compreender a estranha
pretensão à universalidade do juízo do gosto” (TALON-HUGON, 2009, p. 49).
Porém, nem sempre as artes foram concebidas tendo a intensão e o consumo
puramente estéticos e desinteressados, mas sim, visando os rituais. Com a emancipação
do artista em relação às corporações, estes dão início a autonomização do domínio
artístico e estético. A partir de então, surge à necessidade do “ter” algo que se exprima a
beleza, seja na arquitetura, na pintura, nos ornamentos, enfim, tudo o que possa seduzir e
atrair a atenção alheia.
Ao mesmo tempo em que uma parte das artes emancipava-se do domínio burguês,
das encomendas aristocráticas e da igreja para criar de forma livre e independente,
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também de forma econômica das leis de mercado, surge uma arte comercial voltada para
o lucro.
Tudo opõe esses dois universos da arte: sua estética, seu público, bem como sua
relação com o econômico. A era moderna se mudou na oposição radical entre a
arte e o comercial, a cultura e a indústria, arte e diversão, o puro e o impuro, o
autêntico e o kitsch, arte de elite e a cultura de massa, as vanguardas e as
instituições. Um sistema de dois modos antagonistas de produção, de circulação
e de consagração, que se desenvolveu essencialmente apenas nos limites do
mundo ocidental. (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 21)

Mesmo com a deficiência de criar um estilo próprio, a modernidade industrial não
se absteve de uma nova maneira de estetizar em massa, forma essa, trazida pela indústria
cultural e pela transformação da grande distribuição. Importante reconhecer que,
segundo Gilles Lipovetsky e Jean Serroy (2009), foram antes às lógicas industriais e
mercantis, e não a esfera da arte propriamente dita, que tornaram possível o processo de
estatização de massa. Com o advento das artes de massa e das estéticas mercantis que o
cinema, a fotografia, a publicidade, a música gravada, o design, as lojas de departamentos,
a moda, os produtos cosméticos, desencadeou-se pela primeira vez uma dinâmica de
produção e de consumo estético na escala da maioria.
Para os autores aqui citados, atualmente assiste-se a um fenômeno geral de
estetização do mundo, para Talon-Hugon, dizer que o mundo se estetizou é, em primeiro
lugar, dizer que se tornou belo “do corpo dos indivíduos estabelecido pelos cosméticos,
dos centros de fitness e da cirurgia estética”, também quando envolvem as cidades e os
espaços “as cidades, cujos centros são objetos de renovações cuidadas, sendo as rotundas
entregues os paisagistas e a construção de novos programas grandes nomes da
arquitetura, por toda a parte se manifesta preocupação da aparência” (TALON-HUGON,
2009, p.100). Para ela a estetização do mundo é também uma estetização dos olhares e
das atitudes, a estética aqui sugerida não qualifica somente os objetos, mas, também
qualquer coisa no sujeito (uma atitude, uma atenção, um olhar, um juízo, caracterizados
pela distância, pelo desinteresse, pela ligeireza, pela gratuidade, pelo cuidado com
aparência). Lipovetsky e Serroy sustentam a ideia de que uma quarta fase de estetização
do mundo se instalou, além do que Talon-Hugon cita, os autores dizem que esta é
remodelada no essencial por lógicas de mercantilização e de individualização extremas,
um mundo transestético.

278

Daí a preocupação com que tantos autores e artistas estejam a cada dia mais
produzindo obras personalizadas, onde os estilos são múltiplos, assim como as tendências,
os espetáculos, os locais de arte, a moda, o imaginário e as emoções. Um exemplo de obra
realizada nesse momento transestético em que estamos vivendo é Latitudes (2013), um
trabalho nacional realizado pelo diretor Felipe Braga no ano de 2013 e que ganhou o
prêmio de melhor série para televisão da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA 2013). A obra é do gênero drama e narra o romance entre Olivia e José. Ela, executiva de
moda, moderna e ativa. Ele, fotógrafo, comedido e romântico. Ambos viajam muito a
trabalho e numa dessas viagens eles se conhecem e começam um relacionamento. Embora
queiram estar juntos, discutem durante toda a trama sobre as consequências de abrir mão
de suas vidas pessoais e profissionais para isso. É um projeto transmidiático,
considerando alguns de seus elementos narrativos como integrantes de um conjunto de
estratégias adotadas visando à constituição de um universo narrativo que se desdobra em
diversas plataformas (televisão, internet e cinema) e diferentes formatos (série de
televisão, websérie e filme).
A estética dos meios – Do prazer desinteressado a estetização do mundo
A pouco mais de um século, o cinema se tornou parte integrante de nossas vidas,
preenchendo nossos momentos de lazer e o imaginário. Os filmes nos proporcionam
experiências e sensações variadas. “Isso não acontece por acaso. Filmes são concebidos
para ter certos efeitos sobre seus espectadores” (BORDWELL; THOMPSON, 2013, p. 29,
grifo do autor), como o apego aos personagens, à identificação pessoal com a narrativa, à
descoberta de novos lugares dentre outros. Uma das hipóteses desse estudo é que essas
experiências e sensações não ficam represadas nas salas de cinemas, elas permeiam por
outros meios e ambientes, aumentando as oportunidades de experimentações. Tais
possibilidades também não estão restritas apenas a narrativa do filme, mas, a forma, os
meios e as tecnologias envolvidas são partes importantes do processo para se contar uma
história.
O objetivo principal da teoria do cinema é verificar as suas proposições ou algum
aspecto dele e em vezes é incorporado à questão estética e muitas são as obras teóricas
que ligam as duas vertentes. Para Jacques Aumont (2012, p. 14) “esses dois termos não
abrangem os mesmos campos e é útil distingui-los”. Para o autor, à medida que uma obra
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está sujeita a múltiplas abordagens, não cabe apenas uma única teoria, mas sim, algumas
que correspondam a cada uma dessas abordagens. A estética do cinema acaba sendo um
desses braços de pesquisa, o qual se dedica ao “estudo do cinema como arte, o estudo dos
filmes como mensagens artísticas” (AUMONT et al., 2012, p. 15). A estética do cinema está
diretamente ligada à questão do gosto, do belo, e depende da estética geral que trabalha
filosoficamente o conjunto das artes.
A estética do cinema apresenta dois aspectos: uma vertente geral, que considera
o efeito estético próprio do cinema, e uma vertente específica, centrada na
análise de obras particulares: é a análise dos filmes ou a crítica no sentido pleno
do termo, tal como é utilizado em artes plásticas ou musicologia. (AUMONT et al.,
2012, p. 16)

A estética baseada nos princípios kantianos busca explicar o nosso interesse por
determinados objetos e experiências, onde esse aspecto afetivo não é puramente
governado por causalidades físicas, mas explica-se pelo princípio do prazer que sentimos
ao apreciar o “belo” ou aquilo que para Kant é uma “objetividade sem objetivo” (ANDREW,
1989, p. 31). Uma apreciação desinteressada e sem a intenção de ganho explica a
existência da transcendência.
Ao aplicar tais conceitos ao cinema Munsterberg não aceitou que ele fosse
considerado uma arte menor que as outras que ele apreciava e estudava.

Os que afirmam ser este um mero derivado da arte do teatro ignoram o fato de
que, quando vemos uma fotografia da pintura renascentista, desejamos ver o
original e, desse modo, não ficamos realmente satisfeitos com o objeto em frente
a nós; mas quando vemos um bom filme ficamos satisfeitos e não consideramos
um teatro deslocado. Nossas mentes são invadidas por esse objeto na tela e são
afastadas de todos os outros compromissos. O filme então desliza para a sua
conclusão moldado de tal forma que se mantém longe do mundo real e nos
mantém no que tem sido chamado de estado de “atenção extasiada”. Em vez de
tentar usar tal filme, ou mesmo compreende-lo, ficamos contentes por percebêlo em si mesmo, isolado de todo o resto valioso por si só. Esta é a resposta de
Munsterberg ao objetivo final do cinema. (ANDREW, 1989, p. 32)

Para Munsterberg o cinema não era apenas uma representação da realidade,
embora essa também possa ser uma opção do diretor em retratar uma figura ou paisagem
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real, mas para o estudioso, essa não é a capacidade estética total do filme, mas de
estimular nosso interesse pela experiência que o filme apresentou. Assim, nem todos os
filmes, segundo a visão de Munsterberg, conseguem ser objetos estéticos, o que para tal
eles devem seguir a ordem advinda dos preceitos kantianos de tempo, espaço e
causalidade. O filme, para o autor, é diferente do sonho, mas também como ele totalmente
mental. O que os difere é que o filme dispensa a energia envolvida nas fantasias e emoções
geradas durante o sonho. Apenas apreciamos, nos extasiamos e ao sairmos do cinema
nossas vidas cotidianas retomam o rumo natural do qual fazemos parte.
Mitry, grande estudioso do cinema, além de produtor e historiador, percebe o
cinema como um gerador de experiências e que nos traz um universo paralelo a nossa
realidade, a possibilidade de experimentar a visão do outro.
O processo estético do cinema compartilha uma profunda realidade psicológica
e satisfaz nosso desejo de entender o mundo e uns aos outros de um modo
poderoso, mas necessariamente parcial. A estética do cinema baseia-se em sua
verdade e necessidade psicológica. E assim o cinema é a maior das artes, pois vai
ao encontro dessa necessidade, mostrando-nos o processo de transformação, o
mundo artístico humanizado. No cinema, os seres humanos dizem uns aos outros
o que a realidade significa para eles, mas o fazem através da própria realidade, a
qual cerca o seu mundo como um oceano. (ANDREW, 1989, p. 209)

Já André Bazin em seus estudos sobre cinema faz constantemente abordagens
sobre o que entendia por realidade. Fala da realidade em relação ao espaço, a estética da
espacialidade dos objetos e os espaços por eles ocupados “sem o qual os filmes não se
transformam em cinema” (BAZIN apud ANDREW, 1989, p. 142). Mas foram os seus
conceitos de montagem que ganharam maior visibilidade entre as suas teorias e a que
mais o afastaram da sua busca pelo real.
O cinema continua desde a década de trinta com a mesma essência, de ser uma arte
de massa que é realizado por grandes conglomerados, mas dominado ainda pela produção
americana. Certamente é um exemplo de dispositivo voltado para o consumo estéticoemocional que a era industrial instaurou. Visto pelo ângulo comercial, logo em suas
primeiras décadas, o cinema ganha codificações a fim de determinar as estratégias de
produção em larga escala de obras ficcionais. Os gêneros são definidos para que os filmes
sejam facilmente identificados pelo grande público. Os estúdios se organizam contratando
diretores versáteis capazes de passar facilmente de um gênero para outro e com curtos
prazos pré-determinados como uma verdadeira linha de montagem. Também o Starsystem contribuiu na construção da arte comercial do cinema, sendo o artista totalmente
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controlado pelo estúdio em que fosse contratado tendo sua imagem montada para gerar
lucro. Era um produto estético transformada em imagem sublime.
Criações artificiais, as estrelas femininas clássicas sempre estão elegantemente
vestidas, penteadas e maquiadas de forma estudada, oferecem uma imagem de
perfeição ideal da feminilidade associada ao glamour, ao sexy, ao luxo, a
opulência. Como diz Dyer, “a imagem geral da estrela pode ser vista como uma
versão do sonho americano, organizado em torno dos temas do consumo, do
sucesso e da banalidade”. Inventam-lhe um nome, se o dela não convém;
inventam-lhe também uma vida privada e uma existência romanesca capazes de
fazer sonhar, tiram até sua voz, dublando-a como no caso de Rita Hayworth, cuja
voz a Columbia acha “sugestiva demais”. (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 204)

As primeiras exibições do cinema eram feitas em locais precários, tão populares
quanto um circo ou um bar. Ganhou notoriedade ao ser desenvolvido por grandes nomes
da literatura e do teatro, surgindo o Film d’Art. O fato de ser uma arte dirigida ao grande
público não o impediu de ter ambições estéticas, retratando em absoluto todas as
correntes artísticas. Assim como, “a dimensão estética da sétima arte tem, no entanto, a
particularidade de não se reduzir a um cinema de autores, criadores elitistas cuja obra
seria reservada a um público restrito, único capaz de alcança-la intelectual e
culturalmente” (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 200).
Hoje, bem menos democratizado, o cinema restringe-se ao que economicamente o
alcance do público possibilita. Este tipo de cultura está cada vez mais restrito as classes
mais favorecidas. Assistir um filme nas atuais salas de exibições é uma verdadeira
experiência estética desde o momento em que a cadeira reclina a ponto de deitar-se
dentro da sala escura, ajeitar-se aos óculos 3D já é natural e quando as luzes se apagam, o
vento sopra, as cadeiras movimentam-se conforme a ação do filme, em muitas possui até
mesmo garçom que serve bebida e jantar ali mesmo. Para finalizar tamanha aventura,
postar tudo na rede social.
O autor de Latitudes, Felipe Braga divulgou em entrevistas e no próprio canal da
obra no Youtube que a sua intensão quando pensou em desenvolver esse projeto era
poder possibilitar as pessoas uma maneira democrática de consumir. Aqueles que não
conseguiriam pagar ingressos poderiam assistir ao conteúdo de maneira gratuita na
internet, assim como muitas obras estão disponíveis nessa plataforma. Vale aqui ressaltar
então, que as diferenças estéticas de consumo entre as plataformas estão nas experiências
que elas nos proporcionam. Isso explica porque o autor buscou desenvolver uma obra que
contemplasse mais de uma opção para o grande público.
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O cinema há muitos anos, deixou de ser a única mídia a explorar as narrativas
ficcionais. Com a televisão, o cinema precisou se reinventar, e buscar novas fontes de
inspiração. Inclusive, as duas mídias precisaram se unir para fortalecerem-se, assim
também como outras também o fizeram. Arlindo Machado (2007) ao refletir sobre como
as pessoas, hoje, relacionam-se com “as imagens técnicas118” pela convivência diária com
a televisão e outros meios eletrônicos, exemplifica como os filmes em vídeos cassetes (ou
hoje em CDs, Blu Ray, internet e etc) se parecem com os livros, onde, o espectador faz a
leitura solitária, no horário mais apropriado, iniciando e parando a leitura conforme o seu
tempo.
No Brasil, o modo que as pessoas encontraram para definir sua fisionomia
midiática 119 foi, principalmente, pelas imagens vistas pelas telas da televisão, que,
segundo Jesús Martín-Barbero e Germán Rey (2001) “falam de nós e para nós e onde nós
poderíamos nos ver, como em um movimento especular.” E completam, “o laço é
fundamental, faz com que nos sintamos uma só nação, um só povo” (BARBERO; REY, 2001,
p. 114).

Sugerem também que “a televisão constitui um âmbito decisivo do

reconhecimento sociocultural e que a melhor demonstração dos cruzamentos entre
memórias e formato, entre lógicas de globalização e dinâmicas culturais é constituída pela
telenovela” (BARBERO; REY, 2001, p. 114). Esse gênero televisivo está presente nas telas
brasileiras desde os anos 60 e cativou o público, que se acostumou com a ficção serializada.
Esta não é apenas uma tendência cultural nacional, mas sim, mundial. Visto a
quantidade de produções ficcionais serializadas em todo o globo e que a cada dia mais,
esse número aumenta, tornando improvável para uma pesquisa acadêmica quantificar
precisamente o número de produções. Em Latitudes, para as duas plataformas (internet e
TV) a obra foi serializada. Para manter um vínculo forte com o público, algo característico
do meio televisivo, o autor incluiu o making off nos capítulos, mostrando os ensaios, a
passagem de texto dos atores, discussões com o diretor o que trouxe para a obra uma
linguagem própria dessa plataforma, diferenciando-a dos outro meios (internet e cinema).
Ao contrário do cinema onde a narrativa artística pode fluir em muitas vertentes, “a

“As imagens técnicas, ou seja, as representações icônicas mediadas por aparelhos, não podem
corresponder a qualquer duplicação inocente do mundo, porque entre elas e o mundo se interpõem
transdutores abstratos, os conceitos da formalização científica que informam o funcionamento de máquinas
semióticas tais como a câmera fotográfica e o computador” (MACHADO, 1997, p. 03).
118

119Conjunto

das características distintivas e particulares voltados ao consumo midiático.
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televisão comercial é predominantemente regida pela estética do realismo
representacional” (KELLNER, 2001, p. 301).
Dentre os muitos eventos que estão ocorrendo no campo do audiovisual, há duas
grandes tendências que podem resumir o panorama do ambiente comunicativo atual,
segundo Rogério Covaleski (2015), a primeira delas é que, com a convergência midiática
e a evolução das relações de consumo, passou o cinema de mídia de massa para a
segmentada, até chegar - com a interatividade - a uma mídia praticamente personalizada;
a segunda tendência é a de se evitar a interrupção do conteúdo editorial e/ ou artístico
que a publicidade, evidentemente, gera com seus breaks comerciais e anúncios. Pode-se
supor que a publicidade instituiu o hábito da interrupção; especializou-se em interromper
o conteúdo para despertar a atenção do público. Esse mesmo público enquanto não
dispunha de como reagir a estas interrupções, aceitou-as de maneira passiva, cândida.
Mas com o aparecimento do controle remoto do digital vídeo recorder e do ad-skipping, a
tecnologia criou possibilidades que antes o público não possuía: evitar aí a interrupção;
controlar ou interferir parcialmente no conteúdo.
Alguns teóricos como Douglas Kellner (2001) consideram a televisão como um
instrumento de entretenimento subordinada aos códigos narrativos e da história contada,
onde o público se reconhece e se diverte com histórias contextualmente simplistas.
Argumenta também que essa “pobreza estética do meio provavelmente foi responsável
pelo desprezo com que tem sido ele tratado pelos teóricos eruditos e pela sua designação
como um vasto “ermo intelectual” por parte daqueles que tem outros gostos e valores
estéticos” (idem, p. 301). Embora, seja perceptível a mudança de foco da televisão atual,
ela está se adaptando às mudanças comportamentais do público, mais exigente em relação
ao consumo de conteúdo devido a maior número de opções de mídias, tem se
especializado para não perder audiência, que em outros tempos era absoluta e para Gilles
Lipovtzky e Jean Serroy (2015) os momentos de tédio e a decepção frequente diante da
televisão por algum motivo não nos impedem de abandonar a mania de assisti-la.
Os consumidores das sociedades desenvolvidas consagram em média 40% a
50% de seu tempo livre – ou seja, três horas por dia na Europa – à televisão,
apesar de às vezes obterem com isso, conforme eles mesmos dizem, menos
satisfação do que com sua atividade profissional . Como se sabe, a escuta da
televisão é flutuante e distraída, acompanhada de mudanças frequentes de canal
e, além do mais ela proporciona uma sensação de “perda de tempo” e vacuidade.
Os consumidores zapeiam, denunciam a nulidade a estupidez dos programas,
mas somente 23% dos franceses declaram que a televisão não lhes faria falta se
fossem privados dela. (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 381).
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Esse é o retrato da sociedade contemporânea que induzida por uma rotina
frenética, dedicam seu tempo livre para atividade que não lhes agregam valor e não lhes
trazem satisfação. Ao analisarem o capitalismo na sociedade atual, Gilles Lipovetsky e Jean
Serroy (2015), levantaram as questões referentes aos novos comportamentos sociais
frente às várias opções de consumo. Sejam referentes à arte, moda ou mídias, as pessoas
estão cada vez mais exigentes em relação à aparência das coisas. A beleza, o estilo e o
design se tornam estratégias importantes para as marcas na diferenciação dos produtos.
Os autores conceituam o que chamam de "sociedade de hiperconsumo”, onde as
pessoas não são mais passivas diante das mercadorias, mas sim coprodutoras daquilo que
consomem. Não diferente acontece com as novas tecnologias de informação e da
comunicação. O consumidor compra seus produtos pela internet, instala e faz manutenção
através de links e tutoriais. É o triunfo do capitalismo artista que lança continuamente
modas em todos os setores e cria em grande escala o sonho, o imaginário, as emoções. Um
universo de superabundância ou de inflação estética se molda diante de nossos olhos.
Temos o mundo “transestético” uma espécie de hiperarte, em que se infiltra nas indústrias,
em todos os interstícios do comércio e da vida comum. Está cada vez mais presente de
forma online nas redes sociais, são intercambiáveis entre os internautas, desenvolvendo
assim, segundo Lipovetsky e Serroy (2015, p. 373), um “uso estético do virtual digital”.
Graças às novas tecnologias, a experiência estética tende a se infiltrar em todos
os momentos da vida cotidiana: ouve-se música em todos os lugares e em todas
as situações e pode-se assistir a filmes em quase toda parte, no trem, no avião,
no carro. Nunca o público teve tanto acesso a tantos estilos musicais, a tantas
imagens, espetáculos e músicas. No tempo da internet, dos DVDS, da música
digitalizada, o consumo cultural se emancipou de seus antigos rituais sociais, das
formas de programação coletiva e até de qualquer limite espaço temporal: ele
ocorre sob demanda, num supermercado cultural proliferante, hipertrófico,
quase ilimitado. (LIPOVETSKY, SERROY, 2015, p. 373)

A tecnologia digital traz a possibilidade dos espectadores produzirem conteúdos
para circular nas redes e não necessitar de mecanismos de mediação como à época da
exibição original. Um fenômeno novo que atualmente movimenta os acessos ao site do
Youtube, são os famosos canais dos youtubers, esses competem diretamente com a
televisão, fazendo migrar a audiência, principalmente do público jovem. Eles partem do
princípio do “faça você mesmo”, ou seja, conquistam o público com seus próprios
conteúdos. Essa liberdade gera afinidade entre quem produz e quem assiste, muito mais
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que isso, uma fidelidade, criando assim novos astros. Muitos desses personagens recebem
convites de trabalho para atuarem fora da internet, como, participação em filmes para o
cinema como personagens ou como dubladores, campanhas publicitárias, presença em
eventos e outros, tornando a atividade rentável financeiramente.
Seguindo esta tendência, a websérie Latitudes deu início ao projeto, com um tom
de inovação, pois, procurou seguir as características da plataforma digital, com episódios
curtos, diálogos emoldurados em sequências de cenas rápidas. Além de estar totalmente
disponível na web num canal próprio no site do Youtube, onde seu público pode fazer
comentários e assistir quantas vezes quiserem. Essas ferramentas capacitam os
indivíduos ao arquivo, à apropriação e recirculação do conteúdo das mídias, mudando as
suas relações com os meios. Henry Jenkins (2009) destaca que, “se os antigos
consumidores eram previsíveis e ficavam onde mandavam que ficassem; os novos
consumidores são migratórios, demonstrando uma declinante lealdade a redes ou a meios
de comunicação” (JENKINS, 2009, p. 47).

Conclusão
O objetivo deste estudo foi de verificar os fenômenos estéticos que perpassam
pelos três meios de comunicação de massa, cinema, televisão e internet, que não
constituem mais mundos periféricos de arte, mas sim, estão integrados nos universos de
produção, de comunicação e de comercialização, o que Jenkis (2009) conceitua como
convergência das mídias.
Ao pensar o atual cenário de produção artística, dominado pelo capitalismo
gerador de tendências e estilos, onde tudo o que envolve essa área transforma-se em
grandes projetos feitos em larga escala, como enfatiza Lipovetsky e Serroy (2015, p. 27) a
arte está passando por um momento de “desdefinição” que para os autores implica numa
forma inédita de experiência estética, num universo de superabundância e inflação
estética, um mundo “transestético” (idem) em que a arte se infiltra nas indústrias, virando
uma necessidade de consumo e que já não pode estar fora da vida das pessoas. Um
exemplo citado foi à obra brasileira transmidiática Latitudes desenvolvida dessa maneira
para que atingisse um público maior, o que acarreta numa leitura estética diferente
conforme a sua plataforma. No cinema, quando traz ao expectador um momento
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insuperável da felicidade da evasão. Aquele momento em que se volta a uma realidade
que se faz flutuar, que extasia e remete ao sonho sem precisar sonhar. E que hoje,
altamente estetizado no quesito comercial, proporciona uma experiência surreal
momentânea.
Na televisão, aparato indispensável como que fosse um membro do corpo humano,
ou como um integrante da família, já faz parte da rotina escutá-la mesmo que sem querer.
Ligada, muitas vezes não interfere no ambiente, mas se desligada parece provocar um
imenso vazio. A dependência desse equipamento faz girar um universo sociocultural, seja
através da aproximação que faz com a realidade por meio da identificação do público com
as imagens, ou, seja pela imposição estética que ela proporciona pelas suas obras
ficcionais.
E na internet, já incorporada na rotina das pessoas, liberta o públicoà partir do
momento em que não se faz necessário a submissão aos padrões culturais dispostos pela
indústria. Pode-se acessar a conteúdos nos momentos oportunos, podendo transformar
expectadores em produtores, atores, participantes e realizadores.
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RESUMO: A presente pesquisa coloca em tela a representação do corpo e sua
(de)formação como objeto de cena. Corpo construído social e culturalmente, um corpoproblema político e histórico, palco de tensões, transformado em imagem e narrativa.
Neste âmbito, o objetivo é comparar os sentidos do corpo como signo audiovisual, em dois
contextos: a Pornochanchada e a Telenovela. Tendo em vista entender a apropriação
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desse corpo imagético na autorrepresentação através de videoselfies. Escolhemos analisar
a produção de Silvio de Abreu, autor que migra de uma linguagem à outra. Da Boca do Lixo
à Rede Globo, além de novelas de sucesso, Abreu acumula no currículo filmes como A
Árvore dos Sexos (1977) e Mulher Objeto (1981). Se, para alguns autores, a
Pornochanchada não acompanhou o processo político de democratização, tornando-se
obsoleta aos olhos do público, é talvez na televisão da década de 1990 onde seu erotismo
verte ainda outra vez influência. Através desse corpo em dois tempos, pretendemos
compreender os desdobramentos do conceito e, a partir de McCracken (2007), analisar o
movimento do significado cultural até chegar às mãos do consumidor que, por fim, tornase produtor do próprio corpo midiatizado.
Palavras-chave: Pornochanchada; Telenovela; Corpo; Linguagens Híbridas.

1. Introdução
O texto aqui apresentado é o resultado de uma pesquisa que teve início em um
encontro do Grupo de Estudos em Comunicação, Consumo e Sociedade (ECCOS). Em
linhas gerais, nesta pesquisa colocamos em tela a representação do corpo e a sua formação
- ou deformação - como objeto de cena a partir da década de 1970. Buscando compreender
no recorte proposto as diferentes noções do conceito que migra de uma linguagem à outra.
Neste âmbito, o objetivo é comparar os sentidos do corpo como signo audiovisual, em dois
contextos: a Pornochanchada e a Telenovela. Pretendemos, a partir da abordagem em
questão, observar as transformações do sentido e, em última análise, colocar em
perspectiva a atual representação do conceito em face das novas mídias e de um novo
paradigma do consumo.
2. Objeto
Para compreender permanências e rupturas entre os contextos, escolhemos
analisar a produção de Silvio de Abreu, principalmente, por tratar-se de autor que migra
de uma linguagem à outra. Da Boca do Lixo à Rede Globo, Abreu acumula no currículo
filmes como A Árvore dos Sexos (1977) e Mulher Objeto (1981), este último que pode ser
considerado a sua obra mais expressiva no âmbito da Pornochanchada. Embora o autor
tenha uma passagem bastante breve pela produção cinematográfica - visto que, como
diretor, Silvio de Abreu apresentou em sua carreira apenas quatro longas metragem no
período de 1974 a 1981 - nota-se como o estilo do autor será construído com grande
influência da Boca do Lixo. Em sua passagem pelo cinema, Abreu desenvolveu quatro
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obras realizadas no contexto da Pornochanchada e marcadas pelo conjunto de
características que definem o gênero.
A pornochanchada foi mais uma expressão nacional, um reflexo da onda
de permissividade, de liberação dos costumes da época, uma tematização
da “revolução sexual” à brasileira, tecendo tramas que se prendiam às
paqueras, às conquistas amorosas, à virgindade, ao adultério, à viúva
disponível e fogosa, aos “dilemas do dar e do comer”. Expunham a nudez
- cuja fartura estava quase sempre em relação direta com um bom
faturamento -, às vezes deformando mais do que exibindo. (ABREU NC,
2000, p. 559)

A definição proposta por Nuno César de Abreu percebe a Pornochanchada já como
movimento. Valoriza a construção de um estilo, uma expressão nacional como nota o
pesquisador. Ainda mais, um objeto de pesquisa bastante complexo que permite uma
compreensão histórica de um contexto político palco de grandes tensões sociais. É uma
visão que supera os contratempos do debate sobre a legitimidade do filme que tem no
sexo sua principal categoria narrativa.
Já para Silvio de Abreu, a Pornochanchada era menos. Tratava-se de um formato
quase vulgar que existia somente em virtude do mercado. Ele toma um posicionamento
crítico que percebe no gênero obras apelativas. Em entrevista de 2014, Abreu comenta
sua própria definição para o gênero. Na qual a Pornochanchada aparece simples, mais do
que simples. Trata-se de uma Chanchada com tons de erotismo. Uma quase deformação
do gênero original. O corpo erotizado, justamente aquele que define o gênero e agrega o
Pornô à Chanchada, é o que diminui aos olhos de Silvio de Abreu a Pornochanchada.
Esta Chanchada com sexo que apresentaria o diretor Silvio de Abreu e promoveria
a abertura para o futuro escritor de telenovelas, era um produto de grande aceitação
popular e de raro efeito no mercado exibidor brasileiro que, ao longo da década de 1970
e 1980, assombrava nas bilheterias. No entanto, Abreu percebe no gênero uma
vulgaridade que acaba por afastá-lo do cinema. Anos mais tarde, ele comentaria que não
se interessa pelas agruras do fazer cinematográfico. As peripécias que precisam ser feitas
para conseguir o financiamento, as condições muitas vezes precarizadas da realização e o
sempre problemático mercado exibidor, são alguns dos motivos que afastam o autor que,
posteriormente, dedicaria a carreira à televisão.
3. O Corpo
290

Podemos notar no posicionamento de Silvio de Abreu sobre a Pornochanchada
elementos que ajudam a compreender sua noção de corpo e do próprio cinema.
Analisaremos o conceito Pornochanchada comparativamente, observando as nuances do
gênero em dois autores: Silvio de Abreu e Nuno César Abreu. Enquanto para Nuno César
Abreu:
O rótulo pornochanchada serviu como uma designação para filmes que, na
passagem para a década de 70, apresentavam uma confluência de fatores
econômicos e culturais, produzindo uma nova tendência no campo
cinematográfico: um cinema que apontava na direção do questionamento dos
costumes, da exploração do erotismo. (ABREU NC, 2000, p. 558)

Na percepção de Silvio de Abreu o gênero acaba perdendo as matizes sociais e
culturais que vão para além do sexo. Logo, para o autor, a Pornochanchada é entendida a
partir da sua relação com o mercado e, consequentemente, o consumo do corpo. Em
entrevista, uma fala do autor destaca-se: “A Pornochanchada era comédia de chanchada
com o sexo. Que, olhando hoje em dia, de pornô não tinha nada. Simplesmente aparecia
mulher pelada correndo para lá e para cá.” (ABREU S, 2010)
Nesta citação podemos perceber o entendimento que Silvio de Abreu desenvolve
sobre o corpo. Este corpo objeto de cena, sem voz, sem lugar. Colocado sem roupa em
frente à câmera com o objetivo único de incluir erotismo à chanchada. Ao mesmo tempo,
este corpo mulher que corre para lá e para cá. Um corpo mise-èn-scene que parece servir
apenas para ocupar o espaço e o tempo com sensualidade. Esse corpo para lá e para cá e
nada mais.
Se pensarmos na obra de Silvio de Abreu, o autor ficou pouco conhecido por seus
filmes, ele acaba por chegar aos olhos do público por meio das telenovelas que escreveu
em sua carreira na Rede Globo. Da mesma maneira que a Pornochanchada, a novela é peça
de grande expressão na história do audiovisual brasileiro. Na obra de Silvio de Abreu
podemos destacar Rainha da Sucata (1990), A Próxima Vítima (1995) e Torre de Babel
(1998), além de outras novelas de sucesso. Abreu não encontra no cinema o seu lugar e
escolhe a televisão para desenvolver um estilo controverso que, ainda assim, contava com
uma boa dose dos traços da Chanchada e da Pornochanchada.
Na televisão, Silvio de Abreu busca mesclar a paixão pela Chanchada e os
ensinamentos do mestre Carlos Manga aos temas que havia visitado no curto período na
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Boca do Lixo. É curioso observar que o mesmo corpo que ele critica, é aquele que aparece
em suas novelas. Abreu migra de um formato ao outro, ele troca as bilheterias pelos
pontos de audiência, mas a mesma linguagem que criticava em alguns dos filmes da
Pornochanchada é a que escolhe para levar à Telenovela.
Tomemos como exemplo o primeiro episódio de Torre de Babel (1998). Novela que
causou polêmica por abordar temas como a sexualidade e o uso de drogas. Logo no
primeiro episódio encontramos o mesmo corpo de outrora. O corpo que Abreu havia
usado plasticamente em Árvore dos Sexos (1977). Esse corpo para lá e para cá da mulher
pelada à disposição do olhar masculino. Nos primeiros minutos, a mulher já sem quase
fala se entrega ao adultério que será o início de toda a trama. E, ironicamente, a atriz
realmente corre para lá e para cá na cena em uma brincadeira sensualizada de
perseguição.
Dessa forma, a nossa proposta é analisar o corpo construído social e culturalmente
na Pornochanchada, um corpo-problema político e histórico. Palco das tensões de uma
conjuntura politicamente conturbada e, neste caso, transformado em imagem e narrativa.
Transformado em objeto e, ao mesmo tempo, observar o processo que o torna
massificado. Mas, também pretendemos analisar o mesmo corpo em sua transcrição para
a especificidade da televisão. A migração do corpo da sala do cinema para o horário nobre
e o resultado disso na banalização do erotismo.
4. Da Boca do Lixo à Rede Globo
Para entender a transição do corpo do meio cinematográfico para o televisivo,
podemos observar o contexto turbulento por que passava o cenário brasileiro. Da
desestruturação da Pornochanchada como movimento - e a sua substituição pelo hard
core norte americano - na década de 1980, até a massificação do erotismo na televisão da
década de 1990, encontramos aí o período de redemocratização. Nesse contexto, segundo
o Nuno César Abreu, sobre a Pornochanchada:
O esvaziamento das salas [de cinema] pode ter uma explicação política: o gênero
não teria acompanhado a dinâmica da sociedade brasileira, pois, estruturada no
regime autoritário e, de certa forma, beneficiária dele, não teve sensibilidade
suficiente para sentir o processo político democratizante dos anos 80 e reagir a
ele, estagnando-se. (ABREU NC, 2000, p. 560)
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Se podemos pensar que a Pornochanchada não acompanhou o processo político de
democratização, tornando-se obsoleta aos olhos do público, é talvez na televisão da
década de 1990 onde seu erotismo verte ainda outra vez influência. Pois, ao mesmo tempo
em que o gênero agoniza e desaparece, tem início um movimento de erotização que se
espalha por vários meios. A pornografia assusta os setores mais conservadores da
sociedade com filmes cada vez mais ousados, a sensualização na publicidade choca os
moralistas e, ao mesmo tempo, a televisão não fica para trás. Em fins da década de 1980
podemos citar o erotismo naïve da Pornochanchada em telenovelas como Tieta e
Pantanal.
De qualquer maneira, nas palavras de Mary Del Priore (2011, p. 190), na época em
que a Pornochanchada ia bem, o cinema ia mal. A boa relação entre o produtor e o mercado
exibidor custava caro no que diz respeito à questão da autoria no cinema. Diversos
diretores da Boca do Lixo comentam aquela obrigatoriedade para todo roteiro: cena de
sexo.
Logo, de certa forma, a falência do sistema conhecido como Pornochanchada serviu
para libertar o realizador de um ciclo pautado pelo mercado. E, com a migração do
erotismo para a televisão, o cinema enfim estava livre para dedicar-se a novos projetos e
redescobrir o significado do corpo na cena.
5. O Significado Cultural
Tendo em vista entender a ressignificação do corpo que começamos a observar na
Pornochanchada, a apropriação desse corpo imagético e sua transição do cinema à
televisão, empregamos a noção de significado cultural para compreender tais mudanças.
O consumo do corpo-imagem é atemporal, já que podemos encontrar
desdobramentos da produção pornográfica há séculos. Mas, acontece a partir da
Pornochanchada uma atualização do erótico bastante interessante que pode ser
observada através da noção do Movimento do Significado Cultural dos Bens de Consumo,
como proposta por Grant McCracken. Segundo o autor, “Os bens de consumo têm uma
significância que vai além de seu caráter utilitário e seu valor comercial. Essa significância
reside, em grande medida, na capacidade que têm os bens de consumo de carregar e
comunicar significado cultural.” (MCCRACKEN, 2007, p. 100)
Para McCracken (2007), os bens de consumo carregam um significado móvel. Pois,
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o significado cultural migra do mundo culturalmente constituído, para os bens de
consumo até ser apropriado pelo consumidor. E, assim, o corpo transformado em bem de
consumo pela Pornochanchada carrega do mundo culturalmente constituído o seu
significado, e este é marcado pelas condições próprias do contexto em questão. A ditadura.
A revolução sexual. Daí surge um corpo repleto de tensões.
O significado cultural flui naturalmente entre suas diversas localizações no
mundo social, auxiliado pelos esforços coletivos e individuais de projetistas,
produtores, publicitários e consumidores. Esse movimento segue uma trajetória
tradicional. De modo geral, o significado cultural é absorvido do mundo
culturalmente constituído e transferido para um bem de consumo. O significado
é, então, absorvido do objeto e transferido para um consumidor individual.
(MCCRACKEN, 2007, p. 100)

Dessa maneira, podemos considerar o cinema e a televisão como estações na via do
significado. A noção de corpo passa de um meio a outro pelas mãos dos produtores e
autores. O que torna este movimento tão interessante na atual conjuntura é, justamente,
analisar a última parada na trajetória do significado segundo McCracken. Para o autor, o
destino do significado é o consumidor. Este, por sua vez, coloca em jogo rituais de troca
ou de posse sobre o significado.
Muitos indivíduos procuram nos bens uma espécie de significado que ali não
existe. Outros procuram apropriar-se de espécies de significado às quais, por
avaliação sociológica objetiva, não fazem jus. Ainda outros procuram constituir
sua vida apenas em termos do significado dos bens. Todas essas patologias do
consumidor ficam evidentes no comportamento de consumo moderno, e todas
ilustram como o processo de transferência de significados pode dar errado em
detrimento do indivíduo e da sociedade. (MCCRACKEN, 2007, p.110-111)

O curioso é pensar nesta apropriação do significado cultural do corpo
caracterizado como bem de consumo pelo consumidor em face da noção contemporânea
de consumidor. Onde este último não é apenas consumidor, mas também produtor. Neste
caso, em se tratando do corpo-audiovisual, podemos falar na autorrepresentação através
de selfies e videoselfies. Podemos assim analisar o movimento do significado cultural até
chegar às mãos do consumidor que, por fim, torna-se produtor do próprio corpo
midiatizado.
O que, em última análise, colocaria uma nova parada na trajetória proposta por
McCracken. Dessa vez, o consumidor pode tornar-se mais do que receptáculo final do
significado cultural encaminhado pela publicidade, o cinema ou a televisão. No caso em
294

questão, o consumidor pode ser também produtor das imagens do (próprio) corpo. Hoje
este mesmo consumidor não apenas se apropria do significado mas também pode se
tornar um produtor de significados culturais.
6. Conclusão
A título de conclusão, hoje percebemos a Pornochanchada como uma pornografia
quase leve. Quase inocente. Ao menos, quando observamos a produção do período
anterior à entrada do hardcore na cena brasileira. Este que, por se tratar de ainda outro
momento na construção do corpo como signo, não foi analisado na presente pesquisa. De
qualquer forma, “os filmes de sexo explícito foram os últimos produtos da Boca do Lixo - que
não existirá mais como foi conhecida - e a diluição melancólica da pornochanchada.
(ABREU, Nuno, 2000, p. 560). Da mesma maneira, optou-se por concentrar o estudo sobre
a produção de um autor que, à altura do hardcore, já havia migrado para outro meio.
A Pornochanchada é estruturada muito mais em jogos de linguagem, insinuações
e trucagens do que propriamente na representação explícita do sexo. Este corpo explícito
é advento do hardcore que obrigaria a Pornochanchada a repensar as próprias escolhas
de linguagem. E, com a transição para o sexo explícito, o gênero não consegue manter os
bons resultados de bilheteria e desaparece no horizonte da pornografia.
Nesses movimentos do significado cultural, na transição tanto do entendimento do
corpo como do próprio ritual da sala de cinema, passamos do sentimento de transgressão
de entrar em uma sessão para maiores de 18 anos, à banalização do erotismo ao longo da
década de 1990. Onde o mistério que carregava a privacidade relativa do cinema dá lugar
a um outro ambiente. O espaço público da mídia televisiva. Do corpo proibido e censurado,
passamos ao objeto de consumo massificado.
Com o desenvolvimento da indústria cultural, a pornografia se traduz em
produtos, de acordo com princípios de produção em massa. A representação
transgressiva da sexualidade ganha formatos e padrões, tornando-se
mercadoria, cuja circulação se faz influente na estruturação da sexualidade nas
chamadas sociedades de consumo. Essa ordenação do obsceno implica uma
delimitação do que seja a pornografia, que pode ter todas as variáveis, mas, seja
o que for, precisa sempre parecer proibida. O produto pornográfico deve ser
consumido como algo interdito, pois através da transgressão se estabelece uma
relação simbólica com o consumidor. (ABREU NC, 1996, p. 39)

É esta relação simbólica originada no parecer proibido que se enfraqueceu na
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década de 1990. Enquanto a Pornochanchada apostava na experiência cinematográfica,
em títulos ambíguos, cartazes que muitas vezes mostravam mais do que os filmes e no
mistério que um filme censurado causava, a televisão coloca o corpo em evidência no
horário nobre, dentro de casa. Na sala de estar, os programas destilam erotismo entre
brincadeiras. Ou, ainda, por meio de personagens que marcadamente privilegiam a
sensualidade como traço.
O significado cultural do corpo no audiovisual perde a sua condição proibida.
Transgressora. Essa relação simbólica com o consumidor termina, por exemplo, com as
telenovelas. Mas, principalmente, com uma série de outros formatos que povoaram
variados momentos da televisão no cenário brasileiro. Como é o caso da Banheira do Gugu,
a título de exemplo, onde a obscura sala de cinema dá lugar a um auditório intensamente
iluminado. E, também, aplausos.
A fronteira pouco definida entre o espaço público e o privado se desfaz lentamente.
E, curiosamente, empresta-se o objeto Banheira para criar um espetáculo. Esta, se
transforma em um deslocado cenário para desenrolar um happening da Indústria
Cultural. Em última análise, a Banheira se transforma no Ready-Made da televisão
brasileira. Uma obra à la Marcel Duchamp, mas para a produção em massa. Um objeto
tomado do cotidiano que, ao invés de quebrar os paradigmas da arte, tinha como objetivo
transformar-se em palco para o consumo do corpo.
A partir dessa análise, pretendemos encaminhar a pesquisa para o estudo do novo
personagem que surge em face de novas tecnologias e estruturas sociais. Levando em
consideração o histórico da construção da noção de corpo, procuramos entender a
influência que exerce sobre a figura do consumidor-produtor que, neste caso, é aquele que
consome os significados do corpo e, por fim, torna-se produtor de significados através de
plataformas on-line. Hoje, notamos a presença cada vez mais corriqueira da
autorrepresentação do corpo. Por meio de selfies ou videoselfies, a produção de signos é
abundante no presente cenário. E assim buscamos compreender os sentidos do corpo em
movimento na sua trajetória da Pornochanchada à Internet.
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RESUMO: Em um cenário competitivo informacional, os anunciantes buscam alternativas
criativas para conquistar papel de destaque junto aos consumidores. Tais estratégias
visam gerar experiências com a marca ampliando relacionamentos por meio de
engajamento e associação com mensagens de entretenimento. Nota-se que a abordagem
de venda fica em segundo plano, dando espaço às técnicas da linguagem cinematográfica
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se advertainment. Percebe-se ainda a ampliação dos formatos comerciais que fogem do
tradicional de 30 segundos, sendo entregues em formatos ampliados similares as
produções de curta-metragem, indicando uma possível criação para exibição na
plataforma digital. Por este motivo, este artigo tem por objetivo observar o uso das
técnicas de storytelling cinematográficas como estratégia narrativa de campanhas
publicitárias contemporâneas. Para exemplificar as técnicas narrativas fílmicas na
publicidade, selecionou-se duas campanhas da loja de departamento inglesa John Lewis,
vencedoras do Festival Cannes Lions de 2014 e 2016, que apropriaram-se da linguagem
cinematográfica em seus enredos comerciais. Como principais teorias de base, utiliza-se
os conceitos de experiência e engajamento (SCHMITT, 2002 e SOLIS, 2011), técnicas e
narrativas midiáticas (JENKINS, 2008), consumo e publicidade (LIPOVETSKY, 2008),
redes sociais na internet (CASTELLS, 2004) e o discurso cinematográfico (GIANNETTI,
2014).
PALAVRAS-CHAVE: Storytelling Cinematográfico Publicitário; Narrativas Midiáticas na
Publicidade; Experiência; Entretenimento.

1 – Introdução
No contexto atual da comunicação mundial é necessário se desenvolver
estratégias criativas a fim de ocupar um lugar de destaque na mente dos consumidores.
São inúmeras mensagens produzidas e propagadas por empresas e consumidores,
desenfreadamente e armazenadas em plataformas similares. Na busca pela atenção do
indivíduo, diferentes estratégias tornam-se alvo de grandes anunciantes, gerando
retenção da informação de forma ampliada.
A publicidade, que por sua vez tem o papel de comunicar sobre marcas, produtos
e serviços, já não pode apresentar seus conteúdos da forma tradicional sugerida pelas
literaturas da área, que focam em promoção de produtos e serviços, com o apelo direto a
venda e ao consumo. A questão principal permeia em como a publicidade poderia se
destacar com suas mensagens e de que forma ela conquistaria patamares de importância
na seleção de conteúdos dos consumidores?
Por este motivo, novos olhares sobre a entrega do conteúdo publicitário estão
sendo desenvolvidos pela área, que entendeu que suas mensagens precisariam ser
relevantes aos consumidores, seja sob o aspecto racional de seu consumo, ou até mesmo
proporcionando momentos de lazer durante sua exibição nas programações
comunicacionais, focando no emocional, por meio da oferta de entretenimento, o
advertainment, foco deste artigo.
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A ideia principal deste texto é articular as técnicas da publicidade apoiadas no
entretenimento como forma de engajamento social entre consumidores e marcas. Como
suporte principal desta estratégia, temos a criação de novas narrativas publicitárias,
apoiadas na linguagem comunicacional, que modificou consideravelmente a estrutura da
publicidade, tanto em sua concepção, pelo uso de storytelling, quando na entrega de seus
formatos, que são ampliados dos 30 segundos tradicionais, para comerciais semelhantes
ao tempo de exibição de um curta-metragem, além de trazer elementos concretos do
cinema com a apresentação de personagens, clímax e desfecho contidos em seus roteiros.
Estas mudanças geraram outros benefícios como o de a publicidade ser entregue
como entretenimento, com maior probabilidade de ser vista e compartilhada entre os
consumidores, gerando, inclusive mídia espontânea gratuita. Com isso, também temos
uma diferente caracterização dos profissionais da comunicação publicitaria que precisam
reforçar seus repertórios e equipes de trabalho, incorporando o cinema e os cineastas na
concepção de suas mensagens, que até o presente momento, apareciam de forma tímida
nos comerciais definidos como tradicionais da área.
Para ilustrar a utilização da storytelling cinematográfica na publicidade,
selecionaram-se duas campanhas da loja de departamentos inglesa John Lewis, cujos
materiais foram vencedores do Festival Cannes Lions de 2014 e 2016, que utilizaram
desta narrativa em seu contexto e se proliferaram pelos sites de redes sociais de forma
ampliada.
2 – A estratégia do advertainment como forma de engajamento social e o storytelling
publicitário
Por natureza, a publicidade audiovisual interrompe as programações televisivas
para transmitir suas mensagens. Durante este processo, quebra o fluxo de informação
recebida pelo telespectador em seu momento de lazer, seja pelo consumo de informação,
entretenimento ou cultura. O intervalo comercial é anunciado e neste momento os
consumidores aproveitam para realizar atividades paralelas enquanto esperam a
programação retornar do intervalo. É justamente neste momento que a propaganda entra
e tenta transmitir sua mensagem de consumo. Como garantir que o espectador tenha
recebido a informação publicitária? Estar com a televisão ligada garante que o
telespectador recebeu a mensagem anunciada?
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Considerando o relato acima, percebe-se que não se tem como afirmar a recepção,
que se um comercial veiculou no intervalo de uma programação televisiva, o mesmo foi
absorvido ou pelo menos visto pelo consumidor. Embora o próprio IBOPE (Instituto
Brasileiro de Opinião Pública e Estatística) mensure a audiência pela média de
telespectadores que estavam recebendo o sinal da programação midiática, não há como
comprovar que este indivíduo encontrava-se em frente ao aparelho de televisor no
momento em que a mensagem era veiculada, ou se apenas o aparelho estava ligado sem
nenhuma audiência. E, mesmo assim, utiliza-se desta falha de dados para fornecer índices
de audiência e valoração do comercial por número de possíveis telespectadores.
A pergunta é como fazer com que os comerciais sejam relevantes a ponto de
participarem das programações como um conteúdo de interesse? Por este motivo,
diferentes técnicas narrativas foram incorporadas pela publicidade para que o intervalo
comercial seja a programação dentro da programação, que, traga também, conteúdos de
entretenimento e informação ao telespectador, sem bombardeá-lo com mensagens
unilaterais de consumo, sem qualquer entrega de interesse ao telespectador.
Este foi a principal motivo de a publicidade se apoiar em técnicas de
advertainment na elaboração de suas estratégias comunicacionais. O termo advertainment,
junção dos termos advertising + entertainment, surge na tentativa de se oferecer um
conteúdo publicitário no formato de entretenimento, a fim de propiciar uma experiência
diferente ao consumidor. Com esta abordagem, tem-se uma mudança significativa na
entrega de conteúdo, que precisa se apropriar de recursos de entretenimento para
conquistar o interesse dos consumidores, tais como a oferta de games, cinema, livros e
músicas, por exemplo.
Um diferente modelo de processo publicitário vem sendo construído, uma vez
que “a propaganda tradicional deixa de existir e dá lugar à mensagem patrocinadora,
mimetizando-se no conteúdo editorial da programação” (LONGO, 2010, p. 03).
A ideia é que a mensagem publicitária seja atrativa, repleta de narrativas bem
construídas, que despertem o interesse do consumo da mensagem divulgada e, que
estimule o consumidor a propagá-la como faz com os produtos de entretenimento. A
proposta é de que a publicidade não seja mais vista como intrusa, mas como parte da
programação televisiva.
O advertainment revela-se atualmente como uma proposta mais inteligente,
capaz de envolver o público a que se destina de uma forma mais natural e ativa.
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Parece mais eficaz que a publicidade passe ao patamar de provedora de
sensações no lugar da venda de produtos, pois é isso que conquista o consumidor
contemporâneo. A importância da “ideia” é cada vez maior, tanto para minimizar
custos quanto para atrair atenções (FURTADO; ALVES, 2009, p. 04).

Para entregar uma proposta adequada de entretenimento na publicidade, faz-se
necessário mudar a concepção estrutural de suas narrativas, aqui chamada de
“storytelling cinematográfico publicitário”, que consiste no apoio integro nas técnicas de
escrita fílmica como estrutura dos roteiros comerciais publicitários, utilizando, inclusive,
sua estrutura linguística e narrativa, abordado nos próximos tópicos deste artigo.
Storytelling é o ato de contar uma história, de forma a engajar os consumidores,
tornando-os propagadores da própria história, somando esforços à proliferação midiática
paga. A técnica não é nova, mas resgatada da literatura, em longos e clássicos períodos,
cujas histórias nos acompanham desde nossa infância, não sendo associadas aos
fenômenos publicitários. Com tanta gente participando com textos, imagens e áudios nas
mídias sociais cotidianas, a storytelling conquista papel de destaque que diferencia uma
mensagem das outras em um cenário informacional tão competitivo.
Vivemos o momento para a storytelling voltar a cena. Nossas mentes estão
obesas com tanta informação. Vivemos a síndrome do pensamento acelerado.
Diante de tantas coisas interessantes na palma da mão, nossa concentração está
rebelde e se recusa a ser submetida a mensagens chatas (PALACIOS; MEDEIROS,
2016, p.51)

As histórias conseguem quebrar a barreira do comum, levando o indivíduo ao
universo lúdico e mágico, com a possibilidade de entregar narrativas reais ou imaginárias,
sem serem julgadas por isso. É por motivos como os citados neste texto, que a storytelling
tem sido vista como estratégia prioritária nos discursos publicitários cotidianos.
“Storytelling é a melhor forma de manter a atenção focada enquanto o autor orquestra a
mensagem”, que pode saltar inclusive de uma mídia para outra”. (PALACIOS; MEDEIROS,
2016, p.51)
Com a abordagem da estratégia de mídia, tem-se também sua proliferação em
diversos canais midiáticos, uma vez que a produção de histórias publicitárias permitiu
que o próprio formato comercial fosse alterado, com a necessidade de ampliação de seu
tempo de exibição para melhor apropriação das narrativas. É comum nos depararmos
com materiais de 2 ou 3 minutos ocupando o lugar dos materiais de 30 segundos, padrão
de veiculação nas emissoras de televisão. No entanto, um comercial com o tempo de
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exibição mais longo, fica muito caro para veicular na televisão, o que indica sua criação
especificamente para veiculação na plataforma web. Alguns são reeditados em formatos
reduzidos, fazendo associação entre as peças produzidas na campanha.
Os materiais narrativos da “storytelling cinematográfica publicitária”, em sua
maioria, são criados para a veiculação na plataforma digital. A internet, por sua vez,
permite que o usuário interaja com a mensagem e possa apropriar-se dela. Por este
motivo, cria-se um grau de envolvimento e engajamento com a mensagem.
Engajar significa acreditar em uma causa, se apoiar nela e trabalhar a favor sem
receber nada em troca.
O engajamento realmente reflete ações, reações e transações. Chamo de
Engajamento A.R.T. algo que trava uma interação ou troca. Pensar no
engajamento dessa maneira inspira outra abordagem da criação de conteúdo.
Você quer que a pessoa sinta algo, não que ela apenas veja algo. Você define seu
resultado desejado, e esse resultado se transforma no que você mede. É a relação
entre causa e efeito. (SOLIS, 2014).

No mundo corporativo publicitário, conseguir que o consumidor engaje com as
marcas, é obter um ganho representativo, pois o consumidor acaba defendendo-as e
propagando-as por puro interesse, sem ganhar nenhum benefício concreto a partir disso.
“Considerar um consumidor como engajado significa alterar a forma de tratá-lo perante
os estímulos publicitários” (HERRMANN_LIMA, 2015, p. 163) e as técnicas narrativas de
storytelling auxiliam na construção deste processo de forma evidente e concreta, como
veremos na apresentação das campanhas publicitárias da John Lewis.
3 – As experiências com a marca, a participação e a espalhabilidade midiática
Boas histórias publicitárias dão endosso às campanhas gerando lembrança de
marca e posicionamento de mercado. A linguagem cinematográfica, tem por natureza,
uma sequência lógica criada para engajar o consumidor e prendê-lo em suas histórias.
Poucos são os meios de comunicação que prendem a atenção parcial ou quase que total
como o cinema consegue. Geralmente, com as práticas de consumo midiático da
atualidade, os indivíduos tendem a prestar a atenção em mais de um dispositivo
informacional simultaneamente, mas, no cinema, mantem-se o costume de focar a atenção
apenas nesta tela. Por este motivo, uma das primeiras orientações nas salas de cinema é
que se desligue o aparelho celular, justamente para direcionar a atenção na narrativa.
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Boas histórias prendem a atenção dos consumidores no cinema, assim como na
publicidade.
A publicidade, ao entender que necessita se apoiar nas estratégias de
comunicação por entretenimento, oferece um diferencial aos consumidores ao fazer parte
de um mercado atrativo como o do produto fílmico. A ideia é de que “a publicidade faz
vender, sem impor mecanicamente produtos ou serviços” (LIPOVETSKY, 2004, p. 01), é
suportada pela utilização de recursos de “sedução” que funcionam como mecanismos de
persuasão, mas nunca em sua totalidade, pois depende do desejo do consumidor que
exerce um papel superior comparado aos recursos utilizados pela publicidade, mas
estimulados pelas mensagens persuasivas intrínsecas em seus discursos.
Lipovetsky (1989, p. 252) enfatiza que a publicidade é o cosmético da
comunicação e que “participa do processo de estetização e de decoração generalizada da
vida cotidiana”. Sob essa condição incide a montagem nos produtos publicizados, cujas
mensagens poderiam ser preparadas especificamente para sua comercialização e
exposição midiática, o que difere da concepção puramente informacional dos produtos.
As estratégias publicitárias contemporâneas visam a proporcionar ao cliente o
maior número de pontos de contato possíveis para envolverem os consumidores de forma
ampliada a fim de gerar experiências de consumo das mais diversas. A marca tem a função
de ser a agente propiciadora de experiência e fomenta a valorização dos elementos que
constituem os produtos, como as ações promocionais e a decoração das lojas. A oferta de
experiência torna a marca mais forte e lembrada, mas o trabalho de relacionamento com
ela consolida-se a partir do interesse dos consumidores, “para que ele a inclua no seu diaa-dia” (SCHMITT, 2002, p. 45-46), cujo formato assemelha-se ao processo de sedução. O
papel da sedução é fazer com que o consumidor se permita vivenciar a experiência
proposta pelas marcas de consumo.
Os profissionais de marketing procuram moldar a reputação das marcas não
através de uma transação individual, mas através da soma total de interações
com o cliente – um processo contínuo que cada vez mais ocorre numa série de
diferentes ‘pontos de contato’ midiáticos (JENKINS, 2008, p. 96).

A mídia também tem papel decisivo na oferta de experiências por aproximar
consumidores dos enredos comunicacionais. O vínculo despertado com o público tornase real, pois intensifica relacionamentos e fidelização a partir dos programas e suas
audiências. “A experiência não deve ser contida em um único suporte midiático, mas deve
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estender-se ao maior número possível deles. A extensão da marca baseia-se no interesse
do público em determinado conteúdo, para associá-lo repetidamente a uma marca”
(JENKINS, 2008, p. 104).
Boas histórias proporcionam experiências ao consumidor que, podem o incitar a
participar, motivando-o a compartilhar os conteúdos de interesse, contribuindo na
propagabilidade e espalhabilidade midiática publicitária. Entregar a comunicação aos
consumidores garante uma esponenciação de espalhabilidade midiática e, neste caso, são
representados por boas narrativas da storytelling publicitária.
“A propagabilidade reconhece a importância da conexão social entre indivíduos,
conexões se tornam cada vez mais visíveis (e ampliadas) por plataformas de mídia social”.
(JENKINS; FORD; GREEN, 2013, p. 06). Por esses motivos, a rede social estabelecida auxilia
no processo de visibilidade e relevância. Os consumidores passam a representar um papel
de importância para as empresas por contribuírem na construção de informações, que são
incorporadas pelas organizações como reforço de suas próprias estratégias publicitárias.
Entretanto, o fato de a audiência não ser objeto passivo, mas sujeito interativo
abriu o caminho para sua diferenciação e subsequente transformação da mídia
que, de comunicação de massa, passou à segmentação, adequação ao público e
individualização, a partir do momento em que a tecnologia, empresas e
instituições permitiram essas iniciativas (CASTELLS, 2002, p. 422).

Ao consumidor é atribuído um “empoderamento participativo” nas mídias,
ocupando um papel superior à própria mídia, cujo processo permite que o círculo se
concretize. Parte-se de um bom conteúdo de “storytelling cinematográfico publicitário”,
sendo entregue para o consumidor de forma a estimulá-lo a participar, gerando
experiência com as marcas, cujo resultado poderá ser espalhado nas mídias pelo próprio
consumidor, que diretamente irá reforçar a publicidade que foi paga pelo anunciante.
Tem-se, então, um modelo de publicidade híbrida com a construção do cinema e do
consumidor como pontos de conexão.
4 – A utilização de storytelling e demais técnicas cinematográficas nos comerciais
da John Lewis
John Lewis é uma famosa loja de departamento inglesa, que tem por tradição desde
2007 de criar anúncios publicitários marcantes todos os anos na época de natal. Em
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parceria com a agência Adam&eveDDB, há diversos anos a loja se supera e cria anúncios
que cada vez mais se aproximam da linguagem cinematográfica. Tomando como exemplo
o anúncio natalino de 2014, “Monty the Penguin” (Monty, o pinguim), pode-se claramente
fazer uma análise dos elementos cinematográficos da obra.

Figura 1: Comercial “Monty the Penguin”

Fonte: John Lewis; Adam&EveDDB, 2014125.

Segundo Louis Giannetti em seu livro “Understanding Movies” (Entendendo
Filmes), filmes de sucesso seguem um clássico paradigma narrativo utilizado desde
Aristóteles até os dias atuais: O protagonista tem um desejo, no entanto, para conquistalo, necessita enfrentar obstáculos, o que leva o enredo ao clímax. O filme conclui com o
protagonista conseguindo realizar ou não o seu desejo. (GIANNETTI, 2014, p. 337).
Analisando a estrutura narrativa de “Monty the Penguin”, pode-se afirmar que
Monty é o protagonista, cujo desejo é ter uma namorada. Vivendo entre os humanos,
Monty não vê a possibilidade de encontrar alguém de sua própria espécie para amar. Mas
o que Monty não contava é que seu melhor amigo humano notou o desejo de Monty, e

125

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=cSU34BwObCQ>. Acesso em 20/07/16.
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então, pediu uma namorada para ele de presente de Natal. O filme fecha com a frase “Give
someone the Christmas they’ve been dreaming of”, ou “Dê a alguém o Natal com o qual eles
sonham”.
“Monty the Penguin” segue claramente a estrutura narrativa de três atos, utilizada
em larga escala pelo tradicional cinema Hollywoodiano. Segundo Linda Cowgill em seu
livro “Writing Short Films” (Escrevendo Curtas-Metragens), no Ato I apresentam-se os
personagens principais e o conflito. O Ato II desenvolve o conflito, colocando barreiras
entre o protagonista e o seu desejo. O Ato II culmina em um clímax, onde a audiência
descobrirá se o herói do filme atinge seu objetivo ou não. E o Ato III finaliza a história,
deixando a audiência com a sensação de conclusão (COWGILL, 2005). O primeiro ato de
“Monty the Penguin” apresenta a premissa do filme, onde conhecemos Monty e o seu
amigo humano. Monty é claramente o protagonista do filme, não somente por conta do
nome do filme, mas também porque é dele o desejo a ser atingido. Seu amigo humano tem
uma importante função no filme: ele nos ajuda a entender o conflito do protagonista,
personagem que na linguagem de roteiros cinematográficos é chamado de “confidente”.
O confidente é, segundo Cowgill, o melhor amigo do protagonista, e através de sua
interação, é possível notar um outro lado da personalidade do protagonista que não é
aparente na superfície (COWGILL, 2005, p. 58). Essa amizade entre protagonista e
confidente em “Monty the Penguin” é essencial para o desenrolar da história. O amigo
humano confidente age como o olhar da audiência nesse filme. É através dele que vemos
Monty, pouco a pouco, se transformando de um pinguim feliz à um pinguim triste. É graças
ao humano e sua observação perspicaz da personalidade do amigo protagonista, que
descobrimos o problema que aflige Monty: ele quer alguém para amar. O confidente, nota,
imediatamente, que seu amigo protagonista está sofrendo, mas não sabe exatamente o
porquê.
Durante o segundo ato do filme, pouco a pouco, o confidente junta as peças do
quebra-cabeças: toda vez que Monty vê casais apaixonados, ele sente-se infeliz. É
importante notar que uma característica fundamental de um bom protagonista é fazer
com que a audiência possa relacionar-se com o seu problema. E solidão é um problema
particularmente comum a adultos.
Um adendo importante é que esse filme tem duas audiências distintas: adultos e
crianças. Adultos imediatamente compreendem o problema que assola Monty, já que o
tema de sentir-se só é recorrente aos mesmos. No entanto, as crianças precisam da ajuda
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do confidente para compreender o problema de Monty. Filmes de temática infantil há
muito tempo utilizam-se dessa estratégia, afinal de contas, espera-se que os pais levem os
filhos ao cinema, então o filme tem que ser interessante para ambos os grupos. Esta
técnica é utilizada com muita eficácia no anúncio da John Lewis, já que há uma forte
sugestão no final que o confidente pediu para que seus pais que comprassem uma
companheira para Monty. Isso nos leva ao clímax e ato III do filme: Monty sente-se feliz
novamente ao ganhar uma companheira, e finalmente a audiência vê, através do olhar da
mãe, que Monty é, na verdade, um bichinho de pelúcia. Apesar do pinguim de pelúcia estar
a venda na loja da John Lewis, o que o comercial realmente está vendendo é a ideia de
poder dar à alguém que se ama o Natal com o qual eles sonham.
Além da estrutura narrativa cinematográfica de storytelling, que o filme da John
Lewis claramente utiliza, pode-se ainda fazer uma análise das imagens que compõem o
mesmo. Começando pela escolha do formato widescreen126 (panorâmico), utilizado pelo
cinema desde os anos 50 (Giannetti, 2014, p. 47), no lugar do formato fullscreen127 (tela
cheia), mais comum na televisão. John Lewis iniciou sua tradição de anúncios de natal no
ano de 2007, mas foi a partir de 2011 que começou a utilizar widescreen como formato de
tela. Observando-se progressão dos anúncios, pode-se notar que a cada ano eles passam
a ser mais cinemáticos, apesar de manter o estilo da marca, tornando-se facilmente
reconhecível pela audiência.
Figura 2 – Cenas no formato widescreen e fullscreen

Fonte: John Lewis; Adam&EveDDB, 2014 e 2009128.
O formato widescreen tem um campo de visão de tela mais alongado horizontalmente, proporcionando
uma imagem panorâmica com mais informações nas laterais, mas criando barras pretas acima e abaixo da
imagem.
127 O formato fullscreen tem um campo de visão de tela cheia, utilizando toda (ou a maior parte) da tela
verticalmente, mas consequentemente perdendo no campo de visão horizontal.
128 Disponível em: <http://www.telegraph.co.uk/christmas/0/watch-and-rank-the-most-memorablejohn-lewis-christmas-adverts-o/> Acesso em 24/10/16.
126
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Além do formato de tela, pode-se facilmente reconhecer o uso da técnica de
montagem cinematográfica em diversos anúncios de natal da loja. Um tema em comum
em vários deles é a passagem das estações, que pode-se notar também em “Monty the
Penguin”. O filme inicia-se na primavera, com flores, árvores e pássaros cantando; em
seguida vem o verão e Monty dá um refrescante mergulho no lago; logo vem o outono e
vê-se Monty e seu amigo humano jogando futebol enquanto as folhas caem das árvores; o
filme culmina no inverno, quando Monty começa a sofrer de tristeza natalina. Os
comerciais da John Lewis também utilizam músicas conhecidas como forma de narrar a
sua história. No caso de “Monty the Penguin”, a música utilizada é “Real Love”, de John
Lennon, interpretada por Tom Odell. A letra da música é bastante relevante na história,
em um de seus versos, ouve-se:
“Just like little girls and boys

“Assim como meninos e meninas

Playing with their little toys

Brincando com seus brinquedinhos.

Seems that all they really were doing

Parece que o que estavam fazendo

Was waiting for love”.

Era esperar pelo amor”.

Como pode-se notar, a letra da música ajuda a contar a história de Monty, o
pinguim solitário a procura de amor, uma metáfora que mostra que o menino, através de
seu pinguim de pelúcia, começa a entender o que é o amor.
O mesmo acontece na campanha “John Lewis Home Insurance: Tiny Dancer”,
Adam&eveDDB, 2016 (figura 3). Apesar de não ser uma das campanhas de natal da marca,
e sim uma campanha para o seguro de casas oferecido pela loja, nota-se similaridades com
as campanhas de natal. A primeira delas é o uso de uma música famosa, neste caso “Tiny
Dancer” (Pequena Dançarina), de Elton John. Mais uma vez utilizando o formato
widescreen, acompanhamos a pequena dançarina enquanto ela dança pela casa e, em
diversos momentos, quase destrói objetos dentro da mesma. É praticamente imediata a
ligação entre a pequena dançarina da John Lewis com a personagem principal do filme
“Little Miss Sunshine” (Pequena Miss Sunshine) (figura 4), filme do cinema independente
americano de 2006, que conta a história da pequena Olive, que deseja ganhar um concurso
de beleza, e demonstrar seu talento através de uma dança pouco convencional.
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Figura 3 – “John Lewis Home Insurance: Tiny Dancer”129

Fonte: “Tiny Dancer” John Lewis; Adam&eveDDB, 2016.

Figura 4: “Little Miss Sunshine”

Fonte: “Little Miss Sunshine”, Jonathan Dayton, Valerie Faris, 2006.

Assim como em “Monty the Penguin”, “Tiny Dancer” conta com um personagem que
faz a vez de audiência. O irmão da pequena dançarina a observa boquiaberto enquanto ela
imagina estar num palco interpretando sua dança. Esse momento é especialmente
marcante, pois o menino quebra a quarta parede (BRECHT, 1978) e olha diretamente para
a câmera, conectando-se com a audiência, que também está aflita imaginando o momento
em que algo na casa se quebrará. Finalmente, o filme fecha com uma frase conclusiva: “If
it matters to you, it matters to us” (Se é importante para você, é importante para nós). Mais
uma vez, John Lewis está vendendo sensações e ideias (FURTADO; ALVEZ, 2009, p. 04) e
não necessariamente o seguro de casas.
129

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=YqgoUWPx4eE>. Acesso em 24/10/2016.
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Vale ressaltar que o diretor de ambos os comerciais, e diversos outros da marca
John Lewis, é Dougal Wilson, conhecido também por dirigir curtas-metragens e vídeo
clipes. Ao analisar seus filmes, é possível identificar um estilo fílmico, como a paleta de
cores pastéis, personagens um tanto peculiares, histórias envolvendo o universo infantil,
etc. Assim, pode-se caracterizar os filmes de Wilson como “cinema de autor”, teoria
concebida pelo crítico cinematográfico e diretor francês François Truffaut que sugere que
a “assinatura” de um cineasta pode ser claramente percebida através do estilo e tema de
seus filmes (GIANNETTI, 2014, p. 465).
5 – Considerações Finais
Embora a publicidade não seja considerada uma arte, por muitos especialistas do
campo de estudo, ao apropriar-se de técnicas de storytelling, inicia um processo de
incorporação artística cinematográfica em seu contexto. Com este diferente olhar,
conquista um patamar de conteúdo de entretenimento, técnica denominada por
advertainment.
Utilizar o entretenimento como técnica comunicacional, dá um tom persuasivo
aos materiais publicitários, mas de forma simpática ao consumidor, que o percebe como
um conteúdo possível de interesse. Tal modalidade garante uma maior visibilidade
comercial, se comparado as técnicas habituais da publicidade baseada na interrupção das
programações.
Outro ponto vantajoso na junção da indústria publicitária ao entretenimento, é a
possibilidade da comunicação ser retida com maior incidência, pois as narrativas
contadas passam a ser incorporadas no imaginário dos consumidores gerando
identificação e lembrança da marca anunciada. Como citado durante o texto, o lado
emocional e sensorial é capaz de despertar experiências únicas nos consumidores fazendo,
inclusive, que os consumidores propaguem as mensagens de forma espontânea e gratuita.
Certamente a técnica de “storytelling cinematográfico publicitário”, é mais
observada em sua reprodução mediada pelas plataformas digitais, veiculadas na web, com
a intenção de ser propagada nas mídias sociais, pelo tempo de exibição necessário para a
construção das narrativas, que excede o tempo habitual utilizado nas veiculações
televisivas, mas, não impede de ser compactada em formatos reduzidos a fim de ser
divulgada em outros, como a televisão, por exemplo.
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A utilização das técnicas cinematográficas de roteirização na publicidade,
tornam-na hibrida e próxima ao consumo do entretenimento, um grande diferencial para
as narrativas comunicacionais contemporâneas, que ainda podem ser entregues de forma
fechada, como é o caso das campanhas apresentadas pela marca John Lewis, ou com
narrativas abertas e em constante construção, como outros exemplos que abrem a
história para cocriação do consumidor, assunto de interesse para futuros artigos nesta
área.
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PROCESSOS DE CRIAÇÃO EM VIDEODANÇA: O QUE SE ESCONDE POR TRÁS DO
ESCONDERIJO?
DURÃES, Daniele Sena130

RESUMO: Partindo da análise do material videográfico ‘Esconderijo’ (2016)131pretendese nesse artigo refletir sobre o processo de criação da videodança em questão, a partir do
ponto de vista da hibridação de linguagens - vídeo e dança – e dos processos de
intermedialidades presentes em todo o seu processo criativo da videodança. No produto
estético “Esconderijo” corpos em movimento dialogam com câmeras que se tornam corpo
e personagem, onde a relação silício/orgânico produz significado numa narrativa em
videodança e a partir desse contexto propõe-se um modo de pensar o processo de criação
em videodança, levando sempre em consideração o hibridismo dessa linguagem,
expandindo a discussão sobre híbrido dentro da videodança enquanto produto estético,
mas também enquanto procedimento criativo. O artigo fundamenta-se no procedimento
criativo para a videodança em questão e em seu Memorial Descritivo, resultante da
pesquisa de Conclusão de Curso da Acadêmica e está fortemente ancorado nas teorias de
Cecília Salles – processos de criação - , Ivani Santana – videodança - e Raymond Bellour
– cinema/médium.
PALAVRAS-CHAVE: videodança; hibridismo; procedimentos; narrativa audiovisual;

Acadêmica do curso de Bacharelado em Dança pela UNESPAR, campus de Curitiba II – FAP. Atua como
bailarina na Téssera cia de Dança da UFPR. Autora das videodanças “Envelhecer” e “Esconderijo”.
131 Videodança concebido por Daniele Durães em 2016. Duração: 10:22’min. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=IZIfExTHHUs
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Introdução
A linguagem da videodança vêm se destacando e ampliando seus conceitos e
horizontes, conquistando novos territórios e borrando novas fronteiras no universo da
arte. Considerando que nos dias de hoje vivenciamos um bombardeio de imagens
constantemente, em todo nosso cotidiano. Nesse contexto, desde as redes sociais repletas
vídeos, fotos e imagens manipuladas à propagandas de televisão, cinema, dispositivos
tecnológicos que nos acompanham por onde andamos que o videodança vem ganhando
cada vez mais visibilidade. Sendo ela, a videodança, uma linguagem híbrida nascida num
ambiente onde a imagem se torna fenômeno e cada vez mais estudada em diversas áreas
do conhecimento, linguagem essa que trata da união entre a linguagem da dança e do
cinema, com um resultado estético diferenciado, onde não se pode reconhecer se tal
produto estético é cinema ou dança, por isso chama-se de “videodança”, com os nomes
unidos, como parte de uma só linguagem. A noção de híbrido já começa aqui no nome.
O pensamento, a prática e os estudos sobre videodança têm crescido cada vez mais,
a era do digital tem ampliado essas possibilidades, pois para se fazer videodança, existe a
necessidade de se ter recursos tecnológicos como câmeras, computadores, celulares e etc.
Nos dias de hoje é muito mais acessível criar videodanças do que no começo de sua
trajetória. A internet tem um papel importantíssimo na divulgação e ampliação dessa
prática e de estudos dessa linguagem, pois facilita a interação global entre pesquisadores,
artistas e até mesmo não artistas a terem experiências com a videodança, seja ela por
apreciação estética, ou até mesmo para aqueles que produzem, pensam e criticam essa
prática.
No âmbito da videodança enquanto linguagem artística híbrida é bastante fácil
encontrar literaturas que aproximam a dança do cinema, discutindo sobre o
enquadramento de imagens, a digitalização do corpo contemporâneo, recursos de edição
e montagem cinematográficas em cima do corpo que dança, encontra-se inclusive estudos
voltados de tal maneira ao âmbito tecnológico que retiram a necessidade de um corpo
humano (corpo de carbono) e o substituem pelo corpo de silício (corpo digital), como por
exemplo vídeo animações em que aparecem personagens, objetos e etc que estão
dançando. Essa revolução estética causada pela cultura cada vez mais dependente da
tecnologia, tem tornado os estudos da área mais voltados a própria tecnologia e como
poderia dizer Raymond Bellour, “mecânica”.
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Entendo no presente artigo a videodança como uma linguagem híbrida e poética,
pretendo aqui documentar o processo de investigação sobre como esse hibridismo se dá
durante o processo criativo de uma videodança. Dessa forma, o artigo estará relacionando
teorias aplicadas à linguagem da videodança com o processo de criação do videodança
intitulado “Esconderijo”, videodança este, com temática escolhida por mim, baseado em
um texto poético também escrito por mim, como metodologia de discussão para dialogar
com as noções de híbrido encontradas no discurso de Bellour e em discursos inerentes da
própria linguagem da videodança.

“Esconderijo”, a uma videodança que surge de um processo híbrido
O artista é atraído pelo propósito de natureza geral e move-se inevitavelmente
em sua direção. A tendência é indefinida mas o artista é fiel a essa vagueza. O
trabalho caminha para um maior discernimento daquilo que se quer elaborar. A
tendência não apresenta já em si a solução concreta para o problema, mas indica
o rumo. O processo é a explicação dessa tendência. (SALLES, 2004, p. 27)

A videodança e o processo criativo intitulado “Esconderijo” nasce de um estudo
meu no período de confecção de meu Trabalho de Conclusão de Curso em Bacharelado
em Dança pela UNESPAR – Campus de Curitiba II – Faculdade de Artes do Paraná,
contando com a orientação da professora Doutora Cristiane Wosniak132 e coorientação de
Demian Garcia133, onde para tal procedimento convido três acadêmicos de Cinema em
Vídeo da mesma instituição para fazerem parte do processo. São eles: Renan Turci134,
Teobaldo Scussel135 e Yuri Martins136.
Doutora em Comunicação e Linguagens pela UTP-PR (linha de pesquisa: Estudos de Cinema e
Audiovisual). Mestra pelo mesmo programa. Professora Adjunta da UNESPAR - campus de Curitiba
II/Faculdade de Artes do Paraná. Membro do GP CINECRIARE (Cinema: criação e reflexão) da
UNESPAR/FAP/CNPq e GRUDES (UTP/CNPq).
133 Professor do curso de Cinema e Vídeo da UNESPAR – Campus de Curitiba II/ Faculdade de Artes do
Paraná. Estudou Cinematografia na instituição de ensino UPJV - Université de Picardie Jules Verne - Page
officielle.
134 Renan de Lima Turci é graduando de Cinema e Vídeo da UNESPAR/Campus de Curitiba II - Faculdade de
Artes do Paraná. Designer gráfico e fotógrafo amador e trabalha como montador e finalizador freelancer.
135 Teobaldo Minatto Scussel é graduando de Cinema e Vídeo da UNESPAR/Campus de Curitiba II Faculdade de Artes do Paraná. Roteirista e fotógrafo amador e trabalha como operador de câmera freelancer.
136 Yuri Azevedo Riesemberg Martins é graduando de Cinema e Vídeo na da UNESPAR/Campus de Curitiba
II - Faculdade de Artes do Paraná. Roteirista e fotógrafo amador e trabalha como freelancer para redes de
televisão como a InterTV Cabugi e RPC-PR.
132
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Pensando na palavra hibridismo, seu conceito e desdobramentos dentro da
videodança, focando em questões de aproximação entre corpo e câmera, dá início ao
primeiro momento da investigação. Nesse contexto de aproximações de áreas a pesquisa
tem seu início prático, onde a dança é pensada com a câmera, ao mesmo tempo.
Procedimentos de improviso em dança e filmagem como uma única coisa começam a fazer
parte de nossa rotina de estudos. Para isso, como foi dito acima, eu propunha exercícios
de Dança para o grupo todo, com a finalidade de trabalharmos coletivamente uma
improvisação, primeiramente sem câmera na mão e em segunda instância, com a câmera.
Filmavam a si mesmos e suas danças oriundas de um determinado jogo. Esse segundo
momento onde criávamos imagens de nós mesmos, dançando juntos ou não, foi me
chamando a atenção durante os processos e pude relacionar com os estudos do filósofo
Raymond Bellour, em que ele discursa um pouco sobre esse interesse em filmar algo que
lhe agrada e que ele tenha uma relação orgânica, criativa e em movimento. O movimento
lhe interessava e no caso da pesquisa “Esconderijo” me interessava mais ainda o
movimento possível entre a união das linguagens - dança e o vídeo.
O que além disso me atrai, me seduz, é a concepção de uma imagem que participa
do movimento, ou de sua virtualidade, e assim, de um entremeio bastante
contemporâneo: se o céu permanece imóvel, é antes a pintura ou a fotografia que
a situação exige; se as nuvens passam, é cinema ou vídeo. (BELLOUR, 2011,
p.216)

Tratando-se de filmar Dança, é importante dizer que no caso da linguagem da
videodança, seja ela qual for, a dança precisa criar relação com a câmera, acredita-se que
essa relação se dá por algo além de apenas movimento de câmera, ou além do dançarino
se colocar num estado de acompanhamento dessa câmera. Cada processo em videodança
terá suas particularidades e diferentes estratégias para se alcançar o resultado esperado,
porém existe diferença no resultado de uma videodança pensada em processo/relação e
uma videodança simplesmente filmada e dançada, onde esse (des)encontro das
linguagens podem estar fragilizados por seus distanciamentos.
Não existe uma receita de como criar videodança, mas entende-se que quando se
colocam em processo aberto de relação e troca, videomaker e coreógrafos abrem
caminhos para novas experiências vindas da área um do outro, com isso o processo tende
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a enriquecer, alcançando uma fluidez diferenciada, que altera o resultado final da
videodança. Sobre isso, tentando definir o que pode vir a ser o hibridismo da videodança,
Ivani Santana diz:
Não se trata, portanto de uma simples junção entre um coreógrafo e um videasta
para a chamada videodança ocorrer. Não adianta um coreógrafo carregar a
legalidade da dança pertencente a esse ambiente físico, com suas regras de
tempo e espaço, para impô-la a essa arte emergente. Ou ao contrário, de nada vale
o videasta elaborar um roteiro ou plano de filmagem que se equivocam quanto
ao procedimento do corpo. Se os dois – coreógrafo e videasta – mantiverem um
entendimento de ligação, fundamentado no discurso de rompimento de
territórios, eles permanecerão presos em suas áreas, reféns de leis que não
pertencem à simbiose da dança e do vídeo. (SANTANA, 2006 apud SOUZA).

Não foi confortável: Que bom!
Estávamos cientes que a videodança “Esconderijo” só iria acontecer de acordo com
o passar do tempo dos laboratórios que aconteciam semanalmente. Esses encontros de
pesquisa estavam baseados na troca de função, diálogos, leituras e muita prática, onde não
seria possível a videodança “Esconderijo” ganhar o corpo que ganhou sem essas
experiências em laboratórios e criações de procedimentos pensados unicamente para
videodança. Falta de conforto essa, que abre caminhos para novas possibilidades criativas,
gera entendimento e ação.
O tecido do percurso criador é feito de relações de tensão, como se fosse sua
musculatura. Pólos opostos de naturezas diversas agem dialeticamente um sobre
o outro, mantendo o processo em ação. (...) aceitar a presença desses pólos
tensionados é admitir que diferentes modos de concretização de tendências são
possíveis. A relação acaso e desígnio mostra-se como a dialética do movimento.
(SALLES, 2007, p.62)

Toda a instabilidade do processo “Esconderijo”, foi importante para a criação de
novos procedimentos e estratégias de criação ou de permanência. Não é confortável e
nem fácil se colocar numa área desconhecida para criar essa troca, isso sem abandonar
suas próprias habilidades, sem esquecer qual é mesmo o seu território e onde foi
construída a história de cada um. O híbrido nesse processo foi pensado nessa troca de
funções, mas não é fundamento e baseado nela o tempo todo, foi importante colocar em
xeque muitas certezas e conceitos de cada uma das áreas, por exemplo: roteiro. Não
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tínhamos um roteiro a ser seguido, fez falta num determinado momento em que não
tínhamos para onde seguir com o processo e com a videodança “Esconderijo” que ainda
não tinha nenhuma definição de como ela poderia ser, nosso único alicerce era o processo.
Foi nesse momento difícil para o grupo que a videodança “Esconderijo” começou a
ser cobrada institucionalmente para ser exibida e o processo ser colocado em avaliação
na disciplina de “Prática de Pesquisa III”. Nesse contexto, sem roteiro, sem direção, com
certezas abaladas e com os egos doloridos colocado em risco o processo passou a ser
chamado oficialmente de “Esconderijo”, pois esse grupo estava sempre escondido numa
sala de dança, pensando videodança e organizando entre si um processo às escuras. O
“Esconderijo” é o nome da videodança resultado desse processo, é um conceito onde se
exibe aquilo que não é naturalmente exibido em mostras de processos artísticos, o
processo é aberto, aquilo que se esconde estava sendo e continua estando exposto, seja
aquele conteúdo poético em que essa videodança foi criada ou aquele processo escondido
numa sala de dança que estava saindo para a cena, entrando em ação, todos os corpos
envolvidos nesse processo.
Para que isso tomasse corpo e pudesse ser exibido, todos, sem exceção teriam que
desenvolver estratégias corporais para estarem presentes em cena, e foi por aí que demos
início às primeiras filmagens do videodança “Esconderijo”, partindo de um texto poético
pessoal escrito por mim. Foi um momento que a pesquisa tomou um rumo mais claro, o
acaso que nos trouxe para esse novo caminho. Começamos então a desenhar os primeiros
“esqueletos” do que poderia vir a ser a videodança “Esconderijo” à ser apresentado no
final da pesquisa na disciplina de “Prática de Pesquisa III”.
O texto em que nos baseamos para dar início aos novos procedimentos criativos
da pesquisa foi criado a partir de experiências sensoriais particulares, onde questiono o
fato de ser mulher em uma sociedade patriarcal, onde o corpo se encolhe, de medo, de
vergonha e de desconforto. Mais uma vez me vejo entrando em questões de gênero dentro
dos trabalhos de videodança, assim como em 2014 na videodança “Envelhecer”. É
importante salientar que apesar de essas questões em relação ao gênero aparecem
implicadas em minha pesquisa de videodança, o foco no momento não é discutir gênero a
partir das perspectivas de videodança. O foco agora é discutir o processo de hibridação
em processo criativo de videodança, porém o gênero aparece como uma forte temática a
ser abordada pela própria linguagem da videodança enquanto metodologia e estratégia de
desenvolvimento da pesquisa.
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O texto reflete sobre algumas sensações minhas a partir da relação corpo
feminino/sociedade patriarcal, onde a imagem do corpo feminino é distorcida sempre de
acordo com a visão interiorizada da sociedade patriarcal, esse corpo feminino afetado por
relações sociais vem tornando-se cada vez mais encolhido de medo, além de sua
padronização de movimento cada vez mais para dentro de si, buscando em si mesma o
que foi escondido da sociedade que não quer ver aquele corpo sair de seus padrões pré
definidos para ele, unicamente devido ao fato de ser um corpo feminino:

De um corpo feminino na sociedade.
Cheio de homens a sua volta e o medo se fazendo presente a todo instante. Vida
complexa, cheia de marcas e amarras. Sendo conduzida por um estímulo cruel
que à manipula a sempre servir padrões patriarcais que lhe fazem encolher.
Corpo que encolhe, que chora, que sofre, que tenta se libertar, mas não consegue
concretizar tal ato em plenitude.
Torcer, encolher, encolher, encolher, encolher... Se esconder.
Esconder-se de tal modo a esconder de si mesma. Desconhecer seus princípios e
desejos,
verdades e vontades.
Esconder-se de tal modo, a não perceber aquilo que à amarra. Esconde o olhar,
esconde o vazio e continua a encolher.
De um todo, o que se percebe é o corpo que encolhe a cada dia mais, e unicamente
devido ao fato de ser mulher. De carregar em si elementos biológicos que lhe
caracterizam como mulher. Tudo errado, mas não vê, educou-se assim e desse
lugar não consegue mais sair.
Encolher Encolher Encolher Encolher...
(DURÃES, Daniele, 2015)

O texto citado acima foi lido em grupo e a partir dele foram elencadas algumas
sugestões e ideias. De acordo com nossas vontades e práticas fomos articulando a poética
do texto às metodologias criadas para o desenvolvimento das ações corporais bem como,
das imagens captadas e das imagens que tínhamos vontade de criar. Demos início então à
uma nova fase da pesquisa, agora mais direcionada aos seus objetivos iniciais.
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(Estudo de enquadramento e encolher do corpo – agosto 2015. Foto: Teobaldo Scussel)
Mostra minuto (25/08/2015)
O vídeo é essa mancha. Sem dúvida frequentemente por demais visível. Mas
indelével, e rica, já do leque de qualidades ao sabor das quais uma técnica se
transformou, rapidamente, em arte. (BELOUR, 2011, p. 223)

A mostra minuto foi uma iniciativa da professora Rosemeri Rocha, ministrante da
disciplina de Prática de Pesquisa III – TCC e tinha como objetivo criar um espaço de
discussão entre os alunos e seus respectivos orientandos, onde cada acadêmico teria um
minuto para mostrar o processo de suas pesquisas somado à mais um minuto de fala.
Nessa mostra escolhi apresentar uma videodança formatada com o tempo de um
minuto como constavam nas exigências. Nessa videodança, a primeira tentativa de
formatação da ideia em cima do texto poético (Esconderijo), Renan e Teobaldo aparecem
em cena filmando e dançando juntamente comigo. Tornam-se signo da visão
masculinizada da sociedade em cima do corpo feminino, no caso da presente videodança:
o meu corpo. Que se coloca oprimido, encolhido e com medo da aproximação desses
corpos masculinos, sem saber de fato quais suas intenções para/com ele. Portanto a opção
diegética da câmera foi proposital, tornando-a um personagem, ressinificando esse objeto
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até então pensado como não diegético para captura de imagem no processo, tornando-o
um objeto cênico, além de sua própria função, hibridando assim um pouco mais o
processo criativo e também o resultado final da videodança “Esconderijo.
Combinamos que a filmagem iria ocorrer na sede da Cine TV-PR, campus de cinema
da Faculdade de Artes do Paraná, no segundo andar, onde as paredes eram brancas, pois,
enquanto opção estética, não queríamos resíduos de informação na imagem, até porque
sabíamos que durante a edição iriamos colocar três telas mescladas e apenas isso já seria
muita informação visual. Foi decidido também que todos nós usaríamos roupas pretas e
estaríamos de pés descalços para diminuir a quantidade de informação visual e chamar a
atenção para aquilo que achávamos mais importante que o espectador olhasse.
As gravações aconteceram na data prevista, sem necessidade de voltar para o local
para finalizar as filmagens. Nessa videodança de um minuto tivemos a dificuldade de
trabalhar nossa ação corporal em menos tempo, pois a filmagem acontece em um plano
sequência e qualquer corte de edição não seria bem vindo para o resultado que queríamos
alcançar. Foram necessários alguns ensaios e alguns combinados para que
conseguíssemos filmar tudo o que tínhamos planejado nesse curto espaço de tempo. A
dificuldade de encaixar toda a ação do grupo em um minuto foi importante para o
crescimento da pesquisa, onde pudemos levantar questionamentos sobre nossos corpos
em ação, tanto para quem filmava, quanto para quem dançava, pois todos estavam em
cena, e qualquer indisposição desses corpos em movimento poderiam aparecer na cena
fazendo com que a videodança não conquistasse sua organicidade, o que considero de
bastante importância para um trabalho maduro.
No dia da mostra, após a exibição da videodança, foram levantadas algumas
questões em relação à ação corporal dos cineastas que filmavam, pois a questão do olhar
masculino impositor que gerou a opção estética da filmagem ainda não tinha se tornado
tão presentificada e orgânica nessas primeiras montagens. A partir desse diálogo sobre
esse olhar masculinizado fizemos algumas escolhas: como iríamos encaixar a questão de
gênero presente no texto poético nessa narrativa audiovisual? Como o enquadramento
dessas imagens poderia gerar algum tipo de comunicação desejável, já que os comentários
de professores que estavam presentes na mostra minuto não foram tão satisfatórios para
a equipe? O formato da filmagem foi confundido com bastidores, e essa visão é bastante
importante de se levar em conta, já que queríamos construir uma videodança que pudesse
dar conta de suas significações de maneira orgânica, sem passar a impressão de bastidores
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e comunicando aquilo que está presente no texto poético de maneira adaptada, pensada
unicamente para a linguagem híbrida da videodança.

(Frame da videodança “Estudo 1 - Esconderijo”. – 2015137)

De volta ao esconderijo, encontrando o híbrido, estruturando a “Esconderijo”
Como sistemas abertos, o corpo – ou a dança -, a tecnologia e o próprio mundo
estão em constante troca, modificando-se e tendendo sempre à complexidade
(…) É um processo cego que conta com o indeterminismo, com o acaso, com a
imprevisibilidade, e possibilita a diversidade. A preservação se dá pelo acordo
bem sucedido do sistema com o meio, por razões que ambos trazem inscritos em
si mesmos, possibilitando, assim, a sua replicação. (SANTANA, 2002, p.22)

Nossa noção de híbrido foi colocada em xeque mais uma vez, logo entenderemos o
porquê. As três telas eram agradáveis para mim, para eles não, a confusão com bastidores
quando se coloca videomakers e câmera como parte da diegese da videodança.
Experimentamos nos distanciarmos um pouco, esconder novamente a câmera, cada um
cuidar de sua área, não como uma nova intenção para a videodança “Esconderijo”, mas
como um teste, para ver se essa aproximação não estaria sendo muito forçada e se talvez
precisássemos de um distancemento. Foi um momento bastante desgastante para a
pesquisa, pois cada um estava focado em sua respectiva área e até então estávamos todos

Videodança criada para a disciplina de “Prática de Pesquisa III”. Duração: 1:35’min. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=2z5kcg7HigY ).
137
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nos resolvendo coletivamente em qualquer problema que nos deparássemos com o
passar do tempo. Não deu certo. Que bom!
Não descarto a importância dessa fase, pois foi percebendo esse distanciamento se
dando no corpo da pesquisa é que mais para frente sentimos a falta dos nossos
procedimentos iniciais e começamos a formatar a pesquisa de uma maneira diferente. Não
negamos o fato de que esse pequeno distanciamento proposital foi importante para
percebermos que a noção de híbrido já estava implícita em nossos trabalhos e encontros.
O grupo estava criando uma identidade.
Os vídeos produzidos nesse momento não nos agradaram enquanto videodança,
desde algumas falhas de filmagem, até mesmo em alguns enquadramentos que nos deram
a sensação de distanciamento da linguagem da videodança. A gente sabe que não era só
por devido aos enquadramentos, faltava relação. Isso aconteceu devido às discussões em
grupo na fase anterior e também por conta das novas proposições. Essas ações estavam
nos aproximando individualmente cada vez mais de nossas respectivas áreas, onde os
cineastas começaram a cuidar da fotografia sozinhos, e eu cuidando do meu procedimento
corporal, em que sentia necessidade de complexificar um pouco mais a minha fisicalidade,
tentando me aproximar do texto poético que estávamos nos baseando para a criação. Essa
fase foi marcada por uma nova ida à cine TV para filmar essa diferente perspectiva da
mesma questão. Nesse caso a ideia de sequência permaneceu, porém, as câmeras não
tinham tanto movimento quanto antes e estavam mais distantes do meu corpo em
movimento. Foi esse distanciamento imagético que nos incomodou enquanto grupo, pois
ela nos afasta um pouco daquilo que estamos buscando. Na hora de editar essas imagens
tivemos dificuldade em escolher quais formas aquele experimento de videodança iria
assumir. Não poderia ser por esse caminho.

(Frames do estudo número 4. Foto: Yuri Martins)
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Resgate do processo híbridos
A “Mostra Quase Lá” (mostra onde os alunos de Dança apresentam uma prévia de
seus trabalhos) estava chegando e precisávamos formatar uma videodança mais próxima
das nossas novas discussões sobre híbrido e de uma configuração final que o trabalho
pudesse assumir. Para isso, resgatamos o procedimento anterior à Mostra Minuto e o
colocamos em prática de uma forma parecida, porém, agora teríamos liberdade em
relação ao tempo para gravar a ação, pois mesmo a videodança não sendo mais um plano
sequência, a gravação precisava ser feita em sequência devido ao fato de os meninos me
encurralarem no canto da parede e a gravação desse momento não acontecendo em ordem
cronológica afetaria negativamente a fisicalidade e organicidade dos corpos em cena.
Voltamos para a Cine TV, no segundo andar, vestidos de preto para fazer a
gravação, que ocorreu no tempo previsto sem grandes dificuldades. A gravação começou
com os planos onde os videomakers aparecem em cena encurralando a personagem
feminina, seguida das gravações dos planos detalhes do corpo feminino e também dos
olhos da personagem feminina. Ao todo foram dois dias de gravação, contando gravações
que foram descartadas por motivos de erros.
Após a gravação marcamos a edição na casa de um dos integrantes do grupo, já
com prazo curto para a realização da mostra quase lá, porém a mostra foi cancelada
devido à greve dos funcionários da faculdade, greve que emendou com o período de férias,
o que foi positivo para a correção de detalhes da videodança “Esconderijo”, tanto em
edição de imagem, quanto de edição de áudio, discussão importante e pouco comentada
até então.
Foi um momento de resgate não apenas do processo de criação em conjunto, mas
também de discutir como outros momentos da pesquisa poderiam acrescentar
positivamente para a formatação da narrativa visual da videodança em questão. Foi o
momento de pensar em edição, tirar os efeitos, partir para uma estética minimalista sem
exageros e dar conta da narrativa e de sua ideia no corpo. Foi trabalho dobrado para todos,
era preciso intensificar a ação, trabalhar com a energia de personagem, entender como
funcionaria essa câmera objeto cênico e personagem ao mesmo tempo, para construir a
densidade do trabalho, do “Esconderijo” que precisava dessa carga emocional e física para
que a ideia passasse. Todos dançavam, todos apareciam, a câmera aparecia. A imagem
borrava, tremia, desfocava, isso faz parte da narrativa, mas precisava conter um pouco, os
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corpos precisavam entrar no jogo de cima, baixo, filma e encurrala a personagem de cima,
de baixo, trajetórias circulares num espaço branco, a intensidade da videodança precisava
estar no corpo carbono/silício, não existia outra saída para a criação dessa tensão, e foi
para onde a videodança “Esconderijo” começou a caminhar, ainda sem um som. Foi criado
um esboço, denso, grande, ainda faltava carga de emoção, mas ele foi criado e a partir desse
esboço, editado, quase desenhado na estética que queríamos assumir e esse esboço foi
importante para a finalização do processo.

(Frame do esboço da videodança “Esconderijo, pós Mostra Quase Lá. Fotos: Teobaldo
Scussel)
A greve pode até ter prejudicado o trabalho, mas aquele tempo juntamente com as
férias pôde ser utilizado para pensar e confeccionar nosso áudio, pensado e criado
unicamente para a videodança “Esconderijo”. Para isso foi feito o convite ao músico
curitibano Guilherme Neves138 para estar trabalhando na edição e mixagem do som. O
artista aceitou de bom grado o convite e entusiasmado com todo o processo entrou para o
grupo com a função de articular seu próprio trabalho musical com músicas instrumentais
ao “Esconderijo”.
Foram feitas algumas reuniões onde toda a pesquisa até aquele momento foi
explicada, o texto poético lido e os vídeos produzidos, exibidos; para que ele pudesse se
ambientar com o trabalho e a partir daí desse início aos seus primeiros experimentos
musicais para o “Esconderijo”. Logo mandou os primeiros áudios, ainda curtos, porém
Guilherme de Lima Neves é graduando de Marketing pela UniCuritiba. Atualmente trabalha como
professor de música autônomo, integrante da Banda Peixe Cobra. Está trabalhando em projetos
independentes de música instrumental que se encontram em fase de gravação.
138
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bastante sensíveis, pois o artista demonstrou bastante sensibilidade e compreensão do
trabalho e principalmente da poética que ele estava assumindo, além de sua estética
melancólica e agressiva.
Inicialmente os sons foram apresentados para mim, até encontramos um caminho
que ele pudesse seguir em sua criação. Não demorou muito e esse caminho foi encontrado,
logo em seguida os demais integrantes do grupo começaram a ouvir e também dar suas
opiniões, sempre com a finalidade de chegarmos cada vez mais perto de nossa intenção
com a videodança “Esconderijo”. O artista pôde estar relacionando suas criações com o
vídeo que chamamos de esboço, para que pudesse gerar significado para ele desenvolver
suas pesquisas de som. Foi um momento bastante significante para a pesquisa e
finalização da videodança.
O artista foi organizando suas criações, e a partir de nossos comentários foi
delineando e codificando o som. Aos poucos fomos ouvindo seus trabalhos até chegarmos
num momento onde percebemos que chegamos perto do que queríamos. Eu e Teobaldo
fomos até a residência do artista para dar os retoques finais no som, para que pudéssemos,
todos, partir para a nova gravação, dessa vez, a gravação final, onde aqueles erros visuais
seriam corrigidos, as sugestões dos pareceristas seriam implementadas ao trabalho e
também nossas novas vontades para/com a “Esconderijo” seriam colocadas em prática. O
procedimento de criação híbrido estava sim afetando as relações entre a equipe, alterando
a estética da videodança criada.
O grupo retorna para o local de gravação com a videodança em mente, todos
intensificam suas ações corporais, a câmera passa a ganhar corpo numa simbiose entre
orgânico e mecânico, deixa de ser um instrumento de filmagem e passa a ser de fato o
corpo que buscávamos que ela fosse. As imagens borradas deixam de ser confundidas com
erros, a sequência da gravação passa a ser mais intensa, todo o contexto da videodança
estava sendo criado. A videodança “Esconderijo” estava dando suas caras novamente, mas
dessa vez com sua versão finalizada - doce angústia inacabada.
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(Frame da videodança “Esconderijo”, 2016 – Daniele Durães)
Considerações de inacabamento
No silêncio que a rasura guarda, o artista aprende a dizer aquilo que resiste a se
materializar, ou a dizer de novo aquilo que não lhe agradou. O combate do artista com a
matéria nessa perseguição que escapa à expressão é uma procura pela exatidão e precisão
em um processo de contínuo crescimento. O artista lida com sua obra em estado de
permanente inacabamento.
No entanto, o inacabado tem um valor dinâmico, na medida em que gera esse
processo aproximativo na construção de uma obra específica e gera outras obras em
cadeia infinita. O artista dedica-se à construção de um objeto que, para ser entregue ao
público, precisa ter feições que lhe agradem, mas que se revela sempre incompleto. O
objeto “acabado” pertence, portanto, a um processo inacabado. (SALLES, 2007. p. 78)
A doce angústia criativa se desfaz em movimento/imagem, e o processo se encerra
com a aquela sensação de inacabamento, abrindo olhos para novas imagens e vontades
criativas. Me vei artista olhando para novas crises, onde de poros abertos fui me
aproximando dessas conquistas significativas do processo, me vi próxima de tendências
criativas, onde todo o Gesto Inacabado que Cecília Salles nos apresenta se faz corpo e

326

também imagem. Corporificando assim, novas possibilidades, em que, a partir do encolher
e recolher no esconderijo me torno expansão, relacionando meu dentro e fora
cada vez mais em videodança, imagem e movimento - híbrido. A linguagem da videodança
está em expansão e é com grande energia que me encerro, nesse doce inacabado: o ato de
criar – híbrido.
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MODERNO E CONTEMPORÂNEO: HISTÓRIA, POLÍTICA E ESTILO NO CINEMA
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CÂMERAS E BOMBAS: A REPRESENTAÇÃO CONTEMPORÂNEA DO CINEMA NORTEAMERICANO SOBRE FILMES DA 2ª GUERRA MUNDIAL A PARTIR DE “BASTARDOS
INGLÓRIOS” (2000-2010)
RECHI, Angelo Otávio Garcia139

Resumo: O século XX foi marcado por diversas guerras em quase todo o mundo,
entretanto em meio a todos esses conflitos o cinema acabou por se tornar uma mídia
popular. Quando trabalhamos sobre a Segunda Guerra Mundial, um dos pontos chaves foi
a forma como os filmes eram usados com o intuito de propagandas de guerra. Foi a partir
da década de 1940 que o interesse de representar conflitos em mídias audiovisuais
começou a ganhar destaque e se manteve presente até o século XXI. “Bastardos Inglórios”
(2009), dirigido e roteirizado por Quentin Tarantino, é um exemplo clássico de uma
representação de uma visão contemporânea sobre a Segunda Guerra Mundial, do qual,
mesmo com uma história ficcional, trabalha detalhes sobre o conflito de uma forma muito
fiel ao contexto que o filme demonstra. A partir do livro de Peter C. Rollins e John E.
O’Connor, trabalharemos a forma como a indústria cinematográfica norte-americana,
modificou a configuração de filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, a partir de uma
análise da obra de Tarantino. Sendo assim, pretende-se questionar as mudanças que o
cinema contemporâneo obteve através de sua tecnologia e também perspectivas, quando
se trata de uma representação da Segunda Guerra.
Palavras Chave: Bastardos Inglórios; Cinema; Segunda Guerra Mundial.

Introdução
O cinema norte-americano é muito popular e gera bilhões de dólares para a
economia dos Estados Unidos. Essa popularidade se desenvolveu no decorrer do século
XX, um momento da história marcado por muitas disputas políticas e bélicas. Durante as
guerras (principalmente a 2º Guerra Mundial), um dos maiores conflitos foi à disputa das
mídias, que foi o ponto de ignição para o crescimento e popularidade de Hollywood.
[...] Segundo a Motion Picture Association of América (MPAA), a receita de
bilheteria nos EUA alcançou US$ 9,49 bilhões no país, em 2006. O custo médio
para produzir e comercializar um filme de uma companhia integrante da MPAA
foi de US$ 100,3 milhões, incluindo US$ 34,5 milhões em custos de marketing. A
venda de ingressos nos EUA cresceu 3,3%, atingindo 1,45 bilhão de entradas, fato
que encerrou uma tendência de queda que durara três anos. Em 2006, 607 filmes
foram lançados, um crescimento de 11% sobre os 549 filmes de 2005
(MPAA,2007) (MELEIRO,2007, p.17)
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Mestrando, Universidade Federal do Paraná, angeloogrechi@gmail.com

329

Podemos notar a forma como o crescimento da indústria continua, mesmo hoje em
dia, em uma progressão. Logo, a cada dia que passava, durante a segunda metade do
século XX, a indústria norte-americana atraia mais pessoas para os cinemas. Sendo assim,
os filmes foram ganhando cada vez mais popularidade, com um destaque para os filmes
de guerra. A proposta desse artigo é discorrer, a partir do filme “Bastardos Inglórios”
(TARANTINO, 2009), a forma como a 2º Guerra Mundial foi representada no cinema
contemporâneo norte-americano.
“Bastardos Inglórios” como fonte história
Antes de se fazer uma análise do filme por si só, reservamos esse tópico para
introduzir a fonte histórica ao leitor, explicando sua criação e trama. “Bastardos Inglórios”
foi roteirizado e dirigido pelo diretor norte-americano Quentin Tarantino140, sendo esse
o sexto filme dele. Suas filmagens foram feitas em 2008, para apenas em 2009 ter seu
lançamento. O filme teve cinco produtoras, sendo as principais Universal Pictures e The
Weinstein Company. Acerca da distribuição, a maior parte dela foi feita pela Universal
Studios.
Um dos pontos mais peculiares do filme foi o meio de sua popularização, pois a
distribuição dos filmes no cinema norte-americano é, comumente, iniciada dentro dos
Estados Unidos, para apenas após ser espalhada mundialmente. No caso de “Bastardos
Inglórios” sua primeira apresentação foi feita na Alemanha, seguindo ao festival de
Cannes na França, para apenas após ser exibido nos EUA. Uma curiosidade, que gerou
polêmica, foi o tempo de produção do roteiro, pois Quentin Tarantino demorou em torno
de dez anos para escrever esse roteiro. 141
Tarantino divide o filme em quatro capítulos, sendo que cada um deles trata uma
parte diferente da história. No capítulo um (“Era uma vez na França ocupada pelos
nazistas),

somos

apresentados

a

dois

personagens

principais,

Shosanna

Dreyfus/Emmanuelle Mimieux (Mélanie Laurent) e Coronel Hans Landa (Christoph
Waltz). Durante esse capítulo, o filme já deixa claro quem é o vilão, pois o Coronel mata
toda a família de Shosanna e acaba com ela fugindo.
O diretor acabou ficando famoso por diversos filmes como "Pulp Fiction"(1994); "Cães de Aluguel"
(1992); "Kill Bill Vol. I"(2003).
140

141

O roteiro foi posteriormente publicado como um livro:
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O segundo capítulo (Bastardos Inglórios) é reservado para a apresentação dos
Bastardos, sendo eles um grupo de americanos (todos judeus), que tinham um único
objetivo, matar nazistas. Durante o capítulo somos apresentados ao background de cada
personagem, dando um enfoque ao Tenente Aldo Raine (Brad Pitt). Até o momento o filme
não apresenta uma história coesa ou cria um clímax no intuito de criar uma conexão com
o espectador.
Somente no terceiro capítulo (Noite alemã em Paris), que somos apresentados ao
início de uma trama. Nessa parte, o soldado nazista Fredrick Zoller (Daniel Brühl) se
interessa por Shosanna Dreyfus/Emmanuelle Mimieux, agora dona de um cinema. A
história se movimenta quando a première de um filme nazista é marcada para acontecer
no cinema de Emmanuelle. A mesma, querendo vingança, começa a planejar queimar o
cinema com todos os lideres nazistas dentro, finalizando o terceiro capítulo com esse
plano.
O quarto capítulo (Operação Kino) é reservado para explicar onde os Bastardos
irão entrar nesse plano. Cria-se todo um clímax acerca dos personagens, que pretendem
entrar no cinema e matar os líderes nazistas. O último capítulo (A vingança do Rosto
Gigante) é onde se cria o clímax da história e a resolução, que acaba com a morte de Adolf
Hitler e, consequentemente, de todos os líderes nazistas.
A história do filme é uma ficção, no caso ela se difere da historiografia acerca da
Segunda Guerra Mundial. Mesmo assim, podemos considerar que “Bastardos Inglórios” é
uma fonte histórica, pois por mais que sua trama seja ficcional, o período retratado, e todo
seu aparato sociocultural, são ambientados na década de 1930-1940. Por ser um filme
contemporâneo ele acaba se diferenciando bastante de muitas obras do período de
Guerra.
As mudanças na forma de se fazer cinema sobre guerra nos EUA
Da mesma forma que o século XX foi marcado pela criação de novas tecnologias e
o início de um mundo globalizado, o cinema, e consequentemente Hollywood, também
sofreram diversas modificações na forma de se produzir mídias audiovisuais. Usaremos
como base dois filmes para tratarmos dessas modificações, o primeiro “Flying Tigers”,
lançando em 1942 e dirigido por David Miller é baseado em fatos reais e conta a história
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de pilotos que se voluntariaram para lutar na Segunda Guerra Mundial. O segundo será o
“Bastardos Inglórios”, que foi explicado no primeiro tópico desse artigo.
Temos diferenciações entre um filme feito na década de 1940 e outro feito no início
do século XXI. Essas novas perspectivas vão além de um aparato tecnológico, abrangendo
também questões sociais e culturais. Um exemplo simples acerca dessas diferenças está
na forma como os filmes foram filmados. “Flying Tigers”, por ter sido feito em um contexto
de guerra, teve um acesso mais privado, sendo que todas suas filmagens foram feitas em
território norte-americano como mostra a imagem abaixo.

Imagem 1: Lugar de filmagens142

Podemos notar acima, que por mais que praticamente toda a trama do filme se
passe fora dos EUA, todas suas filmagens foram feitas nos Estados Unidos. Isso acontece,
pelo o contexto em que o filme foi feito, do qual quase não se tinha acesso a filmagens na
Europa, que estava sofrendo pelo caos da Segunda Guerra.
Paralelo ao “Flying Tigers” de 1942, temos “Bastardos Inglórios” de 2009, um filme
contemporâneo, do qual a acessibilidade de locais, e de capital, está mais ampla, como
podemos notar abaixo:

142

Fonte: http://www.imdb.com/title/tt0034742/locations?ref_=tt_dt_dt
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Imagem 2: Filmagem Bastardo Inglórios

Notamos que mesmo sendo, como “Flying Tigers”, um filme norte-americano,
“Bastardos Inglórios” teve todas suas locações de filmagens feitas fora dos Estados Unidos.
Podemos destacar dois pontos sobre ambos os filmes; o primeiro, como já demonstrado,
são as diferentes locações de ambos os filmes. O segundo é a questão do figurino, pois
Bastardos, que é contemporâneo, teve que recriar um figurino da década de 1940,
enquanto “Flying Tigers”, por ser um filme de sua época, usou um figurino estritamente
conectado ao contexto que estava.
Ambos os filmes procuram atrair as pessoas por meio de uma legitimidade, as
maiores diferenças entre um filme e outro são tecnológicas e sociais. O cinema norteamericano da década de 1940 tem, entre seus principais objetivos, ser uma forma de
propaganda militar da época, sendo assim Hollywood cria uma forma de se fazer cinema
que conseguia atrair o público,
Dessa forma, Hollywood desenvolveu um modelo narrativo que lhe foi
fundamental para a transformação de seu cinema em um eficiente veiculador de
ideologia: o modelo de narrativa clássica. A construção de tal modelo significou,
segundo Ismail Xavier, ‘a inscrição do cinema (como forma de discurso) dentro
dos limites definidos por uma estética dominante, de modo a fazer cumprir
através dele necessidades correlatas aos interesses da classe dominante’.
(PEREIRA, 2012, p. 183)

333

Sendo assim, o cinema era feito como uma forma de atrair o público e convence-lo
a lutar pela nação. Temos registros de diversas formas que as mídias, tanto audiovisuais
quando as outras criaram modelos atrativos para a população.
As formas de se fazer cinema durante a segunda metade do século XX e início do
XXI vão além de tecnológicas, pois as motivações mudaram após o fim da Segunda Guerra
Mundial. Pois, como citam John E. O’Connor e Peter C. Rollins, as motivações mudam de
acordo com os anos.
Qualquer estudo dos filmes de guerra da América deve-se considerar o contexto
quando o pêndulo em que está localizado oscila entre o isolacionismo e o
intervencionismo, pois o humor nacional norte-americano está sempre em
mudança – aparentemente por década. Respeitando esse humor o cinema está
geralmente impactando os telespectadores reforçando suas ideias, em alguns
casos o filmes anti-guerras de uma geração, se tornam recrutadores na próxima.
(ROLLINGS; O’CONNOR, 2008, p.24) 143

Podemos considerar que, a cada década que passa, os filmes acabam tendo
diferentes formas de abordagem, como também outros meios de serem vistos pelos
espectadores. O cinema de guerra contemporâneo, mesmo representando o mesmo
conflito, o faz de uma forma diferente de um cinema da década de 1940.
Jornada do Herói em “Bastardos Inglórios”
Nesse tópico iremos discorrer acerca da forma que a história do filme cria heróis e
vilões. O cinema recorre de diversos meios para definir, na maior parte do tempo, os
personagens de sua trama. A partir de uma cena, iremos analisar a formação de um vilão
com os elementos cinematográficos.
Christopher Vloger em seu livro “A jornada do escritor”, explica sobre a forma os
personagens e as tramas são criadas. O ponto principal na criação de um filme,
principalmente blockbusters, é atrair o público para as salas de cinema e,
consequentemente, gerar mais lucro.

Tradução livre. Texto original: “Any study of America’s war films in context must consider where the
pendulum is located as it swings between isolationism and interventionism, for the American national mood
keeps shifting—seemingly by decade. With respect to these moods, motion pictures often impact viewers
by reinforcing their established mind-sets—so much so that, in some cases, the antiwar film of one
generation becomes the recruiting.”
143
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Ficou logo evidente para mim que a Jornada do Herói era uma tecnologia
narrativa útil e empolgante, que podia ajudar diretores e produtores a eliminar
grande parte dos riscos de tentar adivinhar e dos gastos de desenvolver as
histórias para um filme. (VLOGER, 2006, p. 27)

A maneira mais fácil de fazer isso é trabalhar com a história do filme, de uma forma
que espectador se sinta conectado ao que assiste. Sendo assim, cria-se um herói e um vilão.
A criação de um personagem empático, que tenha uma trajetória “justa”, que atraia e
convença as pessoas, são algumas características do herói.
Com essa natureza, as tramas são criadas de uma forma que o espectador sinta uma
empatia pelo herói e sua trajetória. Logo, o cinema desenvolve emoções em quem assiste,
fazendo com que haja uma “escolha de lados” durante o filme. Da mesma maneira que nos
sentimos atraídos aos chamados “mocinhos”, há uma resistência aos vilões.
No caso de Bastardos Inglórios, logo na cena inicial, antes mesmo de se iniciar um
diálogo, o observador consegue ter uma noção de quem é o vilão. A música entrada do
filme desenvolve um ambiente de tensão a quem assiste, sendo assim notamos um clima
mais sombrio com a chegada do carro que carrega o Coronel Hans Landa, o vilão do filme.
Acima temos a primeira fala do Coronel Hans Landa, seguido de um diálogo entre
ele e um fazendeiro francês. Durante toda a cena em que ambos dialogam, que dura em
torno de dez minutos, conseguimos sentir uma tensão e um sentimento de medo que o
vilão gera.
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Imagem 3: Introdução ao Coronel. Plano26: 00:04:14

Após a cena, que acaba com a morte de quase toda uma família judia, podemos
notar como o filme se dispõe a fazer uma “legitimação” à violência, deixando claro que
uma pessoa vestida de nazista pode ser morta sem piedade.
Essa questão da criação de heróis e vilões, que acaba legitimando a violência é algo
que já podemos notar como algo histórico no caminho que o cinema percorreu durante o
século XX. Durante toda a trajetória de filme sobre guerra do século XX, podemos notar
essa chamada “jornada do herói”. Essa forma de convencimento que o cinema cria, pode
ser colocada dentro do que Adorno chama de “barbárie estilizada”, pois a
“obrigatoriedade universal dessa estilização pode superar a dos preceitos e proibições
oficiais.” (ADORNO, 1986, p.6) 144 . Logo, podemos considerar que o cinema, nessa
perspectiva de atrair o público, desenvolve a trama da história de uma forma que o
espectador escolha um “lado” para torcer e acabe legitimando as ações do herói, mesmo
que elas não sejam permitidas em um mundo atual.
Novas Perspectivas dos filmes de guerra
No primeiro tópico, “As mudanças na forma de se fazer cinema sobre guerra nos
EUA”, discorremos sobre as diferenças entre o cinema feito durante a década de 1940 em
relação ao cinema contemporâneo. Nessa última parte, serão analisadas as
particularidades que os diretores, roteiristas e produtores criaram para que os filmes de
guerras atuais tenham uma nova perspectiva.

- Nesse texto, Adorno cita de exemplo o Jazz, mas esse exemplo pode ser usado de acordo com as
mídias audiovisuais também.
144
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No intuito de não colocar muitas imagens e tentar criar uma análise mais densa,
usaremos como base apenas uma cena de Bastardos Inglórios. O momento em que a
imagem está demonstrando é a apresentação de Aldo Raine e seu time, os bastardos. O
discurso que Aldo faz representa muito essa nova perspectiva para os filmes de guerra.

Imagem 4: Apresentação dos Bastardos: Plano 138: 00:21:50

A primeira coisa que podemos notar, antes mesmo de entrar no discurso que Aldo
faz, é a forma como sua fala é feita. Logo em sua fala, percebe-se um estilo mais rural,
comum das pessoas do oeste norte-americano. Esse formato da fala, já remete ao leitor
uma conexão a sua terra, por ser um estilo clássico de linguagem do oeste dos EUA. Outro
ponto em que o filme faz um “apelo” a cultura dos EUA, é o momento em que Aldo cita sua
descendência apache, para justificar que retirar os “escalpos de nazistas” é algo que
remete a história dos indígenas norte-americanos.
Esse pequeno diálogo, já demonstra a forma como os filmes criam uma perspectiva
contemporânea para atrair o público. Os filmes da década de 1940, tinham um caráter
mais documental, tentando atrair o espectador com a veracidade de fatos. Entretanto, no
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mundo atual, a questão agora é atrair o máximo de público para os cinemas, usando o
chamado “cultural discount”, que é basicamente “a noção de que, em virtude da língua e
especificidade cultural, um filme (ou algum outro produto) pode não se tornar popular
fora de seu próprio país. ”(MELEIRO,2007, p.33)
Por fim podemos considerar que, mesmo com uma análise básica de algumas cenas,
o filme “Bastardos Inglórios” representa uma nova forma do cinema contemporâneo falar
sobre a Segunda Guerra Mundial. Durante todo o século XX e início do XXI, temos visto
diversos filmes que abordam os conflitos contemporâneos, mas mesmo que seu formato
mude de documental para algo mais ficcional, devemos lembrar que “o filme se permite
inventar fatos, ou seja, elaborar vestígios do passado que posteriormente são ressaltados
importantes e dignos de serem incluídos” (ROSENSTONE, 2015, p. 23). Essa invenção está
presente, tanto no passado do cinema, quanto em sua forma contemporânea e devemos
sempre estar atentos as diversas formas que o cinema faz isso.
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CARLOTA JOAQUINA – PRINCESA DO BRAZIL: REVISÃO CRÍTICA SOBRE UM FILME
DA RETOMADA
Tony Shigueki Nakatani145

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise do filme Carlota
Joaquina – princesa do Brazil (1995), dirigido por Carla Camurati, considerado um marco
do cinema brasileiro contemporâneo, do período que ficou conhecido como Retomada, e
foi uma das primeiras produções a ultrapassar um milhão de espectadores em anos. O
filme conta a história da vinda da família real portuguesa para o Brasil, no início do século
XIX, sob a ótica da princesa Carlota, mostrando alguns aspectos da vida íntima da realeza
nos trópicos. Na análise do filme que empreendo, buscando estabelecer o sistema de
relações dos grupos sociais representados no filme, é possível identificar aspectos que
relativizam as personagens tratadas, bem como desfaz certa leitura pessimista em torno
do contexto político e econômico do período em que o filme foi realizado e lançado.
Palavras-chave: Carlota Joaquina, Cinema Brasileiro, Cinema da Retomada, Sociologia da
Cultura.

Introdução: Carlota Joaquina e o cinema da Retomada146
Há cerca de 20 anos era lançado nos cinemas brasileiros o filme Carlota Joaquina
- Princesa do Brazil. Foi a primeira produção brasileira em anos há ultrapassar um milhão
de espectadores. Ao atingir essa marca, o filme que conta a vida da herdeira do trono
português, no século XIX, em solo brasileiro, a partir da transferência da corte do império
para os trópicos, foi considerado pela crítica como o início de um novo período do cinema
brasileiro contemporâneo, o que se convencionou chamar pelo termo de “Retomada”.
O que tornou Carlota Joaquina um marco dentro da cinematografia brasileira foi
sobretudo o fato de ter obtido êxito em uma conjuntura desfavorável para as produções
realizadas em território nacional. A sua produção e exibição seguiu a lógica contrária ao
que estava estabelecido no interior da indústria cinematográfica de então, dado que: 1)
Bacharel em Ciências Sociais, mestrando em Sociologia. Universidade de São Paulo. E-mail:
tony.nakatani@usp.br
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Este trabalho é uma parte da minha pesquisa de mestrado, que tem como objetivo analisar de que
maneira o cinema brasileiro contemporâneo, em específico o cinema da Retomada, reflete e representa o
seu contexto sociocultural e político, a partir de seus filmes e de seus realizadores. Esta análise será
realizada por meio de três filmes: Carlota Joaquina – princesa do Brazil (1995), Central do Brasil (1998) e
Cidade de Deus (2003).
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não contou com grande apoio de incentivo público, sendo a maior parte do recurso
oriundo de fontes privadas e; 2) a distribuição foi realizada pessoalmente pela diretora,
sem contar com a estrutura de uma grande empresa do ramo. O resultado foi,
primeiramente, de ceticismo, mas, aos poucos, o filme angariou o seu público e então se
tornou a grande surpresa a sacudir o setor. O cinema brasileiro – ou as possibilidades de
se produzir cinema no Brasil – voltava a ser motivo de discussão entre a crítica e cineastas.
Interessante notar que o termo “Retomada” não possui um significado para além
do que ele efetivamente sugere, ou seja, “ele designa o processo de recuperação da
produção cinematográfica no Brasil depois de uma de suas mais graves crises, no começo
dos anos 90.” (BUTCHER, 2005: 14). Desde então pudemos observar um crescimento
gradual da presença de produções brasileiras nas telas de cinema e atualmente ela alcança
uma centena de filmes lançados por ano. O termo “Retomada”, assim, se configura como
um momento da cinematografia brasileira onde uma série de aspectos influenciaram o
setor audiovisual do país e não se refere a qualquer movimento ideológico ou estético que
o caracterize ou o defina.
Diversos críticos e acadêmicos observam o filme a partir de sua perspectiva
histórica, na medida em que retrata figuras políticas e fatos históricos relacionados ao
nosso passado. O historiador Luiz Carlos Villalta, em seu artigo Carlota Joaquina, Princesa
do Brazil, coloca que
Ainda que se considere que não se trata de uma película histórica, pois Carlota
explicita desde seu início o seu vínculo com a ficção, nem por isso é um filme
inocente em termos de história e, muito menos, sem consequências no que se
refere à construção de uma visão da história nacional (VILLALTA, 2004, p. 254)

O crítico de cinema Luiz Zanin Oricchio também caminha nessa mesma direção,
colocando o filme como uma “farsa histórica”, assumida pelos realizadores, pois, tendo
sido realizado com um orçamento escasso, foi uma alternativa para o seu trabalho estético.
Optou-se, assim, por “assumir de vez o tom falso, vagamente carnavalesco e inventivo”
(ORICCHIO, 2003, p. 38). Embora para ambos os ditos erros históricos não sejam
problemáticos, eles têm consequências que se relacionam a uma possível leitura histórica
que se produz em relação ao público, sobretudo para Villalta, para quem o filme “não
ilumina os projetos alternativos que foram derrotados no curso da história. Dessa forma,
conduz-se o espectador mais ao deboche do que à reflexão crítica sobre a história do
Brasil.” (VILLALTA, 2004, p. 254).
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Na análise que empreendi sobre o filme, procurei me afastar das perspectivas que
se centram nos aspectos históricos, indo mais numa perspectiva sociológica. Um dos
referenciais teóricos para a realizar a minha análise é Pierre Sorlin, a partir de sua
metodologia presente no livro Sociologia del cine (1986). A análise fílmica, assim, tem
como objetivo identificar no interior do filme qual o sistema de relações que os grupos
sociais estabelecem entre si, para então, partir para considerações em torno dos aspectos
externos a ele, como as questões de caráter social e histórico. Dessa maneira, a minha
análise sobre Carlota Joaquina conseguiu identificar aspectos que podem ter fugido dos
analistas anteriormente, seja dos críticos de cinema, seja dos historiadores e acadêmicos.
Carlota Joaquina em sua estrutura básica
O filme Carlota Joaquina, princesa do Brazil conta a história da personagem título,
infanta da Espanha, de “gênio impossível”, com muitas ambições e anseios, tendo ido
ainda criança para Portugal, ser esposada pelo infante dom João, que, por um acidente do
destino, viria a se tornar rei do Reino de Portugal e Algarves. Da mesma forma com que
perseguiu suas ambições, Carlota acabou por se frustrar com os golpes que a impediram
de atingi-las, desde as questões mais pessoais, com seus amantes, que não pode mantêlos, até a impossibilidade do poder político, por ter desejado se tornar a “rainha do Prata”,
mas não ter conseguido.
A história é contada à beira de uma distante e cinzenta praia escocesa, a partir de
um jovem e uma menina. Ele é quem conta a história da “princesa do Brasil” para a sua
irmã. É a partir da perspectiva da imaginação de uma garota escocesa que acompanhamos
praticamente toda a vida da princesa espanhola, desde a sua infância nas duas cortes
ibéricas, até sua fase adulta e sua morte, incluindo a sua passagem pelo Brasil, justificando
o subtítulo presente no filme, quando toda a corte lusitana atravessa o Oceano Atlântico,
escapando das tropas napoleônicas, envolvida que estava numa disputa entre duas
potências, França e Inglaterra, protagonistas na hegemonia política e econômica europeia
em fins do século XVIII e início do XIX.
Ao percorrer a vida íntima de Carlota Joaquina e o cotidiano na corte portuguesa,
onde foca a figura de d. João, seu marido e regente da coroa, a quem coube a decisão da
transferência de todo o aparato estatal português para os trópicos, vai destacar alguns
aspectos de suas vidas. Sobre ela o que sobressai são os seus anseios de poder e o seu
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desejo sexual irrefreável, passando de um amante a outro na busca de sua satisfação
libidinal, chegando a atos extremos para que prevalecesse a sua vontade. Sobre d. João,
somos apresentados aos modos de administração conduzida por ele e seu corpo de
ministros, durante o seu período como regente, do lado de lá e do lado de cá do Atlântico,
e o apreço que o monarca acaba adquirindo pelo Brasil, onde ele viria a se tornar rei.
Estruturalmente, considero que o filme se divide em seis partes, sendo que elas
não possuem um recorte igualitário, no que tange ao tempo de projeção. O filme começa
e termina no mar e à beira da praia cinzenta, onde os dois irmãos estão descansando e
matando o tempo, após um desentendimento entre eles. A primeira parte diz respeito à
abertura e contextualização do filme, com Yolanda e seu irmão numa praia escocesa; a
segunda é a apresentação de Carlota Joaquina e sua viagem à Portugal para o matrimônio
com d. João; a terceira se inicia quando ela se torna adulta, finalizando com a necessidade
de fuga da família real para o Brasil; na quarta parte se dá a instalação de d. João e sua
corte no Rio de Janeiro e suas primeiras medidas; a quinta diz respeito à campanha no
Prata, quando d. João frustra o sonho de Carlota se tornar rainha e na sexta partimos da
coroação e o retorno à Portugal, finalizando de volta à Yolanda e seu irmão, deixando a
praia.
Do ponto de vista estético, o filme apresenta uma narrativa linear e possui um
aspecto teatral muito marcado. Isso se deve, em partes, pelas limitações orçamentárias
impostas, o que dificultou ter um aporte para obter uma cenografia monumental para a
caracterização de época e a realização de cenas mais abertas, e também pelas atuações
um tanto exageradas expressivamente de Marieta Severo e Marco Nanini, nos papéis de
Carlota Joaquina e d. João, respectivamente. Todos esses elementos, ao contrário dos
aspectos grandiosos que marcam os filmes ditos históricos, dá esse tom paródico e
farsesco à Carlota Joaquina, como colocou Oricchio.

O sistema de relações e os grupos sociais em Carlota Joaquina
Como já explicitado na introdução deste trabalho, para realizar a análise fílmica,
tomo como principal referencial teórico o sociólogo francês Pierre Sorlin. Segundo ele,
uma análise sociológica dos filmes deve fugir daquilo que ele define como “classes de
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equivalências”, onde se procuram os elementos da realidade social que se encaixem no
que os filmes mostram e/ou vice-versa. Em sua visão, tais aspectos são válidos, entretanto,
pouco explicativos do ponto de vista analítico. Ao se partir do filme, na caracterização do
seu universo social e as relações sociais que os personagens estabelecem entre si, deixa
entrever os grupos sociais representados. E é por essa perspectiva que a minha análise
caminha e acredito que, a partir dessa análise, é possível realizar uma outra leitura sobre
o filme Carlota Joaquina, que, se não contrapõe com o que dizem a crítica cinematográfica
e a leitura dos historiadores, tem como objetivo relativizá-las e complementá-las,
enriquecendo o debate sobre o cinema brasileiro contemporâneo.
O sistema de relações do filme está estruturado em diversos grupos sociais, que
vão se alterando ao longo da trama. Num primeiro momento, os grupos sociais
caracterizados pelo filme são os portugueses e os espanhóis, antes do casamento entre os
infantes das duas coroas; no momento seguinte, entra em cena o conflito europeu entre
França e Inglaterra, na qual Portugal se vê encurralada após o bloqueio continental
imposto por Napoleão Bonaparte, na medida em que detinha acordos comerciais com
ambas as nações, e delas dependiam. No filme, o grupo social francês está representada
pela ameaça de invasão pelas tropas napoleônicas e a Inglaterra na figura de lorde
Strangford, que pressiona insistentemente o regente d. João para que transfira a sua corte
para os trópicos e fuja de qualquer ameaça de dissolução do império lusitano.
Na segunda parte do filme, o sistema de relações entre grupos sociais fica menos
aparente, que se volta mais para os conflitos íntimos entre Carlota Joaquina e d. João.
Ainda assim, é possível delinear nesta parte o sistema de relações entre os “colonos” e
“reinóis”, sendo aqueles os portugueses que viviam no Brasil, e estes os portugueses que
vieram junto da coroa – ou que os acompanharam de alguma forma – e acabaram por
ocupar muitos dos cargos antes pertencentes aos colonos, na medida em que agora o Rio
de Janeiro era a sede do Império português. Tal situação criou certos conflitos, mas
também favoreceu a “nobilização” de muitos dos colonos, que foi uma das formas que d.
João encontrou para custear sua “estadia” no Brasil.
Na caracterização dos grupos sociais que constituem o universo fílmico de
Carlota Joaquina, há algumas marcações distintivas muito fortes, como a oposição entre
os portugueses e espanhóis, cuja corte transborda saúde (física e intelectual), na
opulência do vermelho e do dourado, que se pode ver no início do filme, antes da pequena
infanta Carlota seguir para Portugal, que representa o seu polo oposto – a doença –, com
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seu infante de jeito apalermado e abobalhado, numa corte que mais parece um
monastério, com músicas fúnebres. Essa oposição se faz concreta com a “dupla tragédia”
das mortes do rei e do primogênito de Portugal, bem como do enlouquecimento de d.
Maria, jogando o trono português para um amedrontado d. João.
Sobressai aqui, também, uma visão depreciativa sobre os ingleses, como pessoas
traiçoeiras e não confiáveis, como podemos ver na cena em que, por trás das cortinas, é
possível ver sombras (de lorde Strangford e do almirante Sidney Smith) tramando uma
maneira de forçar a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Nesse ponto, fica
evidente a instância narrativa que predomina na história que está sendo contada pelo
filme. Ou seja, este aspecto do filme demonstra que o filme perpassa pela visão estrangeira,
e pela imaginação de uma garota de dez anos, que fantasia sobre princesas.
Tal constatação não é irrelevante para a discussão histórica que o filme levantou,
na medida em que as cenas na praia cinzenta onde Yolanda e seu irmão se encontram,
bem como a narrativa que ele desenvolve para ela, tomam cerca de um terço do filme. Da
mesma forma que é relevante para se adotar tal perspectiva sobre o filme, a
caracterização da infanta Carlota, que é uma transfiguração direta da pequena Yolanda,
interpretadas pela mesma atriz. Esta estratégia fílmica, segundo Aumont et. al., possui
uma função semântica, de sentido conotativo, que “relaciona dois elementos diferentes
para produzir um efeito de causalidade, de paralelismo, de comparação [...] (AUMONT ET.
AL., 1995, p. 68, interpolação minha).
A passagem espaço-temporal entre quem narra e a história da infanta narrada,
por meio desta estratégia de montagem, dá um sentido de causalidade entre uma
sequência e outra do filme, antecipada, inclusive, pelo que já fora mostrada anteriormente,
na medida em que a idade, o temperamento e a dança fazem a ligação entre Yolanda e
Carlota criança. No plano diegético, assim, a história contada é uma apropriação que os
irmãos escoceses fazem do Brasil (mesmo que os realizadores do filme não sejam
estrangeiros).
Para o historiador Luiz Carlos Villalta, o filme “longe de ir além da história
tradicional, parece estar aquém dela, quando não vem confirmá-la, assim como ao senso
comum.” (VILLALTA, 2004, p. 254). Muito embora os aspectos históricos não sejam de
interesse central em minha análise, o fato do filme recorrer ao imaginário e numa certa
oralidade, o liberta das amarras da complexidade com que alguns historiadores exigem
de obras ficcionais, ainda que baseadas em figuras históricas reais. De todo modo, ainda
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assim, acredito que seja possível redefinir alguns aspectos que parecem ser consenso
entre críticos de cinema e historiadores. Quais sejam: a visão depreciativa sobre as figuras
da realeza portuguesa, em específico de d. João, bem como a razão explicativa do sucesso
do filme estar ancorado no ambiente tumultuado politicamente que o Brasil vivenciou
com o impeachment de Collor, em 1992.
D. João e suas transformações no interior do sistema de relações em Carlota
Joaquina
Dentro da narrativa de Carlota Joaquina, um dos aspectos que sobressaem da
análise que realizo está um novo olhar sobre o personagem de d. João, que na visão tanto
dos críticos de cinema quanto dos historiadores – e dos descendentes da família Orleans
e Bragança –, foi retratado de forma pejorativa. Para Villalta, há um reflexo direto entre a
figura de d. João com o momento político brasileiro, na figura do presidente Itamar Franco,
vice-presidente que assumiu a presidência após a renúncia e destituição pelo Senado de
Fernando Collor de Melo, em dezembro de 1992:
Posso conjeturar se, em alguma medida, na figura de Dom João, Carla Camurati
não colou a de Itamar Franco. Sua chegada à presidência foi uma surpresa, assim
como a ascensão de Dom João VI; no exercício do governo, [Itamar Franco]
também hesitava, parecendo ser manietado por outrem [...]; sua conduta como
governante, a despeito de seus acertos, era lida por parte da imprensa da época
como um misto de surpresa e desprezo [...] (VILLALTA, 2004, p. 253,
interpolações minha)

A despeito dessa leitura mimética, que Sorlin caracterizaria como uma classe de
equivalência, sobre o personagem de d. João, ao analisar o seu desenvolvimento no
interior da trama, é possível realizar uma leitura inversa ao do que propõe Villalta.
Nas caracterizações que se fazem dos dois personagens centrais do filme, Carlota
Joaquina e d. João, e no desenvolvimento deles ao longo da trama, eles permanecem como
polos opostos um do outro, entretanto, os seus posicionamentos acabam por se inverter,
no que diz respeito aos seus destinos. Carlota parte de uma infância alegre (que ela nunca
mais sentiria novamente na vida, conforme explicita claramente o irmão de Yolanda,
ainda no início do filme), considerada inteligente – embora lhe faltasse beleza física – e
termina o filme no exílio, acusada de tramar a morte do próprio marido e arrependida de
tudo que fez em sua vida.
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Já a figura de d. João inicia o filme como uma criança abobalhada, sem interesse
pelos aspectos intelectuais e artísticos, mais interessado em brincadeiras e comida. É visto
como um regente medroso, indeciso e nas mãos de seus ministros e da manipulação de
lorde Strangford. Mas, ao se transferir para o Brasil, a sua personagem se transforma e
passa a ter um papel mais ativo, tomando medidas que seriam importantes para o país
futuramente, quando de sua independência, como a abertura dos portos, a fundação do
Banco do Brasil, além de conseguir controlar aspectos pessoais da família real, sobretudo
em relação aos amantes de Carlota e de d. Pedro, garantindo os acordos entre as famílias
nobres as quais pertenciam.
Parte crucial nessa transformação da figura de d. João, é a campanha do Prata,
que é o momento da virada na consciência do futuro rei de Portugal. Ela se inicia como
uma sugestão de lorde Strangford, cujos interesses comerciais britânicos na região eram
claros. Dessa forma, conseguem convencer Carlota a apoiar tal empreitada, sob a
justificativa de que seria a “rainha do Prata”. Ao perceber que essa manobra daria mais
poderes do que ele poderia suportar, d. João age imediatamente para frear as suas
ambições, cortando o financiamento da campanha, impedindo que ela o fizesse
pessoalmente e enviando de volta o representante da coroa espanhola no Prata para a
Espanha.
Nessa passagem, em uma discussão entre Carlota e d. João, pela primeira vez no
filme, ele toma uma atitude enérgica, com a sugestão de rompimento do matrimônio e das
relações entre as duas nações ibéricas, cuja coroa ainda estava sob os domínios
napoleônicos. Não resta a Carlota senão a lamentação por não poder cumprir com os seus
anseios de se tornar a rainha do Prata. É a partir deste momento também que o regente
passa a cuidar pessoalmente para afastar os amantes de sua esposa, presenteando-os com
regalias, seja um posto na administração real, seja com propriedades e até mesmo
arranjando matrimônios.
O ponto de culminância que concretiza a inversão de posicionamento entre
Carlota e d. João se dá na cena em que o já coroado rei conversa com seu filho, d. Pedro.
Ambos estão caminhando num jardim e conversam sobre o regresso da família real à sua
pátria original. D. Pedro, contudo, ama o país em que cresceu, tanto quanto seu pai, e quer
convencê-lo a deixá-lo como regente, “do que deixar nas mãos de qualquer maluco” que
faça a independência – mesmo que o narrador do filme já tenha adiantado que seria d.
Pedro mesmo que o faria. D. João parece se convencer dos argumentos do filho e consente
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em sua permanência, o gesto de d. Pedro, logo em seguida, é o de se ajoelhar e beijar as
mãos de seu pai, em reverência ao rei.
Essa cena é a concretização audiovisual que confirma a mudança de condição de
d. João, no sistema de relações que o filme apresenta. Aqui, d. João, ao ser beijado pelo
filho, é como o reconhecimento de seu poder perante todos os demais, como um
verdadeiro “capo” da máfia147, que é capaz de tudo para manter a família unida, inclusive
o de queimar os autos de um crime em que sua esposa está diretamente envolvida – ao
matar a esposa de seu último amante, Fernando Carneiro Leão.
O contexto social e político do filme Carlota Joaquina
O inesperado sucesso de público que o filme Carlota Joaquina angariou, à época,
tomou a crítica cinematográfica no susto e uma das razões explicativas para isso foi
devido ao contexto político e econômico vivido no início dos anos 1990, em que o primeiro
presidente civil eleito após 20 anos de ditadura militar, foi retirado do poder por meio de
um processo de impeachment, acusado de envolvimento em casos de corrupção. Embora
não haja uma análise mais detida sobre o filme, tanto Oricchio (2003) quanto Butcher
(2005) associam esse sentimento de frustração com alguns aspectos políticos e
econômicos que ainda permaneciam no país. Para Oricchio, “Carlota aparece não
propriamente como desmistificação de um episódio histórico, que teria sido contado de
maneira edulcorada nos livros escolares, mas como base satírica para explicar um país
que não deu certo” (Op. cit., p. 41). Já Butcher afirma que “vivia-se um período de baixa
auto-estima, marcado por um sentimento generalizado de desgosto e desprezo pelo país,
algo que é fielmente traduzido por Carla Camurati” (Op. cit., p. 26).
Contudo, ao se deter em algumas análises da literatura sociológica e política sobre
o período, essa visão catastrofista perde um pouco sua força argumentativa. Não há
dúvidas com relação ao ambiente econômico e politicamente instável que o país
atravessava, mas, elas diziam mais respeito a um período de transição política, do regime
ditatorial para o regime democrático, do que a persistência de fragilidades institucionais,
A referência aqui é claramente O Poderoso Chefão (The Godfather, EUA, 1972), quando, na última cena do
filme, o personagem Michael Corleone (Al Pacino) é reconhecido como o novo “padrinho” (godfather) e
chefe dos clãs dos Corleone, onde várias figuras se enfileiram e beijam a mão dele, consolidando a sua
ascensão e assumindo os negócios de seu pai Don Vito Corleone (Marlon Brando), morto numa disputa entre
outras famílias mafiosas em Nova Iorque.
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sobretudo das instituições do Estado. Para Sallum Jr. e Casarões, existia, no período do
governo Collor, a “expressão parlamentar de uma coalizão sociopolítica democratizante
que incluía organizações de classe média, de classe operária e de pobres urbanos e
vertebrou o eleitorado urbano e, em especial, das cidades maiores, em favor da
democracia” (SALLUM JR.; CASARÕES, 2011, p. 193).
O argumento dos autores não minimiza o papel desempenhado pela sociedade
civil para a queda de Fernando Collor de Melo, sobretudo para a “conversão política da
maioria parlamentar ‘conservadora’ à decisão pró-impeachment”. A frente próimpeachment, contudo, teria o cuidado de resguardar a legalidade constitucional, embora
os autores não relatem a existência, durante esse período, de vozes a favor do retorno do
regime recém deposto há menos de uma década, seja de parlamentares seja da sociedade
civil.
O clima de pessimismo, no entanto, estava presente, mas tinha motivos
econômicos, pois vários de seus problemas não foram dissolvidos com o fim da ditadura
militar. Ianoni, em Políticas públicas e Estado: o plano Real, analisa como o país conseguiu
superar essa crise, que não era somente econômica, mas “multidimensional”. Segundo o
autor,
Uma resposta sintética [para compreender o sucesso do plano Real] é que: 1) a
crise de governabilidade foi superada pela clássica interação política entre
conjuntura e liderança legítima, ou seja, pela ação política circunstanciada e de
vocação hegemônica; 2) o Plano Real envolveu uma profunda interação entre
Executivo, Legislativo, Judiciário, partidos políticos, entes federativos
subnacionais, diversos agentes econômicos, grande mídia e outros atores da
sociedade civil, resultando na emergência sincronizada, nas esferas sociopolítica
e político-institucional, de um pacto de dominação liberal que superou a crise de
hegemonia e inaugurou um novo padrão de Estado no Brasil. (IANONI, 2009, p.
163).

Esse novo padrão do Estado brasileiro diz respeito à superação do Estado
desenvolvimentista, iniciado na década de 1930 por Getúlio Vargas. Mesmo a ditadura
militar representava ainda esse caráter desenvolvimentista, onde a intervenção estatal
tinha um peso relevante na condução de políticas de industrialização do país, atrelado a
setores da burguesia nacional.
Ao finalizar essa etapa, o Plano Real conseguiu estabilizar a economia e promover
um novo arranjo institucional do Estado brasileiro. Foi “o programa gerador da força
centrípeta que reconstruiu o consenso do qual emergiu o Estado pós-nacionaldesenvolvimentista” (IANONI, 2009, p. 173). Mais do que isso, centrado na figura política
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de Fernando Henrique Cardoso, ele articulou uma “aliança partidária de centro-direita
[que] dá acabamento institucional ao processo sociopolítico de construção da hegemonia
liberal” (IANONI, 2009, p. 173, interpolação minha). Ou seja, foram a partir de medidas
tomadas pelo Estado e suas instituições que possibilitaram a construção de uma nova
etapa política, social e econômica do país.
Nesse sentido, perde força uma interpretação que liga o filme com o clima político
do impeachment de Collor, onde se procura afirmar que Carlota Joaquina reforçou não
apenas a nossa origem enquanto nação, mas também já a nossa queda, identificando um
país que já nasce mal formado pelos governantes que nos precederam. Essa interpretação
não se sustenta do ponto de vista sociológico, como explicitado acima, na medida em que
se identifica não apenas um fortalecimento das instituições do Estado, com um legislativo
forte e articulações políticas que tinham uma abrangência minimamente supra partidária,
com setores de centro, da direita e da esquerda na movimentação pró-impeachment, bem
como uma mobilização forte nas ruas, sendo que a crise política foi “resolvida” dentro dos
limites institucionais, ou seja, sem rupturas em relação ao que estava estabelecido na
Constituição de 1988. Sallum vai concluir que
o movimento que destituiu Fernando Collor aumentou muito as possibilidades
de que a superação da crise do Estado varguista tivesse como resultado um
Estado democrático em que o exercício do poder demandasse maior grau de
consenso entre os ocupantes dos vários poderes de Estado e colocasse entre suas
prioridades a redução da desigualdade social. (SALLUM JR., 2015, p. 408)

Conclusão
Este trabalho procurou expor alguns elementos que pudessem trazer uma outra
perspectiva sobre as interpretações já correntes na bibliografia existente sobre o cinema
da Retomada, em específico do filme Carlota Joaquina. Não é, certamente, meu objetivo
esgotar o debate sobre as interpretações possíveis, entretanto, creio que foi possível
demonstrar, por meio de uma análise sociológica do cinema, aspectos que podem ter
escapado às leituras anteriormente realizadas sobre o filme de Carla Camurati.
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Num certo sentido, confirmando as interpretações correntes, tanto do ponto de
vista político quanto social, do que o filme Carlota Joaquina coloca em cena, o que emerge
é uma sociedade em que o projeto de ascensão social está na busca do privilégio pessoal,
no favorecimento por status, dentre outras características que ajudam a compor um
cenário social mais amplo e complexo, onde as relações entre as elites, portuguesas e
brasileiras, se aliam para que nada se altere no quadro social do país, a despeito das
transformações que o país atravessou com a vinda da família real. Um país onde o
escravismo permanecia como um modo de produção, a despeito de ser condenado por
grande parte dos países daquela época.
Por outro lado, acredito que possa ser relativizada a figura de d. João, ao contrário
do que sugere grande parte das análises que foram feitas, que se ativeram sobretudo na
caracterização dada na primeira parte do filme, quando a decisão de vir para o Brasil foi
visto como uma atitude covarde. Embora seja sutil, no âmbito da narrativa fílmica, como
procurei demonstrar, há uma transformação por que passa o regente português,
sobretudo após sua chegada nos trópicos. De medroso e inseguro, pressionado por lorde
Strangford, a campanha no Prata o torna consciente dos perigos para ele, caso Carlota se
tornasse a rainha e se mudasse para Buenos Aires. O narrador também destaca por duas
vezes o afeto que ele acabou adquirindo por essas terras. Creio que seja relevante a
similitude entre a cena do beijo de d. Pedro, ao ter a benção de seu pai para ficar no país,
com a referência ao Poderoso Chefão, demonstrando que d. Pedro, ao fazer esse gesto, o
reconhece como a figura do poder e efetiva a coroação do monarca d. João VI.
Simbolicamente esta cena tem uma carga mais significativa do que na cena onde estão a
olhar os quadros pintados para a ocasião.
Ou seja, na perspectiva que o próprio filme apresenta, no âmbito do sistema de
relações estabelecidos entre os personagens, Carlota Joaquina termina o filme em
situação invertida, em relação à d. João. Ela termina desacreditada e tendo se arrependido
de seus atos, encontrando a redenção em seu suicídio. De certo modo, o seu fim já estava
anunciado desde o início, quando o narrador coloca que o seu último momento de
felicidade foi ainda criança, na corte espanhola, pouco antes de partir para Portugal.
O desfecho do filme deixa entrever, a partir do que Sorlin colocou como um dos
aspectos que movem os personagens no interior da narrativa, que entre os desafios ou as
lacunas, que cada qual dos personagens se moviam em chaves distintas, sendo d. João
movido pelo desafio e Carlota pelas lacunas a serem preenchidas. Dessa perspectiva,
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concluiremos que o primeiro conseguiu superar os seus desafios, enquanto Carlota, não
conseguiu suprir suas lacunas, tendo ido aos extremos em sua busca, culminando no
assassinato de Gertrudes. Por tudo o que é mostrado ao longo do filme, o fim colocado
para Carlota ganha uma conotação de punição. E nesse sentido, é possível lançar mão da
noção de narrador, conforme a visão de Walter Benjamin, propondo uma relação do relato
do irmão de Yolanda com essa figura. Para o filósofo alemão, subsiste uma “dimensão
utilitária” nas antigas formas de narrar: “essa utilidade pode consistir seja num
ensinamento moral, seja numa sugestão prática, seja num provérbio ou numa norma de
vida – de qualquer maneira, o narrador é um homem que sabe dar conselhos.”
(BENJAMIN, 1994, p. 200).
Ao tomar o filme nessa dimensão, fora do tempo histórico, atrelado ao tempo
mítico, creio ser possível interpretá-lo numa chave que propõe um olhar senão crítico,
desconfiado em torno dos mitos e sensos comuns arraigados em nossa história. Benjamin
afirma que o conto de fadas “é ainda hoje o primeiro conselheiro das crianças, porque foi
o primeiro da humanidade, e sobrevive, secretamente na narrativa.” (BENJAMIN, 1994, p.
215). Como conselheira, assim,
O conto de fadas ensinou há muitos séculos à humanidade, e continua ensinando
hoje às crianças, que o mais aconselhável é enfrentar as forças do mundo mítico
com astúcia e arrogância. (Assim, o conto de fadas dialetiza a coragem (Mut)
desdobrando-a em dois polos: de um lado Untermut, isto é, astúcia, e de outro
Übermut, isto é, arrogância). O feitiço libertador do conto de fadas não põe em
cena a natureza como uma entidade mítica, mas indica a cumplicidade com o
homem liberado. (Op. cit.)

Embora não seja o meu propósito analisar se a perspectiva dos filmes do período
da Retomada sejam críticos ou não (e em que sentido eles seriam), acredito que a partir
de alguns indicativos que coloquei neste trabalho, os sentidos passados por Carlota
Joaquina podem ser fluidos, quando analisados em seu desenvolvimento narrativo e em
seus sistemas de relações. Portanto, desfaz, de certo modo, uma visão corrente do filme
como o reflexo do período em que foi produzido, em que se sobressaem os seus aspectos
negativos, e em que é possível lançar novas luzes, tanto na interpretação do filme, como
de seu contexto de produção.
Referências
AUMONT, Jacques [et. al.]. A estética do filme. Campinas, SP: Papirus, 1995.
351

BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história
da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994. (Obras escolhidas; v. 1).
BUTCHER, Pedro. Cinema brasileiro hoje. São Paulo: Publifolha, 2005.
IANONI, Marcus. Políticas Públicas e Estado: o Plano Real. Lua Nova, São Paulo, n. 78, p.
143-183,
2009.
Disponível
em
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010264452009000300009&lng=pt&nrm=iso. Acessado em 19/12/2016.
ORICCHIO, Luiz Zanin. Cinema de novo: um balanço crítico da Retomada. São Paulo:
Estação Liberdade, 2003.
SALLUM JR, Brasílio. O impeachment de Fernando Collor: sociologia de uma crise. São
Paulo: Editora 34, 2015.
SALLUM JR, Brasílio; CASARÕES, Guilherme Stolle e. O impeachment do presidente Collor:
a literatura e o processo. Lua Nova, São Paulo, n. 82, p. 163-200, 2011. Disponível em
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010264452011000100008&lng=pt&nrm=iso. Acessado em 19/12/2016.
SORLIN, Pierre. Sociología del cine – la apertura para la historia de mañana. México:
Fondo de Cultura Económica, 1986.
VILLALTA, Luiz Carlos. Carlota Joaquina, Princesa do Brazil - entre a história e a ficção,
um "romance" crítico do conhecimento histórico, in: Revista USP, São Paulo, no 62, p. 239262, julho/agosto 2004.

CINEMA E CULTURA NAS PUBLICAÇÕES DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA
CARVALHO, Luciane148

RESUMO: Propomos neste trabalho uma análise de parte das publicações da Fundação
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na bibliografia analisada, que envolve discursos tanto dos autores dos volumes quanto
dos gestores municipais. Especula-se sobre a ideia do cinema enquanto elemento
constituinte de uma memória histórica e de uma identidade cultural curitibana conduzida
pela ação do Estado, que, nas últimas décadas do século XX, executava um projeto de
urbanização para a cidade de Curitiba visando sua modernização e seu estabelecimento
enquanto cidade modelo, envolvendo um conjunto de expressões artísticas e culturais
encampadas pela FCC. Tomamos como aporte teórico as ideias de Raymond Williams
sobre a noção de cultura e seus diversos sentidos.
Palavras-chave: cultura; história do cinema; Curitiba.

Introdução: a cidade segundo a FCC
Este texto pretende realizar uma breve análise de parte da bibliografia de minha
pesquisa de mestrado, intitulada provisoriamente “A Cinemateca de Curitiba e as
políticas públicas para a cultura entre 1975 e 1985”. Os textos escolhidos referem-se
aos Boletins Informativos da Casa Romário Martins sobre a Cinemateca de Curitiba e o
Cinema paranaense dos anos 1980 e a um livro sobre a Fundação Cultural de Curitiba.
Como aporte teórico para a leitura serão utilizadas ideias presentes na obra de Raymond
Williams, especificamente sobre cultura e arte.
Com o intuito de estabelecer uma pesquisa de cunho acadêmico sobre a história
da Cinemateca de Curitiba, notamos que parte significativa da bibliografia já existente
sobre o tema possui a especificidade de ter sido publicada pela Fundação Cultural de
Curitiba, tanto em publicações isoladas como também nos tradicionais Boletins
Informativos da Casa Romário Martins. Tais publicações se debruçam sobre a história
da cidade, resgatando e registrando diversos aspectos da memória e da cultura local. Os
temas dos volumes são os mais diversos. O primeiro a ser publicado data de agosto de
1974, cujo título é “Desembrulhando as balas Zequinha”, escrito por Valêncio Xavier, e
trata das famosas guloseimas conhecidas principalmente por suas figurinhas que
representavam o personagem Zequinha nas mais diversas situações. Outros volumes
tratam sobre a história de bairros específicos de Curitiba, como Santa Cândida, Vila São
Pedro ou Pilarzinho. Também diversas personalidades locais receberam a homenagem,
como a dupla Nhô Belarmino e Nhá Gabriela, Janguito, Lápis, entre outros. A imigração,
o rádio, os museus também estão representados, entre tantos outros temas. Seus
autores são notáveis historiadores da cidade, como Ruy Wachowicz e Oksana
Boruszenko, ou personalidades da cena curitibana - funcionários da própria Fundação
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Cultural, artistas e jornalistas, como Sylvio Back e Aramis Millarch. Nota-se que esses
Boletins possuem um caráter enaltecedor, tateando diversas características da cidade e
tomando-as como elementos constituintes de uma memória e de uma cultura local.
O volume mais antigo que analisaremos neste trabalho é “Cinema no Paraná:
nova geração”, escrito por Francisco Alves dos Santos e publicado em 1996 como
Boletim Informativo da Casa Romário Martins. Autor de livros sobre cinema paranaense,
Santos esteve envolvido diretamente com a área, tendo trabalhado na antiga Cinemateca
do Museu Guido Viaro (hoje Cinemateca de Curitiba) desde sua fundação e chegando à
direção da unidade entre 1983 e 1990. Em seus livros observa-se uma escrita muito
próxima de suas memórias pessoais, por conta de sua vivência no meio cinematográfico.
Se, por um lado, suas narrativas afastam-se do rigor acadêmico buscado pelo olhar
historiográfico, por outro esta própria intimidade e entrelaçamento entre as instâncias
da memória e da história podem se tornar um elemento de análise. Santos também
publicou o “Dicionário de Cinema do Paraná” (também pela FCC) e o Boletim
Informativo “Cinema Paraná: anos noventa”, uma espécie de continuidade do “Nova
geração”. Desta forma, sua obra consolida certa narrativa da história do cinema
paranaense.
O segundo volume escolhido é o Boletim da Casa Romário Martins intitulado
“Cinemateca de Curitiba”, escrito por Hugo Moura Tavares, mestre em Letras pela UFPR
e atualmente diretor de Patrimônio Cultural da FCC. É uma edição lançada quando dos
30 anos da instituição, em 2005. Consideramos essa a obra publicada mais importante
sobre a história da Cinemateca, pois delineia desde o contexto político municipal que
permitiu sua implementação até a gestão contemporânea à publicação do Boletim.
Ainda que o objetivo não fosse uma análise aprofundada e crítica, permite a visualização
de um quadro geral, a partir do qual pode se estabelecer questionamentos fundamentais
sobre a história da Cinemateca.
A terceira obra selecionada é “Fundação Cultural de Curitiba no limiar do novo
milênio”, publicado em 2000 pela própria FCC, escrito por Margarita Pericás Sansone. O
livro pretende registrar diversos projetos empreendidos pela Fundação, desde sua
origem, em 1973, até 2000. Há um tom celebrativo, influenciado pela virada do milênio:
Curitiba estaria preparada para os anos vindouros por conta de um trabalho contínuo
de efetivação de um projeto cultural para a cidade. A motivação política é clara: a autora,
esposa de Rafael Greca, evidencia os feitos de seu companheiro e de seu grupo político
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e deixa em segundo plano os momentos em que o grupo de oposição esteve no poder.
Uma peça rica para observar as intenções de tal grupo com relação à cultura e seu uso
para legitimação de um projeto político.
Para compreender os diferentes significados de “cultura”, utilizamos as análises
de Raymond Williams no verbete referente à palavra no livro Palavras-chave.
Na introdução ao livro, Maria Elisa Cevasco aponta a crítica à ideia (elitista e
conservadora, para Williams) de F.R. Leavis de cultura como uma “expressão reservada”
(CEVASCO, 2007, p. 11), ou “o espaço de atuação de uma minoria, capaz de compreender
e promulgar os mais altos valores da humanidade enfeixados nas obras dos grandes
autores” (CEVASCO, 2007, p. 12). Tais valores a colocariam em um plano elevado, uma
área autônoma em relação à realidade. Desta maneira, ela teria uma função de “adorno
do espírito” (CEVASCO, 2007, p. 12) e estaria em oposição à insurgente cultura de
massas (jornal, rádio, cinema), no contexto da virada do século XIX para o XX, afastandoa da possibilidade de intervenção e disputa de valores e interesses.
Raymond Williams propõe uma chave de leitura que permite a discussão da
cultura por um viés marxista, em oposição à ideia conservadora e elitista anteriormente
citada. A cultura deve, portanto, criticar o pensamento hegemônico e ser um campo
acessível a todos, visto que mobiliza valores generalizáveis. O autor defende ainda que
a cultura, inclusive a alta cultura, deve ser distribuída e acessível a todos, de modo a
quebrar com a restrição imposta por uma noção elitista, bem como, nas palavras de
Cevasco, “transformar a crítica cultural em um dos recursos que possam contribuir para
a mudança radical” (CEVASCO, 2007, p. 15).
Na introdução do livro, Williams relata ter notado, ao retornar para a
universidade inglesa de Cambridge depois da Segunda Guerra Mundial, que a palavra
cultura era de uso mais corrente do que antes da Guerra. Dois sentidos da palavra foram
apreendidos. O primeiro, designa um tipo de comportamento de superioridade social. O
segundo, era ligado às artes (literatura, teatro, pintura). Estava em jogo a discussão de
formação de valores e de um modo de vida específico das diferentes sociedades. Apesar
de Wiliams ter notado esses sentidos na década de 1940, percebeu que a mudança de
sentido da palavra originou-se, no idioma inglês, nos primeiros anos do século XIX.
O sentido primário de cultura é, segundo Williams, o de “cuidado com o
crescimento natural” (WILLIAMS, 2007, p. 117), ou seja, de animais e de plantas. Numa
comparação entre latim e inglês, refere-se, entre outras coisas, ao local de moradia (de
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colonus a colony), passando por veneração (de cultus a cult). Tais sentidos remontam à
origem latina na antiguidade e chegam até o século XV. No século seguinte, tal sentido
passa a ser aplicado enquanto metáfora para referir-se ao desenvolvimento humano,
concomitantemente à aplicação original. Para o idioma alemão, Williams ressalta que
seu uso, a partir do século XVIII, é sinônimo de civilização, no sentido de ser “civilizado”
ou “cultivado”, e de “descrição do processo secular de desenvolvimento humano”
(WILLIAMS, 2007, p. 119). Também na Alemanha surge a noção de cultura popular (folk),
de caráter nacional. Outro sentido para cultura é sua ligação com atividades artísticas,
como música, literatura e cinema, num desdobramento de sua aplicação para o
intelectual e estético. No que tange nossa pesquisa, este é o aspecto mais relevante de
cultura, posto que é o que se aproxima no fazer artístico. O autor também resgata
rapidamente os significados atribuídos às palavras arte e artista na introdução do livro
Cultura e Sociedade. Em sua origem, está ligada às aptidões humanas em geral, mas há
uma mudança significativa no século XIX, quando sua grafia ganhou a variação Arte,
passando a denotar aspectos imaginativos e criadores distintos.
Diante da multiplicidade de sentidos que a palavra cultura oferece, Williams
defende que isto “indica uma argumentação complexa sobre as relações entre
desenvolvimento humano geral e um modo específico de vida, e entre ambos e as obras
e práticas da arte e da inteligência” (WILLIAMS, 2007, p. 122). Não há, portanto, um
significado verdadeiro ou unificador: as pesquisas nas diferentes áreas do
conhecimento estabelecem seus próprios vocabulários, devendo-se ter, então,
consciência de tal variação e clareza em sua aplicação.
Alguns aspectos da cultura curitibana
As fontes analisadas funcionam como um suporte para a divulgação da cultura
curitibana. Tanto a intenção dos textos em si como sua forma de divulgação e fomento
são intimamente ligados ao município. Em seu estatuto original, a Fundação Cultural de
Curitiba tem por objetivo o fomento à cultura, num caráter geral. Seu campo de atuação
é diversificado, pois inclui artes plásticas, visuais e cênicas, cinema e patrimônio
histórico. Todas essas frentes denotam uma miscelânea de sentidos da palavra cultura.
Um questionamento surge diante da leitura dos textos de Williams: o Estado possui a
capacidade efetiva de gerir a cultura?
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Certo é poder a classe dominante controlar, em larga escala, a transmissão e a
distribuição da herança comum; êsse controle - onde existe - deve ser
assinalado como um fato a anotar acêrca daquela classe. Certo é, também, que
uma tradição opera sempre seletivamente e que haverá sempre a tendência de
relacionar e mesmo de subordinar êsse processo de seleção aos interêsses da
classe dominante. (WILLIAMS, 1969, p. 329)

Williams aponta que há certa seleção do que deve ser considerado “herança
comum”, aqui entendido como a cultura em seu aspecto de vivência coletiva, o que
identifica as pessoas como pertencentes a um grupo. Tal noção é recorrente nas fontes
analisadas. Nas notas introdutórias do livro de Margarita Sansone, Jaime Lerner149, exprefeito Curitiba e ex-governador do Paraná, evoca elementos específicos que deveriam
pertencer à “identidade da nossa gente” (LERNER, 2000, p. 6):
Juntos nós desembrulhamos as balas Zéquinha, juntos salvamos os filmes do
Groff, juntos semeamos uma esteira de luz pela mão das crianças a cada manhã
de pintura das bobinas de papel nos calçadões que íamos abrindo. (LERNER,
2000, p. 6)

Já o texto de Rafael Greca, também ex-prefeito da cidade, chama atenção para a
ligação entre cultura e cidadania, intimamente ligadas ao pertencimento a um local
específico. Nesta visão, a cultura garantiria a unificação de um povo em torno de suas
características comuns. Greca fala no “sotaque da alma curitibana” (SANSONE, p. 9-10),
e Cassio Taniguchi (ex-prefeito da cidade) defende que a cultura do curitibano é
revelada em seu amor pela cidade, que se dá pela imersão no conhecimento da arte e da
história local.
A cultura enquanto pertencimento a algum lugar ou grupo também aparece nos
textos específicos sobre cinema. Em Cinema no Paraná: nova geração, Francisco Alves
dos Santos ressalta a valorização dada pela Cinemateca do Museu Guido Viaro e pelos
cinemas da FCC para a programação das salas, que priorizavam filmes nacionais
enquanto elemento para o fortalecimento do consumo e da produção regional, em
detrimento ao cinema “comercial” estrangeiro.

Sabemos que existe grande possibilidade de que esses textos não tenham sido escritos pessoalmente
pelos prefeitos e ex-prefeitos, mas sim por uma assessoria. Ressaltamos que, de uma forma ou de outra,
seus nomes conferem legitimação e autoridade sobre os discursos a eles associados. Sendo assim,
lembramos da necessidade de realizar uma leitura cética e crítica das fontes, visto que elas são uma
representação, e não a verdade em si mesma.
149
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Esta atenção dedicada ao cinema nacional, em que se incluía um cinema
consideravelmente atual, revelador da realidade brasileira, tornou possível o
fortalecimento de uma identidade nacional, com ressonâncias positiva junto à
comunidade, às representações populares empenhadas na luta pela
redemocratização do país” (BOLETIM INFORMATIVO DA CASA ROMÁRIO
MARTINS, 1996, p. 7)

Algo que chama a atenção no livro de Sansone é sua referência aos povos de
culturas diversas que constituíram a população curitibana e paranaense. Ao discorrer
sobre a necessidade de valorização da memória da imigração, ressalta a escolha dessa
população por Curitiba como um ambiente favorável ao trabalho e formação de famílias.
Na lista de nações representadas, a maioria é europeia, e o Oriente é lembrado pelos
árabes, judeus e japoneses. Um único contraponto a esta clássica representação da
formação populacional paranaense é encontrado no texto de Santos, ao discorrer sobre
o documentário Lápis, de Cor e Salteado (dir. Nivaldo Lopes, 1989), sobre o músico
curitibano Palminor Rodrigues Ferreira, conhecido como Lápis. O filme é, para o autor,
uma “valorização da contribuição da raça negra na construção da cultura paranaense,
podendo ser considerada pioneira de uma nova vertente, no estudo da filmografia local”.
(BOLETIM INFORMATIVO DA CASA ROMÁRIO MARTINS, 1996, p. 44). No livro de
Sansone, a única referência a alguma “contribuição da raça negra” encontra-se em uma
fotografia cuja legenda é “Na Festa da Ordem, a comemoração dos 500 Anos, e a
presença de baianas na sede da FCC” (SANSONE, 2000, p 188), referindo-se a imagem
de três mulheres negras em trajes tradicionais. Percebemos, portanto, um afastamento
da presença negra em Curitiba, caracterizada comumente como uma cidade
essencialmente branca e de origem europeia.
O cinema é descrito como de “formidável influência [...] no modo de vida e no
imaginário da humanidade” (BOLETIM INFORMATIVO DA CASA ROMÁRIO MARTINS,
1996, p. 2). A programação das salas da FCC é louvada pela valorização do produto
nacional, dado que o mercado de exibição é fortemente dominado por filmes
hollywoodianos. O consumo dos nacionais é visto nas publicações analisadas como uma
resistência à influência estrangeira, criando uma coesão cultural por meio da arte. No
texto de Tavares, percebe-se a preocupação em justificar a importância da Cinemateca
não apenas como um local de consumo, mas também de formação de intelectuais e
profissionais ligados ao audiovisual. Pensar e fazer cinema, é um forte sinal de elevação
do nível cultural:
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A instituição cumpre sua função de descentralizar e facilitar o acesso à arte do
cinema, gerando um interesse não apenas culturalmas também profissional,
que é atendido com o s cursos, mostras e ciclos de debates sobre cinema.
(BOLETIM DA CASA ROMÁRIO MARTINS, 2005, p. III)

Entretanto, o consumo do cinema enquanto arte não se restringe apenas às
produções nacionais. Há um esforço de divulgação dos filmes estrangeiros considerados
clássicos e de arte. Aqui percebemos a necessidade de alcançar uma espécie de
nivelamento estético pela formação de plateia, e isso se dá em todas as áreas artísticas
abraçadas pela FCC. Os textos analisados pautam também a importância da
descentralização 150 por meio de projetos em bairros afastados do centro, onde
tradicionalmente estão os principais pontos de agitação cultural, a exemplo do Boletim
sobre a Cinemateca:

Descentralizar a cultura era um trabalho de promoções culturais, promovendoas em locais de fácil acesso às diversas camadas sociais, visando criar na
população o hábito do lazer cultural e atingir camadas que atualmente não
participam da vida cultural por desinteresse, desconhecimento ou falta de
condições financeiras. Essas programações têm, muitas vezes, um caráter
didático, visando dar ao público uma noção básica de música, cinema, teatro,
etc. (BOLETIM DA CASA ROMÁRIO MARTINS, 2005, p. 11)

Um dos projetos de descentralização que mais ganharam nos textos analisados é
o das oficinas do Projeto Criança e Cinema de Animação, durante a década de 1970, que
circulou na rede municipal de escolas. A iniciativa é descrita como fundamental para a
criação de consciência do método de execução de filmes, envolvendo a criança em todo
o processo criativo, desde a concepção de roteiro até sua execução em películas Super 8
e a exibição e circulação dos curtas-metragens.
O objetivo era de que a criança compreendesse o sentido social e cultural dos
meios de comunicação através da construção e desconstrução de seus fatores
produtivos, processos e técnicas. Desse modo, a criança deixaria de ser uma
consumidora passiva para ser produtora, criadora e crítica (BOLETIM DA CASA
ROMÁRIO MARTINS, 2005, p. 37)
Ainda que nas fontes analisadas apareça a noção de descentralização do consumo de cultura, é
importante salientar que a veracidade disto apenas será confirmada por meio de um estudo quantitativo e
comparativo das ações da FCC. Entretanto, consideramos que tal ideia, afirmada diversas vezes nos textos,
denota um esforço discursivo de justificar um projeto que se pretende como de alcance popular significativo.
150
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Outro projeto destacado é o Linhas do Conhecimento, que se tratava de ônibus
equipados que circulavam pela cidade oferecendo oficinas de fotografia, música,
literatura, entre outras artes.
As ações das Linhas do Conhecimento criam igualdade de oportunidades para
todos e privilegiam as crianças dos bairros de Curitiba. [...]. Resgatam, junto
aos jovens cidadãos, as raízes históricas e culturais de Curitiba. As crianças são
levadas a conhecer a cidade, sua história, sua identidade. (SANSONE, 2000, p
177)

Este projeto é apresentado como um grande difusor da identidade cultural
curitibana ao buscar a valorização da cidade, sua história e suas paisagens. Novamente,
a característica de oferecer à população uma formação básica nas artes. Este é também
um dos elementos mais lembrados quando se trata da história da Cinemateca.
Desde sua fundação, a Cinemateca do Museu Guido Viaro e a FCC ofereceram
cursos, mostras e palestras, incentivando a formação de grupos de realizadores e
críticos de cinema. Trouxe para palestrar na cidade grandes nomes, como José Carlos
Avelar, Eduardo Escorel e Jean-Claude Bernardet, além de promover a circulação de
filmes hoje considerados fundamentais na cinematografia brasileira. Santos afirma que
a Cinemateca viabilizou uma “Cultura cinematográfica” curitibana (BOLETIM
INFORMATIVO DA CASA ROMÁRIO MARTINS, 1996, p. 3) e tornou-se um “ponto de
encontro cultural e intelectual da cidade” (BOLETIM INFORMATIVO DA CASA ROMÁRIO
MARTINS, 1996, p. 8). De fato, a Cinemateca tornou-se um local em que o cinema
consegue completar seu ciclo: dá suporte a projetos de cineastas locais, exibe filmes,
forma plateia, debate e, principalmente, salvaguarda a produção local. O Boletim sobre
a Cinemateca descreve-a como um local de sociabilidade, reunindo os cinéfilos
curitibanos e permitindo a realização de diversos projetos de jovens que se iniciavam
nesta arte.
No Brasil, haviam, até 1975, ano de fundação da Cinemateca do Museu Guido
Viaro, apenas outras duas instituições congêneres: a Cinemateca Brasileira, localizada
em São Paulo, e a Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (estado da
Guanabara). Ambas se localizam nos grandes polos culturais brasileiros, onde havia uma
tradição tanto na produção, quanto na crítica, análise e história do cinema e outras artes.
Tais fatos justificavam o surgimento de acervos especializados em filmes. Entretanto,
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Curitiba estava fora do mapa do cinema brasileiro, o que torna intrigante que ali surgisse
um projeto de cinemateca e que fosse implementado com êxito. Que tradição
cinematográfica havia na cidade? Era preciso ou inventá-la, ou resgatá-la. Os primeiros
filmes recuperados pela FCC foram os dos pioneiros Anibal Requião e João Batista Groff,
que registraram em filmes a Curitiba das primeiras décadas do século XX.

Sansone

identifica a Cinemateca como um “acervo cultural e histórico da filmografia brasileira”
e “a memória cinematográfica paranaense” (SANSONE, 2000, p. 173 - 174). A
prospecção e conservação do cinema é colocada como fundamental para circulação da
cultura cinematográfica. Como lembra Fausto Douglas Correa Júnior, isto amplia a
simples função de cinemateca enquanto depósito de filmes, tornando-a um ponto de
referência cultural:
Uma cinemateca é um arquivo, mas não é um arquivo qualquer. Trata-se de
uma mistura de arquivo, museu e escola. Uma cinemateca preserva o
patrimônio para difundi-lo, por meio de exibições, cursos, publicações, etc., e
não apenas no seu espaço próprio (CORREA JÚNIOR, 2007, p. 17).

Algo a ser notado é o entendimento, na bibliografia em análise, do cinema como
uma forma de arte. Ora, na história do cinema tal associação não surgiu
espontaneamente. O cinema nasce como uma mera diversão barata e popular, estando
muito distante dos críticos da arte tradicional. Anatol Rosenfeld discorre sobre o tema
e reforça que o cinema possui diversos vieses: industrial, comunicacional e, em última
instância, artístico.
Só uma parcela do entretenimento é arte, mas toda arte é - para aqueles que a
amam - entretenimento e prazer. [...] É através da superfície do entretenimento
que a arte nos conduz imperceptivelmente aos mistérios mais profundos da
vida. O fato, portanto, de que o cinema é uma indústria de entretenimento não
exclui a produção de arte (ROSENFELD, 2009, p. 42)

Rosenfeld ainda afirma que o entendimento do cinema enquanto arte é o que o
dignifica. Para o autor, há uma oposição entre o cinema de grandes produções e o de
produtores independentes que, devido ao fato de estarem deslocados do mercado
capitalista, conseguem maior liberdade criativa, criando assim filmes dignos de serem
chamados de arte.
O cinema produzido em Curitiba com o apoio da Cinemateca e da FCC, em seus
primórdios, esteve longe das grandes produções. Estava destinado a consolidar a prática
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na cidade, que ao longo dos anos fortaleceu-se para disputar não apenas público e
prêmios em festivais, mas também a incipiente plateia dos cinemas comerciais. Mesmo
alcançando novos espaços, a grosso modo, a partir da década de 2000, o cinema
curitibano continuou necessitando do apoio das políticas públicas para a cultura, tanto
do município, como do estado e do governo federal.
Em seu texto contido no livro de Sansone, Cássio Taniguchi refere-se à produção
de cultura como algo atrelado ao desenvolvimento intelectual. O papel do poder público
deveria ser o de incentivo, planejamento e criação de condições para o desenvolvimento
das artes. Assim, a gestão municipal, por meio da Fundação Cultural de Curitiba, seria a
norteadora da cultura, incentivando artistas a produzir e circular suas obras. A
consolidação desta prática veio com a Lei de Incentivo à Cultura, implantada em 1993
na gestão de Rafael Greca, permitindo a renúncia fiscal de parte da arrecadação
municipal de impostos e direcionando o valor a editais de fomento à cultura, como
teatro, cinema, música, artes visuais e patrimônio.
Tal incentivo aos artistas locais permitiu a consolidação, ainda que tímida diante
de seu potencial, da produção, circulação e consumo dentro do município. Cabe lembrar,
porém, que a arte não é, em sua essência, exclusivamente dependente de incentivos do
poder público. Entretanto, seu valor simbólico torna-a necessária para a população
devido a seu caráter identitário, cultural ou educativo, assim como possui valor
financeiro. Os textos de Taniguchi e Greca ressaltam a importância do Estado como
mantenedor da produção artística, que deve estar ao alcance de todos, tanto dos nomes
consagrados quanto da população em geral, em especial as crianças atendidas pelos
diversos projetos.
Considerações finais
Diante desta breve análise, retornamos a Raymond Williams, que afirma que
“uma cultura é, por essência, insuscetível de planejamento” (WILLIAMS, 1969, p. 343).
Se escapa ao planejamento, como pensar a existência de um órgão público pensado
justamente para formular as políticas públicas para a cultura? Afinal, de que significado
de cultura estamos tratando?
Um problema que podemos apontar é o entendimento de cultura como “um
modo de ser específico de um povo”. Haveria uma verdadeira cultura curitibana?
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Parece-nos uma resposta difícil, visto que a cidade foi formada por um amálgama de
culturas trazidas por imigrantes de diversos lugares do mundo. Os imigrantes europeus
que chegaram ao Paraná no século XIX eram vistos com maus olhos pois traziam consigo
costumes estranhos à sociedade já estabelecida. O autor relata os conflitos entre as
etnias europeias que eram reproduzidos em pequena escala em Curitiba. Havia também
o medo de sublevação popular, como as que ocorriam nos centros urbanos europeus
(PEREIRA, 1996, p. 91). É relevante, portanto, a transição entre os conflitos sociais e
culturais no século XIX e a difusão da ideia de Curitiba enquanto uma cidade formada
essencialmente por imigrantes convivendo em paz com o “objetivo de viver, trabalhar e
formar suas famílias”, conforme SANSONE (2000, p. 133).
A cultura como um conjunto de elementos específicos que unificam um grupo
também dialoga com a ideia de folclore, ausente nos textos. A rigor, poderia haver
tradições tipicamente curitibanas, entretanto o que percebemos que comumente ganha
destaque no quotidiano da cidade são as manifestações ligadas aos grupos imigrantes
europeus, como ucranianos, poloneses e italianos. Não é possível dizer que as políticas
de ação da FCC neguem o folclore, mas notamos com curiosidade sua ausência num livro
que se pretende como um grande catálogo da instituição, como é o de Margarita Pericás
Sansone.
A análise dos textos revela um liame de culturas: vários significados convivem ali.
Todos fazem sentido, e nenhum é mais falso ou verdadeiro que o outro. Os diversos
aspectos apontados por Williams são contemplados pelos discursos oficializantes
propagados pela Fundação Cultural de Curitiba através de suas publicações. As noções
de “um modo de ser específico de um povo”, de “desenvolvimento intelectual” e de
“desenvolvimento artístico” estão claramente contempladas, ainda que o primeiro
apresente, em nossa visão, um significado vago, que necessita de maiores estudos para
realizar uma crítica apropriada.
As ideias de Williams, ainda que partindo de um contexto diferente, como é a
literatura e língua inglesa, são ferramentas úteis para refletir sobre parte das questões
propostas em meu projeto, a saber: as relações entre cultura e arte e seus possíveis
significados, as apropriações dos diversos sentidos que estas duas “palavras-chave”
possuem e suas implicações. Ainda é possível o cotejamento dessas com uma
bibliografia específica que discorra sobre história e teoria do cinema para entender em
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profundidade o que significou, em seu contexto, o surgimento de uma cinemateca numa
capital periférica como Curitiba, em um momento de modernização urbana.
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ESTILO COEN DE ROTEIRIZAÇÃO: PREDEFINIÇÕES DO SOUND DESIGN NA
ELABORAÇÃO DO ROTEIRO CINEMATOGRÁFICO
LOPES, Stéfano151

RESUMO: Entendido como discurso, o cinema é um conjunto de múltiplas linguagens
artísticas, das quais o som e a imagem (em movimento) podem chegar a dividir metade
da mensagem fílmica. Assim, o som – ou a ausência dele –, se bem aproveitado, possibilita
ao autor de uma obra sua expressão mais completa. E é aí que se instaura uma
controvérsia da comunidade cinematográfica: o bom cineasta deve ser conhecedor das
múltiplas possibilidades dentro de um universo repleto de conceitos sonoros diversos. A
pesquisa tem como propósito promover os estudos acerca do sound design como efetivo
elemento narrativo do cinema, sobretudo através da filmografia de Joel David e Ethan
Jesse Coen, reconhecidos pelo seu trabalho de valorização da utilização do som, buscando
sempre explorar todas as suas possibilidades narrativas. Desafiando o domínio de longa
data da imagem como contadora primordial de histórias, marcado pelo detrimento
consensual do som, o estilo Coen de roteirização é um dos raros métodos criativos que
chega a integrar aspectos sonoros desde o início do processo de realização de um filme,

151Acadêmico do curso Bacharelado em Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual do Paraná – campus
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encarando a trilha sonora 152 como um dos pilares fundamentais do audiovisual,
responsável inclusive pela concepção cênica do roteiro. Dessa forma, busca-se contemplar
a intrínseca correlação entre som-imagem no cinema, repensando-a estilisticamente e
enaltecendo a crescente aceitação do primeiro não só como um acessório da imagem, mas
também – e, às vezes, principalmente – como fundador cênico-narrativo.
PALAVRAS-CHAVE: Sound design; roteirização; irmãos Coen; conceito sonoro.

É errôneo pensar que apenas atualmente tem sido reconhecida a relevância do som
no Audiovisual, tido como um dos elementos constituintes fundamentais do filme – na
verdade, a História do Cinema é testemunha da importância desse pormenor sensível que,
ao contrário do que indica o senso comum, desde os primórdios da sétima arte foi
reconhecido como instrumento fundamental para contar qualquer narrativa, como afirma
o pesquisador do som cinematográfico Luiz Adelmo Manzano ao defender que mesmo
antes de 1927, quando estreou O Cantor de Jazz, de Alan Crosland, o cinema não era mudo,
pois as imagens chegavam a sugerir sons e conceitos sonoros que não estavam sendo
realisticamente ouvidos, embora eles pudessem, de certa maneira, ser pressentidos pelo
público espectador. Além disso, pianistas ou orquestras comumente interpretavam
músicas durante as projeções, acompanhando as imagens. O fato é que o cinema se tornou
comercialmente audível com o filme de Crosland, quando o público finalmente pôde ouvir
sons sincronizados com a imagem em uma grande tela de cinema. E a partir de então, com
a possibilidade da sonorização conjunta às imagens, pesquisas se desenvolveram em
busca da melhor forma de se utilizar o som, a princípio, em prol da naturalização da
narrativa hollywoodiana fantasmagórica. E, em seguida, como instrumento de
potencialização dramática.
É claro que a emergência de novas tecnologias de som no âmbito do cinema levou
a uma reconfiguração não só do espaço de exibição e dos modelos estabelecidos de escuta,
mas também – talvez principalmente – da linguagem em si: com o tempo, o som tornouse também mensagem, renegando a singularidade de sua função primitiva de
acompanhamento visual. Desse modo, surge então a pós-produção de som para filmes e,
influentemente, o design sonoro, que consiste na manipulação do som a fim de se
construir um discurso sonoro em relação às imagens em movimento do filme. Vale
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a expressão “trilha sonora” é usada como foi originalmente concebida, referindo-se ao conjunto
sonoro total um filme, do som direto à música score.
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ressaltar, entretanto, que, nesse processo de aperfeiçoamento do cinema sonoro, mesmo
em um progresso que seria muito mais técnico, a preocupação em reforçar a narrativa
esteve sempre presente, uma vez que som e imagem sempre eram tratados em
consonância, colaborando unidirecionalmente para a catarse da experiência fílmica.
Nesse contexto, então, é que se inicia um processo criativo de dois autores do
cinema, em 1984. Joel e Ethan Coen emergem na indústria audiovisual com Gosto de
Sangue (Blood Simple, 1984), filme prenunciativo da linguagem Coen em que as técnicas
como um todo convergem para a força sonora do cinema: a expressividade advém da
amálgama imagem-som, composta de duas linguagens potentes já por si mesmas. Assim,
o que se ouve transluz mais do que a própria imagem em movimento, transformando-se
em um artifício autoexplicativo para as narrativas em geral, contando-as e as
potencializando enquanto obra dramática.
De 1984 até 2016, os irmãos Coen realizaram mais de vinte longas-metragens
emblemáticos, trabalhando sempre em um registro entre a autoria e o cinema de gênero.
E, a partir desse repertório, a presente pesquisa perpassa uma significativa variação do
som como elemento da narrativa, propondo-se a analisar os conceitos sonoros de quatro
obras coenianas em uma possível ordem crescente de eficiência e coerência pontual no
que diz respeito à expressão mais completa do som quanto à sua aplicação funcional
narrativa, indo da clareza escrupulosa dos contrastes e superdoses sonoras em Bravura
Indômita (True Grit, 2010) e Gosto de Sangue até a ausência ou abarrotamento sonoros
em Onde os Fracos Não Têm Vez (No Country for Old Men, 2007) e Barton Fink: Delírios
de Hollywood (Barton Fink, 1991), respectivamente.
O contraste sonoro significante em Bravura Indômita
O rompimento súbito do som ou do silêncio pode ser explorado para adicionar
possibilidades dinâmicas à narrativa. Nesse caso, o silêncio pode preencher o espaço
sonoro precedente, participando, assim, da maneira como se conta uma história. É o que
acontece, com perícia coeniana, em Bravura Indômita. De certa maneira, o silêncio não
mais se caracteriza somente como um espaço vazio de som, mas também aparece como
um elemento precedente de contraste sonoro cheio de significado.
Para exemplificar essa estratégia no filme, pode-se eleger a cena em que as
personagens principais desconfiam estar sendo perseguidas na neve. Assim que o oficial
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Cogburn indica os índices de perseguição, escuta-se como som de fundo o vento soprando
bem levemente, além de alguns sons feitos pelos cavalos montados pelas personagens. A
menina Mattie, então, sugere que ambos retornem e apaguem a trilha que fizeram, mas
Cogburn se opõe à ideia e diz que eles devem esperar por quem os segue. Enquanto o
fazem, enfim, o ambiente fica bastante quieto e o silêncio já é quase total. Em seguida,
ocorre um corte e o vídeo passa a mostrar as personagens de um ângulo um pouco mais
distante, fazendo com que o áudio se ocupe com um vento soprando violentamente, em
alto e bom som, de maneira repentina, ocupando o espaço deixado pelo silêncio e pondose em contraste direto com este, denunciando uma passagem de tempo aparentemente
longa. Sobretudo nesse trecho nota-se a supercomposição dos diretores quanto ao papel
do som na narrativa: as personagens estão praticamente no mesmo lugar, a câmera pouco
se movimenta, e mesmo assim se tem a impressão da passagem temporal, causada
majoritariamente pela quebra do silêncio em detrimento de fortes rajadas de vento
denunciantes da mudança de tempo.
Os diretores poderiam ter optado por outra maneira de demonstrar a passagem do
tempo, desde recursos de enquadramento até mesmo através de alguma simples fala de
uma das personagens. Mas como recurso estilístico próprio da estética fílmica assumida
pelos irmãos Coen, o som é um pilar da narrativa, funcionando não só como sustentação
mas também como progressão da própria trama.
Mas a resposta ao silêncio pode ser ainda mais brusca – e o contraste pode, em
determinado contexto, ser também um elemento que adiciona força a algum movimento
do filme. Para exemplificar isso, pode-se voltar a uma cena das cenas iniciais da trama de
busca por vingança: o enforcamento na praça pública. Três homens estão prestes a ser
enforcados e, antes que eles sejam intimados a dizer suas últimas palavras, ouve-se o som
ambiente da pequena multidão. Ao passo que os homens sentenciados começam a se
pronunciar, a multidão vai se silenciando, o som vai se dissipando e, no momento em que
terminam seus discursos, já não podemos ouvir quase nenhum som ambiente. Cria-se
então o típico silêncio da expectativa, e ouve-se uma espécie de canto bruscamente
rompido, que tem como resposta os sons do enforcamento em si. Logo em seguida, então,
ouve-se a reação de espanto de algumas das pessoas da multidão, seguida por uma salva
de palmas para o acontecimento.
MAN
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Well, I killed the wrong man is the which-of-why I'm here. Had I killed the
man I meant to I don't believe I would a been convicted. I see men out
there in that crowd is worse than me.
A thinking pause. He nods, shrugging.
. . . Okay.
He steps back and is hooded.
The third man steps forward.
INDIAN
Before I am hanged I would like to say —
He is hooded, speech cut short. The hangman, hand to his elbow, helps him step
back.
The executioner pulls a lever on the scaffold. Three trapdoors swing open and
three men drop. They hit the end of their ropes with a crack.
CROWD
Oh! (COEN; COEN, 2009)

Veja: tamanha é a força que esses sons apresentam diante do contexto do
enforcamento que se os diretores quisessem optar por uma representação menos óbvia
do acontecimento poderiam até mesmo ter suprimido as imagens que aparecem após o
silêncio que precede o cair dos corpos, substituindo essas por alguma imagem simbólica,
por exemplo, ou por uma montagem mais ambígua, que ainda assim o enforcamento
estaria subentendido. De qualquer forma, aqui aparece mais uma vez o “silêncio” que é
responsável por fazer contrastar o vazio do ambiente com o fulminante som da forca, não
apenas valorizando o poder narrativo do contraste como dispositivo de suspense ou pura
criação

de expectativas, mas

principalmente encabeçando

um

processo de

minuciosidades dramáticas que colaboram para a progressão da história, além, é claro, de
articular novos métodos narrativos no roteiro cinematográfico.
A diegese sonora do caos em Gosto de Sangue
Na primeira produção dos irmãos, o processo criativo estilístico-autoral Coen já é,
como um todo, pressagiado. Atuando como um artifício autoexplicativo, o áudio em Gosto
de Sangue é potente, constituído por uma latência sonora que o define como um filme em
que o som não é apenas onipresente, como também muitas vezes catártico. Já no início do
filme, quando os dois protagonistas estão dentro de um carro, percebe-se a força sonora
misturando-se com a montagem visual em uma sequência que se conclui na cena do
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quarto de motel. Sons de carros e aviões se fundem a sombras e corpos unidos em uma
miscelânea que não só dinamiza o conteúdo ali imposto em vários quadros, mas
principalmente traz consigo o caos pressuposto como mote fílmico bem evidenciado pela
voz over inicial, funcionando aos moldes de um prefácio: “O que eu sei sobre o Texas é que
aqui é cada um por si”.
WOMAN
Yeah...
Pause, as an oncoming car passes. Finally:
WOMAN
...I don't know. Sometimes I think there's something wrong with him.
Like maybe he's sick? Mentally?... Or is it maybe me, do you think?
MAN
Listen, I ain't a marriage counselor. I don't know what goes on, I don't
wanna know... But I like you. I always liked you...
Another car passes.
MAN
...What're you gonna do in Houston?
WOMAN
I'll figure something out... How come you offered to drive me in this
mess?
MAN
I told you. I like you.
WOMAN
See, I never knew that.
MAN
Well now you do.
WOMAN
...Hell.
Another pause. Another car.
Suddenly:
WOMAN
Stop the car, Ray! (COEN; COEN, S. I.)

A potencialidade, o silêncio, o som que vem de onde não se vê, o rádio que compõe
o caos na mente de um personagem. Esses elementos que divergem perante a forma de
dinâmica imposta pelos irmãos em cada cena se estabelecem como elementos cruciais
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para a percepção imagética do filme, funcionando como um composto potencializante da
obra, sem o qual seria um tanto quanto complicado definir o sentido sincrético da tela.
Mas os exercícios propostos pelos irmãos não param apenas em identificação de
sons, mas continuam principalmente no que parece uma acurada tentativa de explicar a
proposta fílmica subjetivamente – como acontece, em Gosto de Sangue, com o mudo do
telefone, tratado a nível típico, quase simbólico, personificando por meio do próprio áudio
a frieza, o comportamento empedernido e taciturno das personagens que agem no filme.
Logo, ao assumir – nada gratuitamente – uma estética sonora caótica e até mesmo
saturada, os irmãos Coen, além de tratarem simbolicamente o que se ouve,
revolucionando a linguagem audiovisual, também evidenciam o seu contexto dramático,
sendo ainda mais incisivos na atmosfera da proposta. Trata-se de um reforço linguístico
que assegura o discurso cinematográfico como um todo.

A sonoridade do silêncio em Onde os Fracos Não Têm Vez
Indo completamente contra a corrente convencional da linguagem audiovisual
contemporânea, os irmãos Coen optam por uma solução radical e ousada inclusive para a
sua própria produção: imagens sem o acompanhamento musical, o que acaba por
contribuir para com a dureza das imagens dramáticas no filme, transformando o
visionamento da obra dos diretores em uma experiência crua e austera.
Em Onde os Fracos Não Têm Vez, o roteiro prevê uma clareza e nitidez sonoras que
justifica a falta de trilha musical:
He rolls to a stop and looks up.
We hear a skidding squeal and see dirt and dust float over the lip of the ridge,
thrown by the truck's hard stop.
As Moss pulls off his boots we hear voices from the men in the truck.
There is the clank of its tailgate being dropped and sounds of activity on the
hollow metal of its bed. (COEN; COEN, 2005, p. 17)
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Valorizando todos os efeitos sonoros principalmente no que se refere à pósprodução do foley já na dramatização escrita, o filme apresenta um background
totalmente funcional para o estilo proposto. Ambientado no Texas da década de 1980, a
maioria das suas ambiências é referente a lugares praticamente desertos onde não se vê
sequer vegetação – e, portanto, não se ouve pássaros nas árvores ou insetos na natureza.
O background, pois, passa a ser o vento – e nada mais. Não por acaso: essa
estratégia sonora cria uma sensação contínua de “vazio” silencioso, o que contribui para
a expectativa gerada em torno do protagonista toda vez que ele aparece, pois se trata de
um assassino psicótico em busca da sua próxima vítima. O espectador, então, escuta os
efeitos de cada gesto e movimentação com absurda nitidez, atentando aos detalhes
sonoros dos diversos ambientes e situações, levando o conceito geral do filme e a
“atmosfera” que as imagens buscam passar para o espectador enquanto o fazem captar os
sons como se estivesse em estado de alerta de perigo.
Assim sendo, a escolha pela (quase) ausência de som passa a ser extremamente
funcional em relação às imagens e em associação ao clima de tensão e suspense presente
na trama, sem deixar, é claro, de ser criativa.
O som como sujeito ativo em Barton Fink: Delírios de Hollywood
Em Barton Fink: Delírios de Hollywod, bem como na grande maioria – se não a
totalidade – dos filmes realizados pela dupla Coen, temos um exemplo mais que evidente
de como o sound design pode contar uma história sem estar puramente baseado no texto
dos diálogos. Nesse filme em específico, entretanto, o som não somente auxilia no contar
da história, mas também se torna personagem ativo dela.
BARTON
...Thank you.
He cradles the phone. The laughter continues for a moment or
two, then abruptly stops with the muffled sound of the
telephone ringing next door.
Barton looks at the wall.
The muffled sound of a man talking.
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The sound of the earpiece being pronged.
Muffled footsteps next door.
The sound of the neighbor's door opening and shutting.
Footsteps approaching the hall.
A hard, present knock at Barton's door.
Barton hesitates for a beat, then rises to go get the door.
ON THE DOOR
As Barton opens it. Standing in the hall is a large man – a very large man – in
short sleeves, suspenders, and loosened tie. His face is slightly flushed, with the
beginnings of sweat.

MAN
Did you... Somebody just complained... (COEN; COEN, S.I.)

Como é possível notar através da leitura do próprio roteiro do filme, os roteiristasdiretores desenvolvem um tipo de narrativa que usufrui inteiramente do som para contar
a história, não só produzindo uma forma de enriquecer o roteiro como também evitando
o desperdício cênico.
Além disso, o sound design de Barton Fink: Delírios de Hollywood extrapola as
limitações da inserção aleatória de sons com objetivo único de encobrir imagens,
funcionando superficialmente como uma espécie de motor emocional ao desencadear
reações próprias no espectador. No filme, o som é também apresentado como
personificação da ação, sendo um elemento ativo na narração do filme. Para além do
complemento imagético ou da sincronia criativa imagem-som: o conceito sonoro do filme
transcende o senso comum da efetividade do som no audiovisual, evoluindo e
consolidando a si próprio quase como uma entidade fílmica.
Na cena em que Barton e Audrey se relacionam sexualmente, por exemplo, o
telespectador só tem acesso aos suspiros da moça e aos estalos dos beijos entre eles, pois
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nesse momento é como se a câmera se tornasse uma visão subjetiva do som propriamente
dito, das ondas sonoras emitidas dentro do quarto de hotel, percorrendo o trajeto delas
através do cômodo e da tubulação.
Figura 1 – Tubulação do lavatório, trajeto do som

Fonte: Frame do filme “Barton Fink: Delírios de Hollywood”

Nota-se, enfim, um discurso sonoro que não só favorece o roteiro na tentativa de
contar a história da maneira mais eficiente possível mas que principalmente auxilia na
construção da própria narrativa enquanto elemento constituinte do próprio roteiro,
funcionando quase como personagem físico ao ser sujeito ativo na construção dramática
do filme. Barton Fink: Delírios de Hollywood, pois, é com certeza uma obra-prima do
cinema “sonoro”, valorizando o áudio em todas as suas funções e potencialidades, não
apenas como simplório acompanhamento imagético. Trata-se de um exemplo primoroso
de como as usar o som já no roteiro, definindo suas funções com total domínio de suas
possibilidades dramáticas.
Considerações finais
Os resultados preliminares dessa análise de concepção e estética fílmicas
demonstram, através das discussões que se estabelecem na criação e desenvolvimento
dos roteiros por meio da predefinição do papel dramático do som na obra, um novo
cenário criativo no que tange as linguagens do discurso audiovisual.
Nesse sentido, levar em consideração a interferência direta do som na narrativa
fílmica permite que se explore um campo muito maior de possibilidades criativas dentro
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de um roteiro. Dessa forma, quanto mais intrínseca a relação entre as montagens visual e
sonora, mais natural e funcional será o resultado do filme como obra, como se observa
nos resultados finais das produções realizadas por Ethan e Joel Coen, diretores
renomados que consolidaram essa técnica de roteirização de valorização do som desde
quando começaram a escrever para seus filmes, em 1984.
Talvez seja por não estar historicamente envolvido diretamente no glamour,
magnetismo e facilidade de assimilação característicos da imagem cinematográfica que o
som não seja valorizado como deveria na indústria audiovisual – embora o tempo tenha
se encarregado de corrigir esse erro com espaços e intentos inovadores no que tange uma
realização audiovisual que valorize apropriada e eficientemente o seu “áudio” prefixal.
Quando se trata de cinema, pois, não é apenas uma questão de imagem em movimento,
como determinado histórica e morfologicamente – o real cinema é sim imagem e
movimento, mas também acompanhada pelo áudio, seja ele natural ou subjetivo, real ou
imaginário. Eis a definição quase pleonástica de “audiovisual”, do cinema contemporâneo
linguístico-discursivo em que os irmãos Coen se arriscaram e se propuseram a disseminar
e ensinar, dando ao som os devidos valor e reconhecimento como instrumento narrativodramático linguístico potencializante e filmicamente interessante, possibilitando
variações tanto no roteiro como no decorrer da trama, funcionando como personagem e
fundador cênico-narrativo; uma das mais complexas e pontuais linguagens que compõe
um discurso ainda mais intrincado.
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O ESPAÇO SONORO DO BLUES NO CINEMA
Daniel Dória P. Carrijo153

RESUMO: Partindo da premissa de que a trilha sonora seria uma instância discursiva
dotada de potencialidades que agregam valor semântico à obra cinematográfica, esta
comunicação pretende analisar algumas construções de sentido narrativo em certas
obras a partir do espaço sonoro que as mesmas estabelecem comparando tratamento
empreendido em dois filmes já analisados anteriormente nessa pesquisa: Cadillac Records
(2008) e Honeydripper (2007). O objetivo é analisar a construção de sentido e de
territorialização sonora nos dois filmes que caracterizam as duas regiões mais
comumente associadas à gênese e desenvolvimento do blues estadunidense: o delta do rio
Mississippi e a cidade nortista de Chicago, contrastadas a partir do tratamento sonoro e
musical.
Palavras-chave: blues, soundscape, lugar de memória, territorialização, autenticidade.
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Como o blues e sua história são representados no cinema? Em especial, como o
desenvolvimento desse estilo, característico da primeira metade do século XX, é traduzido
pela linguagem fílmica no nosso presente século XXI? A presente reflexão, nesse sentido,
se insere enquanto continuação de uma pesquisa que fora iniciada em 2010, sendo
sistematizada em Sobre Blues & Cadillacs em 2011, e estendida desde então, alcançando
novos resultados em 2014 com Cinema & Blues e continua avançando. Em trabalhos
anteriores, que atentaram intensamente para as adaptações históricas nas obras
audiovisuais Cadillac Records (2008), Ow brother, where art thou? (2000) e Honeydripper
(2007) pelo prisma da narrativa e sua natureza seletiva, hierarquizante e subjetiva,
concluímos que o gênero musical não costuma ser rememorado por suas características
estéticas ou pelas trajetórias canônicas de seus principais artistas – que em verdade eram
membros em geral das classes proletárias e rurais da sociedade estadunidense, cujas
biografias eram não exatamente exemplares, sendo por vezes controversas e
politicamente incorretas. Em lugar, vemos o blues ser caracterizado pelo seu estatuto de
raiz, de embrião de outros estilos “mais importantes”154, tais como o rock n’ roll, o hip
hop/rap e a soul music, e por vezes mesmo, erroneamente, o jazz, como fica evidente no
discurso final do ator Cedric The Entertainer, que interpreta o baixista e compositor de
Chicago, Willie Dixon, em Cadillac Records, e atua como uma espécie de narrador durante
toda a trama, onde ressalta a importância “daquele momento” – a saber, o período de
atividades da Chess Records – para a evolução da música estadunidense e , por que não,
mundial. Nosso objetivo aqui é iniciar os debates que norteiam os novos rumos da
pesquisa e que buscam investigar, a partir agora dos usos da banda sonora desses filmes,
a construção de uma linha evolutiva e de uma historicidade da história do blues no cinema.
I. O problema

Pensamos aqui esse “importantes” enquanto parâmetro de relevância ao nível cultural. Como ficará claro
ao longo do texto, o gênero blues tende a ser pensando muito mais como “forma” do que como estilo ou
cultura, ao contrário de outros estilos que são associados a movimentos sociais – a soul music e o movimento
black power, com James Brown; o rock n’ roll e a contracultura dos anos 1960; o rap e a cultura hip hop,
apenas para citar alguns. Dessa forma, normalmente negligencia-se a relevância social do estilo frente à
outras manifestações musicais, tanto em termos de senso comum como mesmo de produção acadêmica.
154
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Nossa problemática começa com a seguinte constatação: o folk blues, ou country
blues, aquele tocado originalmente no Sul dos EUA, na região do chamado delta do rio
Mississipi, que abrange, além do próprio estado homônimo, os estados da Geórgia,
Louisiana, Alabama e partes do Arkansas, se diferencia radicalmente do blues urbano das
grandes cidades do Norte, como Chicago e Detroit. Essa oposição, aqui, nos deve causar
desconforto. Analisemos o porquê.
Segundo Mike Rowe em Chicago Blues (1973), originalmente publicado como
Chicago Breakdown em referência à composição de Big Maceo Merriweather, a “qualidade”
das migrações definiu as texturas sonoras que vieram a ser gravadas em diferentes
cidades. O que o autor quer dizer com isso é que existiu um padrão de migração durante
as primeiras décadas do século XX, e em especial entre as décadas de 1920 e 1950, que
era em grande parte condicionado pelas linhas férreas que cruzavam o país, e que esse
fenômeno viria a ter grande influência no som que seria gravado e popularizado nas
grandes cidades. Rowe se foca no caso de Chicago, mas compara com outras grandes
cidades da época, como Detroit, Los Angeles e Nova York. No caso da “cidade dos ventos
uivantes”, nos é informado que existia uma linha férrea, a Illinois Central Railroad, que
cumpria o trajeto de Nova Orleans, no Golfo do México, até Chicago em 24 horas, cruzando
o estado do Mississipi. Segundo o autor, esse fator fez com que inúmeros indivíduos dessa
específica região, utilizando desse recurso, fossem de forma legal ou clandestina 155 ,
concluíssem seu processo migratório na grande cidade do estado de Illinois. O mesmo
processo se deu em outras regiões, condicionados por outras linhas férreas,
minuciosamente documentados e catalogados na obra de 1973.
Soma-se a isso um elemento densamente comentado na bibliografia acerca da
história do gênero e das biografias de seus principais artistas: o blues urbano surge num
ambiente onde a música “de raça”, a música ouvida pelos indivíduos de descendência
africana – logicamente, uma vez que falamos de um EUA da primeira metade do século XX,
extremamente segredado por leis racistas que dividiam politica, social e culturalmente a
população –, era o jazz, bem mais sofisticado e erudito que o rudimentar, apesar de

Aqui nos referimos ao ato amplamente disseminado de hoboing. Comumente traduzido por “vadio”, o
hobo em verdade era um indivíduo errante, um andarilho, que vagava de cidade em cidadã ganhando a vida
com sua música. Esse ato pode ser muito bem analisado a partir da leitura de Deep Blues (1982), de Robert
Palmer, e The History of the Blues (1995), de Francis Davis. Dentre as várias formas de locomoção desses
músicos da área rural, pegar carona clandestino nos vagões de um trem que passasse era extremamente
comum. A prática está também documentada na obra ficcional On the Road (1957), de Jack Kerouac.
155

378

intenso, blues tocado nas regiões rurais do Sul do país. Apesar disso, como parte
considerável dessa população era de migrantes das regiões rurais, que se viam abatidos e
sobrepujados pelo dinamismo da vida nas dinâmicas cidades grandes industriais do Norte,
a música de seu território original lhes servia de conforto, remetendo a um ambiente de
familiaridade e de acolhimento que muitas vezes era difícil de ser experimentado nesse
novo cenário. As badaladas festas em apartamentos de migrantes mississipianos em que
diversos indivíduos que compartilhavam dos mesmos costumes, sotaques e referências
sociais são densamente presentes nas biografias de Muddy Waters e Howlin’ Wolf, por
exemplo. Nesse contexto, é natural que se buscasse ouvir música natural do estado de
origem dessas pessoas, o Mississipi, em lugar do moderno jazz, e é nesse contexto que o
blues – e nossa pesquisa – entra em cena.
Tomemos brevemente o estudo de 1982 de David Evans, Big Road Blues, em que o
autor desbravou os sertões do delta do Mississipi buscando investigar e registrar as
diversas performances de músicos amadores residentes da zona rural em busca daquilo
que acaba por descobrir: uma tradição musical oral em torno da região que circunda a
pequena cidade de Drew, cercada por famosas referências de delta blues canônicos, como
Robinsonville, Clarksdale e mesmo a grande Memphis. Vagaram por essa região músicos
como Robert Johnson, Son House, Howlin’ Wolf, Sonny Boy Williamson (ambos) 156 ,
Charley Patton, Willie Brown, dentre outros inúmeros. Assim, a partir de um único
número, a canção “Big Road Blues”, que aparecia em diversos formatos, com versos
aleatoriamente combinados, e em versões renomeadas, mas que remetiam claramente
àquele tema original, Evans descobre uma tradição oral central de determinada região e
que influenciou de uma forma ou de outra todos aqueles artistas que perambulavam pela
região, tal como o estilo de vida do hoboing, tão comum entre os músicos de blues daquela
época, condicionava. Essa mesma tradição será transplantada para o blues urbano de
Chicago, levemente recondicionado para o novo contexto. É aqui que esbarramos no
grande problema a ser solvido: se a grande massa de indivíduos afro-americanos de
Chicago era migrante do estado do Mississipi – e em especial de sua zona rural – e esse
grande grupo ansiava por uma música familiar e próxima àquela que lhe remetia à terra

Aqui nos referimos ao “Sonny Boy Williamson no.1”, John Lee Curtis (1914-1948), e ao Sonny Boy
Williamson no.2, Alec Ford “Rice” Miller (1912-1965). A similitude de nomes sempre gerou grande polêmica,
com o segundo reivindicando a originalidade do nome, sem nunca nenhum veredito oficial ser definido. A
polêmica está bem documentada em Deep Blues (1982), de Robert Palmer.
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natal, como entender o folk blues e o blues urbano e moderno como radicalmente
diferentes?
Pensamos aqui essa diferenciação como “radical” a partir da análise do tratamento
da banda sonora dos filmes em questão. Em Ow brother não encontramos tal contraste,
uma vez que toda a trama se passa no Sul dos EUA durante a Depressão, mas nas outras
duas a diferenciação é flagrante. Em Honeydripper, que se propõe uma alegoria da
transição estética do blues, associado ao arcaísmo do Sul, ao rock à maneira de Chuck
Berry, temos o estilo sendo tratado enquanto singelos e pontuais ataques sonoros em
meio ao “silêncio” da monotonia do campo, seja a partir da intervenção das personagens
dentro da diegese – o guitarrista misterioso que golpeia seu instrumento utilizando da
técnica de bottleneck157 ou o protagonista Tyrone, sutilmente dedilhando seu velho piano
–, seja com a música de fosso, que da mesma forma emula o mesmo tipo de intervenção,
que só é rompida com a introdução do dinamismo de Sonny e sua guitarra elétrica
pulsante, ao estilo da cidade grande, acompanhada de outros músicos igualmente
engajados com as novas tendências. Ao som quase natural 158 do Sul arcaico opõe-se o
vigoroso ritmo urbano do progresso, que rompe com o espaço sonoro cotidiano
assumindo o protagonismo. O mesmo pode ser notado em Cadillac Records: sempre que a
obra se remete ao Sul o que temos são elementos musicais errantes, dispersos, que se
integram à atmosfera, ao passo que o tratamento sonoro dado às cenas já em Chicago é
dominado pela coerência, protagonismo e energia dos temas, que aparecem num misto
de música diegética, de fosso e mesmo acusmática – como na introdução de “Juke”, onde
a música começa sendo apresentada ao vivo dentro estúdio, executada pelos músicos, e
na sequência se faz presente tanto enquanto fundo musical para a passagem dos eventos
quanto como programação de um rádio em cena. O que notamos aqui é que ao blues
“sistematizado” das cidades opõe-se nessas narrativas fílmicas um blues rural que se
mescla ao espaço sonoro do Sul rural do Mississipi, assumindo a forma de “ruído branco”,

A técnica de guitarra bottleneck, extremamente popular nos blues e principalmente nos associados ao
delta do rio Mississipi, consiste em deslizar um dedal de metal ou acrílico sobre as cordas em lugar de
pressiona-las com os dedos. O nome da técnica vem de uma prática primordial de se usar gargalos de garrafa
quebrados ou pequenos vidros de xarope. O uso de facas também era usual, por vezes.
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Quando falamos em som “quase natural” fazemos referência ao conceito de “ruído branco” e aos sons da
natureza, que denotam um silencio que em verdade nada mais é que sons “negativos”. O conceito será
explicitado adiante.
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ou seja, sendo “naturalizado”. Cabe aqui debater mais acerca dessa problematização
teórica.
II. Conceitos e problematização
Primeiramente é preciso que o leitor esteja familiarizado com três conceitos e
ideias que norteiam a nossa reflexão: o primeiro deles é o recém mencionado “ruído
branco”. Além deste é preciso também deixar devidamente esclarecido a natureza dos
conceitos de espaço sonoro, ou soundscape, de Murray Schafer, e a ideia de
territorialização sonora proposta por José Miguel Wisnik. Esses quatro referenciais
teóricos serão peças-chave para nossa compreensão acerca do como a trilha sonora
articula os elementos musicais nas narrativas fílmicas em questão imputando grau
semântico às mesmas.
Comecemos com o ruído branco: chamamos assim àquele som ou conjunto de sons
que remetem ao ambiente sonoro da natureza em determinada localidade, sem de fato
denotar nada. Não são elementos sonoros logicamente organizados nem tão pouco o
silêncio – virtualmente impossível no mundo físico não mediado. São assim aqueles
ruídos que compõe o universo de referenciais que podemos escutar em determinada
localidade. Tanto Chion, em A audiovisão (2008) quando Schafer em O ouvido pensante
(1986) utilizam do mesmo exemplo para resumir esse assim denominado ruído branco:
as ondas do mar, que produzem um som específico, nada lógico ou ordenado, sem
cadência específica, mas com uma característica única que remete imediatamente à
paisagem do litoral. O ruído branco, assim, pode ser pensado como uma espécie de ruído
que não se caracteriza pela interferência, uma vez que não rompe ou fere uma mensagem
semantizada, tal como uma fala, diálogo ou performance musical, mas sim um som ou
conjunto de sons que caracterizam determinado ambiente, constituindo-o tanto quanto
seus aparatos visuais.
À soma de elementos sonoros, incluindo vozes, ruídos, tanto interferentes quanto
brancos, e a música, seja ela acusmática, diegética ou de fosso, Murray Schafer irá nomear
de espaço sonoro, ou soundscape, conceito que adquiri uma clareza maior em sua língua
original. Esse soundscape nada mais é do que a composição de elementos presentes em
determinada circunstância, a textura sonora resultante daquilo que está a ocorrer no
espaço recortado. Em filmes esse espaço sonoro, naturalmente, é plenamente manipulado,
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desde o direcionamento do microfone até o tratamento posterior, que pode envolver
inclusive a dublagem das vozes, resultando possivelmente em absolutamente nenhum
resquício da paisagem real originária, o que nos leva a pensa-lo enquanto uma opção
narrativa, uma escolha, dotada de subjetividade e de atitudes que visam atribuir grau
semântico a determinados elementos a fim de agregar sentido àquilo que está sendo
intencionado.
Quando esse espaço sonoro apresenta uma quantidade considerável de elementos
que rementem de forma mesmo indicial a referentes associados especificamente a
determinados ambientes, épocas e culturas podemos pensar em territorialização sonora.
O brasileiro José Miguel Wisnik nos defende essa proposta em O som e o sentido (1989) ao
pensar a natureza das músicas modais e seus objetivos ritualísticos e sociais dentro das
comunidades: sua natureza quase mítica, cíclica, associada a um eterno retorno e
fortemente presa à terra159 num dialético rito de regresso às origens e de revivescimento
da tradição. Pensando por esse prisma, determinados estilos e formas de música estão
associados a suas respectivas origens, localidades e tempos característicos, bem como
certos ruídos específicos – por exemplo: um tema em escala maior tocado por um violino
em compasso ternário com pouca ou nenhuma síncope ou variação de tempo entre as
notas pode facilmente ser assimilado à música de piratas, ainda mais se somada ao som
das ondas quebrando junto à costa, de gaivotas e de um alvoroço de um movimentado
porto caribenho. Dessa forma, podemos pensar, a partir desses conceitos, como o espaço
sonoro dos filmes sobre blues é construído: baseado em índices sonoros materializantes160,
que no caso do blues rural seriam frases e intervenções musicais errantes, tal como se
ninguém nunca estivesse a efetivamente tocar uma música, mas apenas e golpear seus
Wisnik, ao analisar as músicas modais – ou seja, aquelas cuja melodia orbita em torno de uma nota tônica
tocada constantemente, tal como os ragas indianos ou músicas rituais africanas –, destaca essa
característica de “preso à terra”, associando a terra à “origem”, a um mito do eterno retorno. De acordo com
a leitura do autor, são estilos característicos de sociedades conservadoras e que promovem a manutenção
constante de costumes e ritos distantes na longa duração, inserindo-se num modelo cíclico quase
“mitológico”, onde a música opera como mecanismos de conexão social entre os indivíduos do presente e
os fundadores do grupo.
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Segundo Michel Chion em A audiovisão (2008) podemos pensar como índices sonoros materializante
aqueles elementos que nos remetem para a “sensação da materialidade da fonte e para o processo concreto
da emissão do som” (CHION, 2008, p.92). Ou seja, aqueles elementos sonoros ligados numa relação de
causalidade, tal como a natureza do índice em semiótica propõe, ao objeto – ou, aqui no caso, ambiente – de
emissão. Na nossa leitura, todos os elementos constituintes do ruído branco natural do Sul rural dos EUA (o
vento, insetos, roçar dos campos bem como intervenções humanas, como work songs ou sons esparsos de
instrumentos tocados no estilo blues) acabam agindo dessa forma, uma vez que estão ligados às emissões
naturais daquele ambiente emissor.
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instrumentos em meio às vastidões, e que viriam a compor não uma música diegética, de
fosso ou acusmática, mas sim uma espécie de elemento constituinte do ruído branco
associado às vastidões do delta do Mississipi, território nativo e reconhecido do estilo em
questão. Dessa forma, o blues folclórico aparece nos filmes tal como um índice constituinte
do ruído branco que irá compor o espaço sonoro que instintivamente territorializa o
espectador na região aceita socialmente como berço do blues. O grande problema é: ele
não é, e não pode ser pensado simplesmente assim. A grande questão que levantamos
aqui é: mas por que no cinema do século XXI o folk blues é tratado dessa forma?
III. Hipóteses
A simples audição de rudimentares registros fonográficos das décadas de 1930 já
seria suficiente para romper esse paradigma de delta blues enquanto ruído branco, parte
errante da paisagem natural do campo. Somemos a isso os trabalhos de pesquisa acerca
do período. Como fica evidente a partir da leitura tanto do já citado Rowe como também
de outros autores como Ted Gioia (2008), Albert Murray (1976) e Robert Palmer (1982),
o blues não era um estilo individualista e nem depressivo. Era em verdade uma forma de
sublimação das tribulações diárias. Como nos traz Francis Davis (1995), os músicos
partem de um sentimento triste coletivo e o cantam com certo otimismo, para espantar a
melancolia. Da mesma forma, sua principal função era entreter a comunidade em reuniões
sociais, servindo inclusive de acompanhamento para danças, quando se carecia de uma
jukebox. É de fato um lugar comum na bibliografia acerca do tema a existência das juke
joints, estabelecimentos rurais, do tipo “beira de estrada”, em que os indivíduos se
congregavam após a jornada de trabalho na lavoura para se embebedar e divertir. Nesses
lugares, por diversas vezes, e apesar do nome, músicos amadores e de nível semiprofissional se apresentavam ao vivo e criavam verdadeira comoção com sua música noite
adentro. O leitor pode ter uma ideia aproximada do aqui comentado a partir do recente
filme “Black Snake Moan” (2009), de Craig Brewer, onde, apesar de não se propor uma
leitura histórica, temos uma cena em que um combo de blues toca e anima a noite num
estabelecimento que podemos facilmente caracterizar como uma juke joint. De onde então,
afinal, surge essa tendência a representar o blues rural do delta como ruído da natureza?
Levantamos aqui três hipóteses primárias.
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Primeiramente, devemos analisar a história “dominante” do blues. Pensemos
assim pois, apesar de considerável literatura acerca das origens do estilo, muito de quase
senso comum permanece no imaginário coletivo, afetando mesmo a pesquisadores não
especialistas no assunto, que tendem a pensar o estilo como uma simples derivação das
work songs 161 e dos spiritual162, vindo a ser dessa forma um mero antecessor ao jazz.
Dentre essas construções imprecisas talvez a mais comum é que atribui ao músico W. C.
Handy a suposta autoria dos primeiros blues, como o “Memphis Blues”, de 1912. Conta-se
que o experiente músico, que à época já liderava uma big band de jazz, a Mahara Minstrels,
certa vez ouviu um trio de músicos pitorescos tocando um som curioso numa estação de
trem, uma peça musical que trazia certa melancolia mas de forma peculiar, com versos
repetitivos e ritmo circular. Inspirado por essa experiência, Handy teria renovado seu
repertório e introduzido novos números com uma sonoridade diversificada, ganhando
sucesso comercial e levando o estilo não só para o grande mercado e as grandes cidades,
mas também para seu próximo estágio, que é comumente chamado da época das “grandes
cantoras mulheres”. Essa leitura nos traz dois problemas cruciais: o primeiro é o de
assimilar a gênese do estilo ao processo criativo de um indivíduo, e inclusive de um
músico de formação erudita e que vinha da escola do jazz – e que, inclusive, traz muito da
linguagem do jazz para as suas criações. Pensar assim, aliás, faz reduzir o blues enquanto
conceito a uma mera forma musical, as conhecidas variações sobre os doze compassos
alternando os acordes tônico, dominante e subdominante (I, IV e V), desconsiderando o
blues enquanto cultura, enquanto expressão de um povo específico de determinada região,
enquanto folclore mesmo. Ted Gioia em Delta Blues (2009) fala, por exemplo, em
submundo do blues163 , reforçando a ideia de que, em verdade, não podemos pensa-lo
deslocado de seu ambiente enquanto mera forma, e insistir nesse papel de progenitor de

Work songs eram formas tradicionais de cantos entoados durante o trabalho na colheita por escravos
africanos e posteriormente negros livre. Sua estrutura é a de “pergunta e resposta”: um indivíduo “puxa” o
verso e o resto do grupo entoa o coro em resposta. Essa prática foi influenciada por antigos cânticos de
origem africano mesclados os hinos musicais das igrejas cristãs do Sul rural.
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Chamamos de spiritual os números musicais entoados dentro de comunidades religiosas com temas
bíblicos, fruto do forte sincretismo cultural e religioso do período.
162

Em Delta Blues (2009), um profundo estudo sobre a origem, cultura e formação do estilo musical no Sul
dos EUA o autor Ted Gioia destaca a violência e rudeza desse que será chamado de “submundo do blues”,
permeado por assassinato, depressão, exploração, racismo, adultério e prisões, bem como a própria
violência de um ambiente hostil, que submetia os indivíduos mais desamparados a catástrofes como
enchentes e nevascas.
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Handy tende a nos direcionar para essa interpretação. O outro risco evidente é o de crer
demasiadamente na “lenda” e voltar a pensar o estilo como ruído branco, como sons
naturais integrantes da paisagem sonora do Sul rural dos EUA: indivíduos anônimos
tocando errantemente um som cíclico em uma pequena estação de trem do interior. Isso
ressoa demais à natureza ritual da música modal “presa à terra” da qual Wisnik fala. Essa
interpretação, assim, nos interessa por ser uma possível explicação para o porquê de se
pensar o folk blues dessa forma. Mas também acreditar que apenas esse argumento
resolva a questão seria ingenuidade.
Devemos pensar também a própria dinâmica de mercado dentro da cena musical
no momento da primeira grande migração de sulistas do estado do Mississipi para as
cidades do Norte, com Chicago como polarizadora. Pensando a partir do trabalho de Rowe
(1973) novamente, o primeiro grande fluxo se deu durante a década de 1920, quando os
EUA experimentavam grande prosperidade econômica, e a vida nas cidades oferecia
grandes oportunidades para indivíduos que viviam sob o regime de sharecropping164 no
Sul. Dentre esses indivíduos temos alguns músicos, que terão que disputar o mercado com
os já estabelecidos músicos de jazz, que à época representavam o grupo étnico. Dessa
forma, esses primeiros migrantes vão refinar e modificar suas abordagens para melhor
atender aos gostos de seu novo público e para melhor se adequar ao mercado. Como nos
mostra David Evans (1982), o estilo predominante de se tocar em torno da região de Drew,
central dentro do estado do Mississipi, era mais ruidoso e rítmico, se valendo mais da
técnica de bottleneck, golpeando todas as cordas de uma só vez em afinação aberta (D-GD-G-B-D). Esse estilo é o que migrará junto através da Illinois Central Railroad para
Chicago, e passará a se refinar paulatinamente, buscando se adequar ao ambiente. Na
biografia de Muddy Water, escrita por Robert Gordon (2002), somos informados que
mesmo a segunda grande leva de migrantes, que sobe o rio Mississipi na década de 1940,
teve de lidar ainda com o mesmo desafio, e que Waters passou um longo período
buscando ajustar sua performance aos padrões mais “jazzísticos” antes de efetivamente
alcançar o sucesso comercial ao revisitar a crueza do delta blues original, tocado agora
com recursos elétricos, satisfazendo assim os anseios nostálgicos de uma comunidade que
O regime de sharecropping era uma forma de trabalho típica das fazendas do Sul dos EUA. Era uma
relação desigual, onde o trabalhador deveria pagar pelo uso da terra bem como por outros produtos e
serviços que apenas eram oferecidos pelo proprietário. Entretanto, após o abatimento das dívidas
raramente restava algo para o pequeno camponês, constituindo uma espécie de escravidão por dívida, ou,
como propõe Robert Palmer em Deep Blues (1982), uma espécie de regime “feudal”.
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buscava a manutenção com os valores de sua terra natal numa cidade dinâmica. Essa
leitura nos leva a perceber que existiu em determinado momento uma ideia de “evolução”
musical: do rude blues rural para o sofisticado jazz urbano. Entretanto, esse processo nada
mais foi do que mera adequação à dinâmica mercadológica, uma vez que, pouco depois,
os mesmo músicos retornam com força à estética do delta blues quando percebem que
havia público para sua música. Esse pequeno detalhe histórico corrobora para a visão
evolutiva de que o blues é uma forma primitiva que deu origem ao jazz, sendo que ambos
são estilos totalmente distintos, gestados em lugares completamente diferentes – o
interior rural de um lado, sob o regime quase feudal de sharecropping, e a dinâmica Nova
Orleans, de colonização múltipla e efervescência cultural, do outro. Essa crítica nos
esclarece mais a situação e dá forma ao “mito fundador” mencionado anteriormente. Mas
resta ainda uma terceira chave interpretativa, de cunho mais subjetivo e especulativo, que
gostaríamos de propor.
Naturalmente, a maioria esmagadora dos músicos de blues do começo do século
XX aprendeu seus números mediante transmissão oral. Evans (1982) inclusive atesta isso
em seu trabalho de campo, registrando a performance amadora de diversos indivíduos do
entorno da região de Drew. Sendo assim, a maior parte jamais havia tido contato com
qualquer forma de gravação musical. Conheciam os discos de vinil tocados nas jukeboxes
– manancial inclusive de novos números, apreendidos mediante escuta apurada –, mas
careciam de experiência na parte do registro. Entre as décadas de 1930 e 1940, entretanto,
Alan Lomax e John Ford empreenderam um esforço de catalogação da música folclórica
dos afro-americanos das áreas rurais do Sul, viajando pelos sertões mississipianos em
busca de possíveis “bastiões da tradição”. É curioso imaginar a reação de um indivíduo,
negro, muitas vezes analfabeto, e que nunca tinha experienciado nada além daquela vida
rural marcada pelo racismo e pela exploração, diante de um pesquisador branco
interessado em registrar fonograficamente sua performance musical, que até então era
de interesse apenas dos seus colegas de grupo étnico. É seguro pensar que a timidez tenha
se manifestado, e esses indivíduos tenham buscado executar peças não para um grande
público de pessoas alcoolizadas interessadas em danças e se divertir, mas sim algo mais
refinado, pensando que seria aquilo que viria a ser registrado – nada muito diferente do
que está acontecendo em Chicago à mesma época. Além disso, como nos fica evidente na
pesquisa de Gordon (2002) ao falar sobre Muddy, que fora inclusive registrado por Lomax,
nem todas as canções gravadas foram aproveitadas, e apenas parte delas foi para o
386

registro da Biblioteca do Congresso. Como nos propõe Evans, molda-se aqui um
estereótipo acerca da música folclórica dos afro-americanos a partir dessas empreitadas
acadêmicas – citando também outros trabalhos, como o de Howard W. Odum – (EVANS,
1982, p. 38), e esse modelo vai perdurar, diríamos aqui, até os dias de hoje, como fica
evidente na leitura fílmica que propomos. O blues do delta é pensado assim como
pitoresco e nativo de determinada região, que graças à intervenção de um músico
acadêmico, W. C. Handy, alcançou o mundo; como primitivo, sendo abandonado frente à
sofisticação de um estilo mais moderno, o jazz; e finalmente as pesquisas oficiais
registram e divulgam as performances, reforçando essa imagem. De fato, construiu-se em
certo momento uma imagem da música blues que não levou em conta o blues enquanto
cultura local, aparentemente, e que buscou historiciza-lo dentro de uma escala evolutiva
artificial que melhor servisse a uma estruturação narrativa passível não só de ser
reproduzida, mas também encenada em filmes.

IV. Conclusões preliminares
A presente reflexão se insere dentro de uma pesquisa maior e que, como já foi
mencionado, se iniciou há seis anos e continua a render novos frutos e a provocar
inquietação. Inicialmente focada em questões associadas à narrativa fílmica da História,
os resultados da análise nos levaram muito mais a compreender “o que” é a história do
blues no cinema. Entretanto, como pensamos a narrativa fílmica da História a partir do
conceito de lugar de memória de Pierre Nora, como proposto pelo americano William
Guynn (2003), viemos buscando compreender a construção da aura de autenticidade
nesses filmes, tal como proposto por David Grazian, Natalie Zemon Davis e Benjamin
Filene 165 . Nesse sentido a análise específica da trilha sonora vem abrindo novos
horizontes, e acreditamos que essa perspectiva assumida, de enxergar no trato da banda
Os três autores citados foram cruciais para a fundamentação teórica em torno do conceito de
autenticidade que perseguimos. Primeiramente, David Grazian em Blue Chicago (2003) problematiza a
“performance autêntica” de blues na Chicago atual; Natalie Zemon Davis em seu artigo “Any resemblence to
person living or dead” investiga os fundamentos da ideia de “autêntico” nas narrativas fílmicas sobre o
passado; e Benjamin Filene em Romancing the Folk (2000) investiga da mesma forma os critérios de
parâmetros de autenticidade relacionados à chamada música folk. Ambos os autores chegam ao ponto que
julgamos chave para a pesquisa: a ideia de autenticidade é socialmente construída e mensurada, não
referindo à ideia de “legítimo”, mas sim de aceito pelo grupo mediante seus preceitos. Ideia que está exposta
já na dissertação de mestra Cinema & Blues (2014).
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sonora a tendência a se posicionar o blues folclórico como ruído branco, como parte do
território sonoro dos sertões do Sul dos EUA, poderá não só esclarecer a investigação
histórica acerca do processo de rememoração, e mesmo de “mitificação”, da história do
blues, como também oferecer uma chave de interpretação teórico-metodológica nova
para se pensar os usos do som nos filmes históricos enquanto elemento fundamental para
a construção da aura de autenticidade, fundamental para a eficiência do filme enquanto
lugar de memória, tal como propomos aqui desde o começo da pesquisa.
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SERGUÊI M. EISENSTEIN NO BRASIL:
IVAN, O TERRÍVEL E A CENSURA BRASILEIRA
NOTARI, Fabiola B.166

RESUMO: O presente trabalho trata-se de parte da pesquisa de doutorado em andamento
no Programa de Pós-Graduação do Departamento de Letras Orientais da FFLCH/USP, e
tem por objetivo refletir sobre a atuação dos técnicos e/ou censores federais da Divisão
de Censura de Diversões Públicas ao classificar as películas de S. M. Eisenstein, em
especial as duas partes de Ivan, o terrível, e sobre a postura dos distribuidores e exibidores
de filmes frente ao mercado de importação de filmes considerados de arte. Os filmes de
pouco valor comercial, até então na década de 70, eram anualmente destruídos no Brasil,
porque o certificado da censura – prazo de duração de cinco anos – expirava e não
interessava ao exibidor tirar novas cópias, logo o fim dessas cópias era a sua destruição.
A partir do levantamento de documentos da censura recolhidos no Arquivo Nacional em
Fabiola Bastos Notari é artista visual e pesquisadora. Doutoranda em Literatura e Cultura Russa no
Departamento de Letras Orientais (DLO/FFLCH/USP) com bolsa FAPESP, mestre em Poéticas Visuais pela
Faculdade Santa Marcelina (FASM/ASM) e bacharel em Artes Visuais pelo Centro Universitário Belas Artes
de São Paulo. Leciona História da Fotografia e Fotomontagem no curso superior de Fotografia no Centro
Universitário Belas Artes de São Paulo, coordena o Grupo de Estudos Livros de artista, livros-objetos: entre
vestígios e apagamentos na Casa Contemporânea e é uma das gestoras do Gravurar, espaço voltado às artes
gráficas localizado em Santos-SP.
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Brasília e de periódicos de época, argumenta-se sobre a importância das cinematecas,
cineclubes, cursos de comunicação social, filosofia e artes, e de alguns cineastas, artistas,
professores e pesquisadores que buscaram preservar as películas de Eisenstein, entre
elas, as duas partes de Ivan, o terrível, e suas teorias.
PALAVRAS-CHAVE: Serguêi M. Eisenstein; Ivan, o terrível; Censura brasileira, Recepção
cinematográfica.

Sobre Ivan
Ivan não é um filme que se possa ver uma só vez. Para quem o viu, como eu, cinco
ou seis vezes, a aproximação que Eisenstein fez da história (com uma força cujo
paralelo só me vem em unidades que poderiam parecer exageradas se não
tivessem sido lembradas antes; certas tragédias gregas ou shakespearianas: Os
Ersas, Agamenon, Édipo, Rei Henrique V, Júlio César) acaba por resultar num
tremendo impacto de cinema. (Vinícius de Moraes, A manhã, s/data)

Ivan Grozny (Ivan, o terrível167) foi encomendado por Joseph Stálin, líder soviético,
que admirava e se identificava com Ivan IV168. Com o sucesso de Aleksandr Niévski (1938)
e a queda de B. Z. Shumyatski169, Eisenstein retomou seu prestígio como diretor de cinema,
afastando-se temporariamente das funções didáticas na VGIK. Ivan, o Terrível foi seu
próximo grande projeto, a obra-prima que exaltaria a criação, a continuidade e a
capacidade de ser indomável do estado russo, num período onde havia grande ameaça
externa.
Em 1940, S.M. Eisenstein iniciou a escrita do roteiro literário do filme Ivan, o
Terrível, que só foi finalizado em meados de 1942. Em 1943, Ivan começou a ser filmado,
e, ao final de 1944, a primeira parte do filme é aceita pelo Comitê para Assuntos de Cinema.
Sua estreia ocorreu em 20 de janeiro de 1945 no Cinema Udarnik (Maribor, Eslovênia)
junto com uma exposição dos figurinos utilizados no filme. A película foi aprovada e
A palavra terrível é geralmente mais utilizada para traduzir o apelido de Ivã em russo, Grozny, porém
seu uso moderno leva a uma conotação pejorativa, mal ou malígno, o que não representa com precisão seu
significado pretendido. O significado original de grozny está mais próximo de "inspira terror", "perigoso",
"formidável", "astuto".
167

Em 1547, Ivan IV (1530-1584), arquiduque de Moscou, se auto-proclama o Czar de todas as Rússias,
entrando em choque com os senhores feudais – Boiardos, ao tentar fazer um governo centralizado.
Superando uma série de dificuldades e intrigas, Ivan consegue manipular as pessoas destramente e
consolidar seu poder.
168

B. Z. Shumyatski (1886-1938) Na reorganização da indústria cinematográfica soviética, ele foi
selecionado por Stalin para se tornar o chefe de Soyuzkino em dezembro de 1930. Quando Soyuzkino foi
dissolvido e substituído por GUKF em 11 de fevereiro de 1933, ele permaneceu no comando e mesmo com
poderes ampliados sobre tudo – questões de produção, importação/exportação, distribuição e exibição.
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exaltada por Stálin. No ano seguinte, 1946, Eisenstein recebeu do Conselho dos
Comissários do Povo da URSS o Prêmio do Estado (Primeiro Grau – Prêmio Stálin) por
Ivan, o terrível (primeira parte) e o prêmio de melhor direção de fotografia no Festival de
Locarno (Suíça). Nesse mesmo ano, enquanto finalizada a montagem da segunda parte de
Ivan, Eisenstein sofre um ataque cardíaco.
Como o roteiro da segunda parte continha ainda muito material, foi proposta uma
terceira parte do filme, a qual não foi aceita pelos censores. O Comitê Central do Partido,
em unanimidade, não aceitou a segunda parte apresentada. Depois de uma entrevista
particular com Stálin, no Kremlin em fevereiro de 1947, Eisenstein recebeu autorização
para resumir a terceira parte e incorpora-la à segunda parte da película, aprovada pelos
censores.
Segundo J. Goodwin (1993, p.181), durante a entrevista no Kremlin, Stálin,
acompanhado de V. Molotov e A. Zhdanov indicaram ao cineasta que os erros políticos de
Ivan IV nas campanhas de terror eram sua hesitação e ataques de consciência. Molotov e
Zhdanov ainda reclamaram que o filme descreveu as políticas de Ivan como resultado de
conflitos neuróticos e não de objetivos patrióticos. E. Ripoll-Freixes (1967, p.132)
reafirmou em seu artigo compilado no livro Ivan El Terrible, que Stálin não iria tolerar o
“herói” Ivan sendo um homem doente, indeciso e fraco.
O filme, enquanto versão contemporânea da história, representa essa luta como
um complexo da tragédia e do grotesco, da psicologia íntima e da consciência
social e da dinâmica progressiva e regressiva. (...) Eisenstein fez Ivan, o Terrível
com a consciência de que a versão do grande-homem da história oficial constitui
uma inversão das preeminências que os movimentos de massa e o heroísmo
coletivo têm em seu cinema dos anos 20.170 (GOODWIN, 1993, p.182)

E. Ripoll-Freixe descreveu a projeção negativa que a crítica russo-soviética da
época fez sobre a segunda parte de Ivan, o Terrível. Na revista Sovietzkoye Iskustvo (16 de
agosto de 1946) o editorial o atacou ferozmente.
Este filme nunca deveria ter ido para as salas de projeção, porque ele rejeitou a
obrigação que toda obra de arte tem, ser autêntica e cuidadosa na sua
interpretação da verdade histórica. (...) Além disso, a estrutura do filme
demonstra que a história foi usada como mero pretexto para experiências
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formalistas, montagem cinematográfica, jogos de contrastes entre pretos e
brancos, etc.171 (EISENSTEIN, 1967, p. 134)

A partir da decisão tomada pelo Comitê Central do Partido, publicado em 4 de
setembro de 1946, as revistas Pravda (11 de setembro) e Izvestia (13 de setembro),
publicaram críticas a partir das acusações feitas a realizadores proibindo a exibição de
vários filmes, entre eles a segunda parte de Ivan, o Terrível.
Eisensten, na segunda parte de “Ivan, o terrível”, mostrou sua ignorância
histórica ao apresentar um Ivan – que foi um homem teimoso e de caráter – como
um homem doente e indeciso, uma espécie de Hamlet (...).(EISENSTEIN, 1967, p.
134)

Eisenstein foi obrigado a se retratar publicamente, assumindo sua mea culpa. Sua
comunicação foi publicada da Kultura i Jizn de 20 de outubro de 1946, ao final afirmou:
“Esta pode ser a garantia de que em um futuro próximo nossa cinematografia criará filmes
artísticos de alto conteúdo ideológico, verdadeiramente dignos da época staliniana”
(EISENSTEIN, 1967, p. 137). Infelizmente, por conta da condição precária de sua saúde,
não voltou mais a filmar, e em 11 de fevereiro de 1948 faleceu.
A proibição da exibição da segunda parte de Ivan, o terrível continuou até agosto
de 1958, dez anos depois da morte de Eisenstein e cinco anos depois da morte de Stálin.
No mundo não-comunista a segunda parte foi projetada pela primeira vez na Exposição
Internacional de Bruxelas, em outubro de 1958. E a partir de 1959, difundiu-se pela
França e outros países livres. “E a arte deu razão a Eisenstein...” (EISENSTEIN, 1967, p.
137).
Ivan no Brasil – parte 1
S.F.B. (Urgente) – Charlie Chaplin remeteu a SERGEI EISENSTEIN o seguinte
telegrama, com suas impressões sôbre “IVAN, O TERRÍVEL”: “Esta é a maior de
todas as películas históricas até hoje aparecidas sôbre a tela. Por sua feitura, seu
explendor e sua beleza, deixa atrás tudo o que já vimos no cinema” (A noite. 24
de julho de 1947)

Em julho de 1947, a cidade do Rio de Janeiro exibiu nas salas de cinema São Luiz,
Carioca, Rian e Rex o filme, tão aclamado internacionalmente, Ivan, o Terrível, primeira

171

Livre tradução da autora.

392

parte. A película foi importada pela Swiss Filmes, distribuidora de filmes com sedes em
São Paulo e Rio de Janeiro, em parceria com a Artkino Pictures Inc., companhia norteamericana que possuia exclusividade na distribuição de filmes soviéticos no hemisfério
ocidental.
Com exibições diárias e em horários variados, Ivan fez parte da vida dos cariocas.
Várias foram as salas de circuito comercial que receberam a película – centro e bairro da
cidade do Rio de Janeiro, Niterói e Petrópolis –, pelos anúncios das salas de cinema nos
jornais, eram, pelo menos duas cópias do filme circulando, com censura de 10 anos. Era
por meio dos jornais que o público era introduzido ao universo de Serguêi M. Eisenstein
e também de Ivan IV, o historicamente conhecido Ivan, o Terrível. Entre alguns colunistas
conhecidos e anônimos, destaco Antonio Moniz Vianna:
As particularidades artístico-técnicas estão no culto prestado à imagem em si, e
em relação com outras imagens. São, pois, particularidades plásticas e rítmicas,
eficientemente entrosadas, confluindo para a harmonia geral. (VIANNA, Moniz.
Correio da Manhã. 30/07/1947)

Somando-se à repercussão do filme em território nacional, o Jornal do Commercio
publicou a declaração de Rosley Crowther, do The New York Sun sobre Ivan, o Terrível: “O
filme pôde ser comparado aos afrescos mundialmente famosos e às telas históricas dos
mestres da pintura. (...) a influência de ‘Ivan, o Terrível’ será com certeza sentida por todas
as futuras gerações de cineastas. (Jornal do Commercio. 27 de julho de 1947)
Na coluna Crônica de Cinema, redigida por J.F., o artigo Ivan. o Terrível I apresentou,
em parte, a relação que o público estabelecia com o filme:
É verdade que o filme russo atualmente em exibição não corresponde ao gosto
das numerosas plateias mais fieis a expetáculos cômodos e divertidos. É verdade
também que os melhores filmes, os de mais valor e mais arte não puderam
divertir e agradar sem mais nem menos, porque exigem sensibilidade e gosto,
mas principalmente exigem, exigem muito – ao contrário do hábito mais geral
nos filmes que cedem, transigem sem compromisso algum ante a passividade da
plateia. Ora, “Ivan, o Terrível” não é assim. Obriga, antes de tudo, o espectador a
um longo trabalho de exploração das imagens, de lento ritmo, das cenas, em
conjunto e em detalhe. Obriga-o a uma atitude ativa, de participação e
correspondência. Onde a sensibilidade se comprime e nos interiores, (nas cenas
do palácio) ou se dilata e passa para os dados exteriores, o mundo do lado de fora
de nós. Essas reações, essa postura, enfim, talvez provoquem mesmo certo
cansaço na primeira visita à película. Mas quando se vai vê-la uma segunda vez,
fica-se mais acomodado ao ritmo e à atmosfera da obra, à luz e ao cenário: operase uma adaptação à genuína linguagem do cinema, a imagem. (J.F. Jornal do
Commercio. 02 de agosto de 1947)
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Além das exibições em circuito comercial, o movimento cineclubista também se
organizou projetar e estudar Ivan. O Clube de Cinema realizou uma projeção especial de
Ivan, o Terrível, primeira parte, seguida de um “exame meticuloso”. Luiz Giovanni, na
coluna Cinemas do Jornal de Notícias afirmou:
Quando “Ivan, o Terrível” foi exibido na Europa, os críticos, em uníssono,
receberam-no entusiasticamente, chegando à crítica inglesa, sóbria e equilibrada
e inteligente, a considera-lo como um dos maiores espetáculos de cinema de
todos os tempos. Também aqui foi grande a repercussão do filme. O Clube de
Cinema, sobre o qual voltamos a falar oportunamente, vem promovendo debates
em torno do filme, que muito tem elevado a crítica do cinema entre nós.”
(GIOVANNI, Luiz. Jornal de Notícias de 16 de julho de 1947).

Durante o mês de outubro de 1947, a cidade de São Paulo recebeu Ivan, o qual foi
exibido nas duas salas de cinema do Ritz – Consolação e São João – simultaneamente, por
conta disso pode-se concluir que as duas cópias que estavam no Rio de Janeiro agora
estavam em São Paulo Como havia acontecido com a imprensa carioca, a imprensa
paulista dedicou-se em apresentar ao público Serguêi M. Eisenstein e a história por trás
da película.
Um ano antes, em outubro de 1946, o jornal Tribuna Popular publicou a entrevista
com Nicholas Napoli, presidente da Artkino Pictures Inc..
Napoli diz que não tem encontrado dificuldade de espécie alguma, nem política,
nem técnica, para a aceitação dos filmes soviéticos na América Latina. Os
melhores mercados são, em primeiro, Argentina, em segundo, Brasil e, depois
Cuba. O mesmo não se dá nos Estados Unidos. (...) Napoli lembra que o público
do hemisfério (ocidental) não conhece ainda bem as estreias, os diretores e as
histórias do cine soviético. Além disso, a URSS faz cinema tendo em vista o
próprio povo soviético. Não visa a exportação, o que, para os russos é sempre um
acessório. _Outro fato que precisa ser levado em conta_ frisa ele, está nas duras
condições em que os artistas e os organizadores do cinema soviético tiveram de
trabalhar, durante a última guerra, período em que foram feitas a maior parte
dos filmes até agora apresentados no Brasil. (...) O cinema é um ótimo meio de
intercâmbio cultural, de aproximação espiritual entre os países do mundo.”
(Tribuna Popular. 30 de outubro de 1946)

O interessante, ao analisar essa entrevista, é observar certas discrepâncias na
argumentação de Napoli, pois, como ele afirmou, as películas russas eram feitas para o
povo russo, e mesmo assim são exportadas. Isso mostra que por mais regional que seja o
assunto tratado na película, há a linguagem cinematográfica, que é universal. Outra
questão interessante, a ser refletida, é a recepção do público, pois as películas russas,
aquelas mais voltadas à arte, requerem uma postura ativa desse público, e como
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apresentado anteriormente, o público brasileiro estava acostumado a estar acomodado,
logo, é instigante saber que o Brasil estava em segundo lugar nas importações nesse
período.
Paralelamente, existiam grupos de pessoas interessadas em assistir várias vezes
um mesmo filme, com isso a prática das reprises era constante. Num artigo publicado, P.F.
afirma que as reprises dos cinemas deveriam ser uma prática habitual, quando a escolha
dos filmes correspondesse a um critério honesto. “Noutras palavras: os programas de
reprises deveriam obedecer à norma de películas que contivessem mérito artístico já
lançado numa temporada de que houvéssemos perdido memória. O valor artístico e as
qualidades excepcionais dos celuloides já passados deveriam constituir o único e
principal intuito dos agentes das companhias distribuidoras em harmonia com os donos
de cinemas.” (P.F. Jornal do Commercio. 28 de janeiro de 1949)
Em meados 1949 foi proibida a exibição de todas as películas realizadas na Rússia.
Os censores alegavam que a medida fora tomada com a finalidade de “evitar uma possível
disseminação do comunismo em território nacional através do filme soviético” (Correio
da Manhã, 26 de outubro de 1949).
Antonio Moniz Vianna manifestou-se em sua coluna contra a censura
desnecessária imposta pelo governo federal afirmando que “não há uma boa razão para
que no Brasil sejam proibidas as fitas soviéticas. Em muitas delas, não há traço de
demagogia e, em outras, este é tão sutil que os menos avisados – entre os quais se inclui a
quase totalidade dos ‘influenciáveis’ – se acham praticamente impossibilitados de
discerni-lo.” (Correio da Manhã, 26 de outubro de 1949). Entre o final da guerra (quando
se tornou possível a importação) e a entrada em vigor da portaria de proibição, foram
apreendidos nos cinemas cariocas mais ou menos doze filmes russos, entre os quais
estava Ivan, o Terrível. Durante a grande guerra apenas Aleksandr Niévski (Cavaleiros de
Ferro), de Eisenstein, e Pedro, o Grande, de Vladimir Petrov, foram aqui exibidos.
Há tempos luta a Swiss Films para obter licença de concluir as exibições de
películas que haviam recebido, antes da ruptura de relações com a Rússia, o visto
de aprovação da Censura.(...) A nossa opinião é que as películas de grande valor
artístico, desde que passassem por séria crítica preliminar de não conterem a
menor propaganda, mesmo indireta, poderiam ser exibidas normalmente. Afinal,
outras artes e letras encontram meios de entrar no país. Naturalmente que a
maior divulgação do cinema junto ao povo exige uma continua vigilância, mas, se
esta for eficiente, não permitindo a menor fuga às justas medidas, haverá tanta
necessidade de contacto com todas as fontes de arte, e sob esse ponto de vista,
dificilmente as lembranças de “Alexandre Nevsky”, “Pedro, o grande”, “Flor da
pedra”, Ivan, o Terrível”, desaparecerão da mente do espectador. Depois, o
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verdadeiro cultor de cinema não tem dependência por questões doutrinarias na
tela, estando sempre disposto a reconhecer a arte, em qualquer origem. A
maioria do povo sabe dos malefícios que causaram nosso próprio país as
rebeliões comunistas e não há de ser através de filmes sem teses que algo poderá
ser despertado.” (LONG-SHOT. Jornal A manhã. 18 de janeiro de 1949)

Somente em meados de 1951 os filmes russos foram liberados pela censura, e
novamente exibidos em circuito comercial.
A reportagem de Última hora, obteve do Sr. Melo Barreto Filho, diretor do
departamento de Censura, que cerca de dez películas russas acabam de ser
liberadas, entre elas “Ivan, o Terrível”, considerada uma ímpar na moderna
cinematografia. Disse ainda o diretor do D.C. que, desde a época em que o Brasil
rompeu suas relações diplomáticas com a Rússia, se encontravam congelados
cerca de vinte filmes. (Última Hora. 11 de julho de 1951)

Complementando a reportagem acima citada:
(...) de acordo com a recente resolução de permitir a exibição de filmes russos,
que não tenham mensagens ideológicas, a censura cinematográfica brasileira
acaba de liberar dez películas de longa metragem e seus “shorts” produzidos em
estúdio soviéticos. Oito filmes de longa-metragem já foram exibidos
anteriormente no país e são os seguintes: “Flor de Pedroa”, “Ivan, o terrível” (...).
(Jornal de Notícias. 17 de julho de 1951)

Um pouco antes da liberação da censura, em 03 de junho de 1951, às 20h15, no
auditório do Ministério da Educação, foi exibido o filme Ivan, o Terrível (primeira parte)
com o estudo crítico feito pelo poeta Vinícius de Moraes. (Correio da manhã, 03 de junho
de 1951). E no dia 04 do mesmo mês, o Círculo de Estudos Cinematográficos organizou
em sua sede a exibição a seus associados de alguns filmes de arte, entre eles, Ivan, com a
participação de Vinícius de Moraes.
Em paralelo, no circuito comercial, a película voltou a ser exibida semanalmente
nas salas de cinema São José, na cidade do Rio de Janeiro. Em uma pequena nota publicada
em jornal, há a descrição da participação do público durante as projeções. “Ontem
(04/09/1951), no cinema São José, para uma plateia que lotara o teatro, as sessões da
noite correram sob intensa emoção.” (Tribuna de Imprensa. 05 de setembro de 1951)
Nos anos seguintes, 1952 e 1953, suspenderam-se as exibições do filme em
circuito comercial, no entanto as atividades nos cineclubes continuaram. Por exemplo, em
06 de fevereiro de 1952, às 20h, o Clube Estudantil de Cinema exibiu no auditório da A.B.I.
Ivan, o Terrível. E em 30 de setembro de 1953, às 20h, Ivan foi projetado novamente no
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mesmo auditório, mas agora sob a organização do Chaplin Club. (Jornal do Commercio. 28
de setembro de 1953)
Entre 1957 e 1958, no Suplemento Literário, Paulo Emílio Sales Gomes escreveu
periodicamente sobre S.M. Eisenstein e suas realizações. No artigo O homem Eisenstein,
Paulo Emílio resgatou a origem dos estudos europeus sobre o cineasta:
“Depois da Alemanha, o país que mais aclamou a obra de Eisenstein foi a França.
No entanto, só ultimamente se traduziu para o francês sua biografia escrita por
Mary Seton. Em 1930, por ocasião da estada em Paris, o cineasta soviético
estabeleceu algumas duradouras relações de amizade, e foram os franceses os
autores dos primeiros ensaios e livros sobre sua obra.” (Suplemento Literário.
07 de dezembro de 1957)

No artigo Eisenstein e o herói Paulo Emílio focou sua análise na película Ivan, o
Terrível:
A parte conhecida da fita contínua, treze anos depois de sua estreia, a
desconcertar e desafiar a crítica. (...) Eisenstein transformou a cinema numa
estranha e suntuosa ópera plástica e sonora. Quanto melhor se conhecem os
últimos trabalhos teóricos de Eisenstein, mais aparece Ivan como primeira
ilustração de ideias artísticas originais e profundas (...) Em todo caso, Eisenstein
foi fiel a um princípio que enunciara em 1939: ‘A tarefa da arte é tornar tangíveis
as contradições do ser’. Ivan assumiu a ambiguidade característica de tantas
obras de arte, sendo considerado por uns como um libelo contra a ditadura,
enquanto outros o interpretam como uma justaposição e apologia do regime
stalinista. Isso quanto à primeira parte. A ambiguidade da segunda deve ter
parecido excessiva às autoridades soviéticas, que proibiram a sua exibição. Os
fragmentos publicados do roteiro indicam que Eisenstein perdera ainda mais
uma vez o sentido das conveniências políticas. (Suplemento Literário. 25 de
janeiro de 1958)

No ano de 1958, comemorou-se em todas as cinematecas do mundo o sexagésimo
aniversário do nascimento de S.M. Eisenstein. Por conta disso, desde o início daquele ano,
a Cinemateca Brasileira organizou uma retrospectiva da obra do cineasta russo. No
mesmo ano, em dezembro, durante o Festival de Bruxelas foi exibida pela primeira vez
fora da Rússia, a segunda parte da trilogia sobre Ivan, o Terrível. Ela foi terminada em
1946, dois anos depois da primeira parte da película – exibida no Brasil há quase doze
anos –, mas só foi permitida sua exibição dez anos depois da morte de Eisenstein.
A proibição pelo o que se disse na época, teve por base uma analogia bastante
evidente entre Ivan e Stalin, que ainda era o todo-poderoso, o semi-deus do
partido comunista. Os russos nunca desmentiram aquela versão – nunca se
pronunciaram oficialmente acerca do caso, que indignou os intelectuais do
mundo inteiro. Com a mudança na política dos nomes que se processou na Rússia,
depois da morte, do deus vermelho, o segundo “Ivan” foi até Bruxelas, em
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outubro de 1958, já se anuncia em Nova York e, talvez venha um dia ao Brasil.
Deve vir: o cinema de Eisenstein não é o cinema russo – é cinema. E alguns filmes
russos sem outra qualidade que a de serem russos – amostras de uma sub-estréia
com a qual Eisenstein nunca se misturou – começam a ser importados pelos
distribuidores aqui. (Correio da Manhã. 16 de janeiro de 1959).

Até então, durante as décadas de 1940 e 1950, a Swiss Filmes junto com a Artkino
eram as distribuidoras de filmes russo-soviéticos em território nacional. No entanto, a
partir da década 1960, a Tabajara Filmes, que já importava filmes suecos, italianos, iniciou
a distribuição de filmes russos “apolíticos”. No jornal Tribuna de Imprensa de 04 de
fevereiro de 1960 a Tabajara Filmes anunciou a importação de novas películas russas,
“teremos em breve 24 fitas russas no mercado, inclusive a segunda parte de Ivan, o
terrível, de Eisenstein, que tem obtendo grande repercussão internacional.”
A promessa da segunda parte perdura. No jornal Última Hora de 08 de agosto de
1961 anunciou-se: “Tabajara Filmes vai lançar nos cinemas cariocas, além de uma cópia
nova e sincronizada de ‘O Encouraçado Potenkim’, o clássico de Eisenstein, a 1ª e 2ª partes
de ‘Ivan, o Terrível’ outra famosa obra do grande e inolvidável realizador soviético”.
Já foram embarcados na Polônia, por via marítima, cêrca de 60 filmes russos que
concorrerão ao festival de Cinema Russo a ser iniciado na segunda quinzena de
outubro. Em sessão especial serão exibidos no Rio 10 filmes selecionados,
inclusive a primera parte de Ivan, já isto aqui há mais de 15 anos.” (Tribuna da
Imprensa. 26 de setembro de 1961)
Já chegaram os filmes (1ª remessa) que constarão do programa do Festival
“História do Cinema Russo e Soviético”, que a Cinemateca do Museu de Arte
Moderna inaugurará no Rio na segunda quinzena de novembro em combinação
com a Cinemateca Brasileira (São Paulo) e a Cinemateca de Moscou(...). O Festival
será aberto com ‘Encouraçado Potemkin’, o grande filme de Eisenstein, em
versão sonorizada e com legendas em português. (...) já estão a caminho em
importação pela Tabajara Filmes, as duas partes de ‘Ivan, o terrível’ – uma
exibida aqui em 1947, a outra proibida pela censura stalinista durante mais de
dez anos. (Correio da Manhã, 21 de outubro de 1961)
Um cinema secreto, por diversos motivos, o russo vai ser agora revelado no Rio.
A partir de 24 dêste mês, a Cinemateca do museu de arte Moderna do rio de
janeiro estará apresentando o Seu IV Festival – “A História do cinema Russo e
Soviético”. (...) Foi em 1958 que a Cinemateca do Museu do Rio iniciou a
programa de apresentar, em ciclos históricos, o cinema clássico de diversos
países.” (Correio da Manhã, 09 de novembro de 1961)

A película O Encouraçado Potemkin, em sua versão sonora importada pela Tabajara
Filmes, abriu o Festival História do Cinema Russo Soviético, no dia 24 de novembro de 1961,
às 23h no Cine Caruso. Este foi o quarto festival programado pela Cinemateca do Museu
de Arte Moderna do Rio de Janeiro na série de retrospectivas nacionais iniciada com
História do Cinema Americano e continuada com festivais sobre os cinemas francês e
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italiano. A responsabilidade do novo festival russo coube à Cinemateca Brasileira (São
Paulo) que iniciou sua apresentação no começo deste mês, como parte das manifestações
da VI Bienal de São Paulo. O festival foi até 16 de fevereiro de 1962 com quatro programas
semanas (terça, quarta, quinta e sexta-feira), com sessões às 18h30 e 20h30.
Simultaneamente, em São Paulo, dava-se prosseguimento ao mesmo festival. A
partir de dezembro, foram exibidas películas da fase sonora do cinema russo-soviético,
em versões originais e sem legenda, por conta disso o público mudou, enquanto antes
eram curiosos, estudantes, cinéfilos e afins que desejam conhecer mais sobre o cinema
silencioso e de vanguarda, na segunda fase – com filmes falados, mas sem legendas –, o
público mudou, eram imigrantes e estudantes de língua russa que participavam das
sessões.
No Suplemento Literário de 1962, George Sadoul publicou diversos depoimentos
dados por amigos e colegas de trabalhos de Eisenstein.
Durante o verão de 1959, passei seis semanas em Moscou e Leningrado para
interrogar os que participaram da criação do cinema soviético durante a década
de vinte. (...) Para não cansar o leitor, ordenei pois cronologicamente esses
testemunhos, em diversos aspectos pouco conhecidos, da carreira de Eisenstein.

Naquele mesmo ano, a Cinemateca Brasileira, em colaboração com a Embaixada
Soviética, o Departamento Cultural do Itamarati, o Museu de Arte Moderna do Rio de
Janeiro, a Sovexportfilm172 e a Tabajara Filmes organizou a Semana do Cinema Soviético.
Em São Paulo, as projeções eram realizadas no Cine Coral, em sessões contínuas, a partir
das 12h – a arrecadação dos ingressos era em benefício da Fundação Cinemateca
Brasileira pró-conservação de filmes; e no Rio de Janeiro, elas eram realizadas no Cine
Paissandu e Paris Palace. Para esta semana, trouxeram uma delegação de atores e
diretores soviéticos, entre eles Nikolai Tcherkassov, considerado um dos maiores atores
russos daquela época.
Constava na série de estreias um dos mais famosos clássicos da cinematografia:
Ivan, o Terrível apresentado pela primeira vez, no Brasil, em suas duas partes.
A Cinemateca Brasileira promoverá, de 14 a 20 do corrente, no Cine Coral, a
‘Semana do Cinema Soviético’, na qual procurará dar uma mostra das várias
Com relação à distribuição cinematográfica da Rússia, a maior exportadora é a Sovexpotfilm que torna
possível muitas produções de nível ser conhecidas em outros países.
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tendências da arte cinematográfica da URSS, neste últimos anos, exibindo filmes
que caracterizam o atual estagio daquela arte naquele país. Como complemento
à semana serão apresentadas as duas partes do último trabalho de S.M.
Eisenstein, ‘Ivã, o Terrível’, do qual nosso público conhece a primeira.
(Suplemento Literário. 12 de maio de 1962)

A segunda parte de Ivan, o Terrível não foi exibida na Semana do Cinema Soviético,
pois segundo os organizadores, ela ficou retida em Montevidéu (Última Hora. 22 de maio
de 1962), enquanto isso, alguns meses depois, na inauguração do Cine Bijou, em São Paulo,
projetou-se Ivan, o Terrível, primeira parte.
Ivan no Brasil – parte 2
Em 1963, a distribuidora Franco-Brasileira importou para o Brasil a segunda parte
de Ivan. Para tanto foi divulgada a programação no Cine Coral e no Cine Majestic
intercalando as duas partes.
É o seguinte o horário do Coral para a exibição do filme: 11 horas, 1ª época, 13
horas, 2ª época, 14h45, 1ª época, 16h30, 2ª época, 18h15, 1ª época, 20horas, 2ª
época, 21h45, 1ª época, 23h30, 2ª época. (Diário da Noite de 07 de janeiro de
1963)

Em fevereiro, o Cine Majestic exibiu Ivan nos horários de 13h30, 17 horas e 20h30.
No Cine Coral, era de 14 anos e no Cine Majestic passou para 16 anos a censura.
Segundo temos em uma nota mandada aos jornais pela própria companhia
distribuidora Tabajara Filmes vai apresentar (comercialmente?) a partir do dia
11, no Cine-Teatro da Maison de France, o filme ‘Ivan, o Terrível’ (...). A primeira
parte, com cem minutos de projecção e a segunda com 80 minutos. A primeira
parte, aliás, foi lançada no Brasil alguns anos. Mas a segunda parte, é
comercialmente inédita no Rio de Janeiro. Daí a importância da apresentação (...)”
(Última Hora 06 de dezembro de 1963)

Além dos filmes, dos artigos publicados em jornais e revistas, interessados no
cinema eisensteiniano, segundo Alex Viany, teriam acesso a certa bibliografia:
Sôbre Eisenstein e sua obra há incontáveis estudos, inclusive uma extensa
biografia escrita pela inglêsa Marie Seton. As muitas observações, práticas ou
teóricas, que pôs no papel, estão espalhadas em dezenas de artigos e ensaios. Seu
aluno norte-americano, Jay Leyda, reuniu e sistematizou alguns de seus
melhores trabalhos em dois livros famosos, ‘The Film Sense’ e ‘Film Form’. E,
recentemente, foram publicadas, em Moscou, em várias línguas, suas ‘Notas de
um Direitor de cinema’. Além disso, foram há pouco lançados, na Inglaterra, dois
livros básicos para a estudante de cinema: o roteiro de Ivã o terrível e um volume
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intitulado ‘Lesson with Eisenstien’, em que seu aluno Vladimir Niszhni registra
as aulas de Eisenstein no instituto de Cinema da URSS. O estudante de cinema,
aliás, terá as principais obras de grande mestre, dentre em pouco, em traduções
brasileiras, na Bibliteca Básica de Cinema, que, a pedido de Ênio Silveira, começo
a organizar para a Editôra Civilização Brasileira. (Documento datilografado. 15
de dezembro de 1963)

Paulo Perdigão, durante dezembro de 1963 no Diário de Notícias publicou diversos
ensaios sobre S.M. Eisenstein. Em especial da edição de 22 de dezembro, ele afirmou: “Na
oportunidade da exibição de ‘Ivan Grozni’ (‘Ivan o Terrível’), procurei dar ao leitor, na
seção diária, uma visão geral da estética cinematográfica de Eisenstein, acrescida de
retrospectos biográficos e dos acontecimentos que cercaram a feitura da obra,
tumultuando-a junto ao governo soviético e condenando-a ao destino comum de suas
criações geniais.”
Em fevereiro e março de 1964, como prometido pela Tabajara Filmes
(Sovextportfilm), a Maison de France – teatro dentro do Consulado da França no Rio de
Janeiro – exibiu em vários horários (15h40, 17h20, 19 horas, 20h40, 22h20) – Ivan, o
Terrível, segunda parte.
Sincero em sua ideologia básica, gozando de admiração pessoal de Stalin, sabia
Eisenstein que era preciso ‘contornar’ o terror cultural, ao invés de se deixar
abater por fanáticos como Shumiatsky, então ‘ditador’ do cinema soviético. O
problema essencial era sobreviver, preservar a capacidade de expressão artística.
Que fosse destruído ‘O Prado de Bejin’ – mas, que permanecesse viva a
possibilidade de realizar ‘Ivan, o terrível’! Que se comprometesse a ‘corrigir’ a 2ª
parte de ‘Ivan, o Terrível’ – mas, que não lhe tirassem a esperança de ultimar a
projetada 3ª parte do mesmo filme (...). Essa foi, talvez a lição essencial que
Eisenstein nos deixou: como substituir num regime de terror cultural. Como
continuar a se exprimir, artisticamente, quando se tem de fazer frente a todos os
fogos da censura estatal. (Correio da Manhã. 04 de março de 1964)

Agora com as duas partes de Ivan, o Terrível acessíveis, as salas de cinema
comerciais exibiam Ivan por completo. Em março de 1967, o Cine Alaska promoveu a
Semana de Filmes Russos de Arte e em novembro o Cine-Hora exibiu diariamente ás
21horas Ivan, intercalando suas duas partes durante a semana. Nesse período a censura
era de 14 anos.
Em 1969, a Zahar Editores lançou o livro Reflexões de um Cineasta na coleção
Cinema com tradução do francês.
Entre 28 de setembro e 10 de outubro de 1970, ocorreu no terceiro andar do
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro a primeira exposição de desenhos de Serguêi
M. Eisenstein em território nacional. Foram apresentados ao público carioca 55 desenhos,
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os quais mostraram esboços, estudos e storyboards do filme Ivan, o terrível.
Paralelamente a Cinemateca do MAM apresentou filmes desse cineasta – as duas partes
de Ivan, o Terrível (legenda em português).
Em março de 1971, a Cinemateca do MAM organizou a mostra Quatro de Eisenstein,
na qual, dentro da programação, projetou-se as duas partes de Ivan, o Terrível.
Um ciclo dedicado ao cineasta soviético vai ser apresentado em São Paulo, a
partir do dia 24, pela CIDEF173, que retorna as atividades de importadores de
obras cinematográficas da URSS e que, em conjunto com a empresa Hawai, vai
transformar o Cine Flamingo em sala de arte especialmente destinada a tais
lançamentos. (Folha de São Paulo, 17 de dezembro de 1973)

A Cinemateca do MAM em parceria com a Cinemateca Soviética, com apoio da
Sovexportfilm no Brasil, trouxe ao Brasil, a mais completa mostra de desenhos de Serguêi
M. Eisenstein até então realizada. Foram no total 115.
Desde seu início, essa mostra de desenhos teve como objetivo divulgar e ampliar o
conhecimento que o público brasileiro tinha sobre S.M. Eisenstein, pois foi programado a
itinerância desse mostra em 4 capitais ao longo entre dezembro de 1973 e maio de 1974–
na Cinemateca do MAM, no Rio de Janeiro, no Museu Lasar Segall, em São Paulo, na
Fundação Cultural de Curitiba, em Curitiba e na Fundação Cultural do Distrito Federal, em
Brasília, em maio de 1974.
Em paralelo à mostra itinerante houve exibições dos filmes de Eisensteisn, entre
eles, as duas parte de Ivan, o Terrível na sala de cinema da Cinemateca do MAM, eem
algumas salas de cinema de arte pela cidade como Jóia do circuito Cinema-1 no Rio de
Janeiro, na sala de cinema do Museu Lasar Segall em São Paulo e no cine Paiol em Curitiba.
Em janeiro de 1974, a revista inglesa Sight and Sound pediu a críticos de todo o
mundo – 89no total – que indicassem os melhores filmes de todas as épocas. A paryir
dessa lista, o próximo ciclo de cinema que iria ocorrer entre a Cinemateca do MAM e a
Cinemateca Brasileira – Os maiores filmes de todos os tempos ou Clássicos de todos os
tempos. Entre as películas selecionadas as duas partes de Ivan, o Terrível.
O ano de 1979 foi repleto de exibições de Ivan, o Terrível fora do circuito comercial,
em cineclubes e espaços culturais – entre janeiro e março de 1979 no Cineclube CINJ-23,
no Cineclube João XXIII, Cineclube da Casa do Estudante e no Cineclube do Leme, nesse

173

Comercial Importadora Distribuidora e Exibidora de Filmes.

402

último com debates com os organizadores do cineclube, e no Centro Cultural Candido
Mendes.
Entre março e abril daquele ano, no Cineclube Macunaíma, aconteceu parte da
Retrospectiva Eisenstein: “(...) (Ivan, o Terrível) em duas sessões (19h30 e 22h). Ambas
com legendas em português. E a segunda com sequencias em cores, isto é, de forma nunca
exibida comercialmente no Brasil” (Jornal do Brasil, 20 de abril de 1979)
E em maio de 1979, a Cinemateca do Museu Guido Viaro, em Curitiba organizou
uma mostra do cinema russo, e em seguida os estudantes da Universidade Federal do
Paraná organizaram o Ciclo Eisenstein. Essas duas mostras russas, realizadas em Curitiba
em menos de um mês se completam, já que possibilitaram uma visão geral do cinema
soviético. A mostra da Cinemateca trouxe o cinema russo contemporâneo, com exceção
de ‘Chapayev’, dos irmãos Vasileiev (1934) os demais filmes da referida mostra,
promovida em Curitiba conjuntamente com o Escritório Comercial da União Soviética no
Brasil (Rio de janeiro), eram constituídos de uma seleção de produções russas dos últimos
anos. Já a mostra dos estudantes é o que de melhor se tem do cinema russo de ontem, ou
seja, o clássico Eisenstein.
Outras leituras de Ivan
A partir de 1981, a censura de ambas as partes de Ivan, o Terrível tornam-se livre.
No Jornal do Brasil 03 de fevereiro de 1982, José Carlos Avellar publica o artigo intitulado
O olho que pensa, nele afirma:
Ainda hoje, quase 40 anos depois de sua primeira apresentação, o que primeiro
surpreende e pega o espectador em Ivan, o terrível é a beleza de sua forma. Antes
de apanhar o significado de uma cena, antes mesmo até de compreender a ação
que os personagens fazem dentro da imagem. (...) antes da situação que deu
origem à imagem. Primeiro a forma. (...) E nesse contato com o público, afirma
ainda Mikhail Romm, ‘foi possível ver o filme além do conjunto de alusões que
existe dentro dele, e ele surgiu então aos nossos olhos como um filme ainda mais
firme e belo em sua forma. (Jornal do Brasil. 03 de fevereiro de 1982)

Entre os anos 1984 e 1988 ocorreram diversos ciclos e mostra de cinema
eisensteinianos, em especial com exibições de Ivan, o Terrível fora do circuito comercial,
em cineclubes e espaços culturais – no Cineclube Macunaíma, no Cineclube Estação
botafogo, no Cineclube Oscarito, no Cinesesc e no Centro Cultural São Paulo. Em 1988, em
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comemoração aos 40 anos sem Eisenstein, o Cineclube GV organizou um miniciclo das
obras de Eisenstein.
Interessante salientar que em 1987 a Editora Companhia das Letras lançou a
autobiografia de S.M. Eisenstein, Memórias Imorais, traduzida do inglês. Ampliando assim
a bibliografia em português desse cineasta tão admirado e estudado.
Além das atividades nos cineclubes e espaços culturais, os filmes de Eisenstein
ganharam outras dimensões. A Globo Produções começou a comercializar em VHS os
clássicos, entre eles Encouraçado Potenkim, Que Viva Mexico!, Aleksandr Niévski, Outubro
e as duas partes de Ivan, o Terrível. Com isso, uma nova modalidade iniciou-se, o
videoclubismo, e porque não dizer, um diálogo renovado com Eisenstein.
Referência bibliográfica
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TERRA ESTRANGEIRA (1995) E O CINEMA BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO
FELÍCIO, Thiago Henrique174

Resumo: Durante os anos 1990, com a generalização das políticas econômicas neoliberais,
o cinema brasileiro passou por importantes modificações, essencialmente no que se refere
à captação dos recursos necessários para a realização dos filmes. Muito embora isso não
implicasse na época um projeto estético, algumas chaves temáticas em específico se
fizeram constantes. Muitas películas trataram da história do Brasil, outras tantas dos
deslocamentos por entre as fronteiras nacionais e das identidades nacionais. Alguns
estudos sugerem que é preciso perceber também que essa nova safra de filmes fazia parte
de um movimento mais amplo, relacionado ao advento de uma nova fase da globalização,
no qual uma ampla gama de atividades culturais acabou se especializando em uma
mercantilização da alteridade. Neste contexto destaca-se “Terra Estrangeira” (Walter
Salles e Daniela Thomas, 1995), fita que fez uma leitura crítica sobre as identidades
nacionais ao mesmo tempo que registrou a compressão do espaço e do tempo que vem
sendo propiciada pelas novas tecnologias. Com esta comunicação se pretende apresentar
algumas conclusões apresentadas em nossa pesquisa de mestrado, na qual procurou-se, a
grosso modo, analisar justamente a forma como esta obra em específico se contrapunha a
tendência mais geral, que era a de relatar as figuras históricas mais tradicionais e, portanto,
reafirmar as velhas identidades.
Palavras-Chave: Cinema brasileiro; Terra Estrangeira; Identidade.

Introdução
Esta comunicação trata do contexto da reestruturação do cinema brasileiro que
ocorreu durante os anos 1990. Na verdade, apresenta essencialmente algumas das opções
adotadas na análise realizada na pesquisa de mestrado intitulada “Tempo Presente,
Deslocamento e Identidade Em Terra Estrangeira (1995)”, defendida neste mesmo ano
de 2016. Nela destaco que a mercantilização da diferença e da alteridade foi um dos
Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Paraná (PGHIS/UFPR),
atualmente cursa o Doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do
Paraná, financiado como bolsista pela CAPES, vinculado ao grupo de pesquisa CNPq “Cultura e Poder”, da
Universidade Federal do Paraná e ao grupo de pesquisa “Núcleo de Estudos Mediterrânicos”, da
Universidade Federal do Paraná. E-mail: thiagohfelicio@yahoo.com.br.
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caminhos adotados para fazer ressurgir uma cultura cinematográfica, em um contexto em
que a generalização das políticas econômicas neoliberais era a estratégia que havia sido
adotada para integrar o cinema brasileiro a nova era do capitalismo global.
Utilizamos termos como “diferença” ou “alteridade” principalmente a partir de
uma determinada perspectiva cultural.175 Em nosso trabalho, tendo como prerrogativa a
análise de algumas películas, mas também a leitura da bibliografia disponível,
concluímos que uma das características do contexto foi o diálogo com o cinema
dominante no mercado internacional, muitas vezes representado pela elaboração de um
imaginário que se pretendia “um imaginário que dialogasse com o próprio imaginário do
cinema internacional” (XAVIER, 1998: p. 80). Este diálogo ocorria por uma dupla via.
Primeiro, a partir de elementos estéticos ligados ao anseio por privilegiar os espaços, o
deslocamento, as migrações. Em segundo lugar, mesmo as produções deixavam de ser
apenas locais, tornando-se coproduções internacionais.
Este texto, por sua vez, se detém sobre este contexto, com foco basicamente na
problematização deste recorte da cinematografia brasileira, que tem sido amplamente
mencionado como o de um ciclo que pode ser denominado de o “Ciclo da Cinema da
Retomada”. Na verdade, a ideia de “retomada” remonta a uma estratégia pensada em
algum gabinete, alguns anos antes de a crise se abater sob o cinema brasileiro,176 pois
ainda nos anos 1980 a intervenção do estado na atividade cinematográfica era cada vez
mais criticada e o fim da Embrafilme era cada vez mais prenunciado.177

Aqui nos referimos principalmente aos Estudos Culturais Britânicos, a partir de autores como Raymond
Willians (WILLIAMS, 1969) e a sua leitura do conceito de hegemonia de Antonio Gramsci – a difusão da
ideologia das classes dominantes em meio as classes dominadas e exploradas –, a qual tem demonstrado
que as diferentes práticas culturais têm acontecido a partir de práticas hegemônicas e contra hegemônicas.
Para Stuart Hall, por sua vez, as forças dominantes de homogeneização cultural a partir de medos do século XX
se encontrariam justamente na ascendência de um mercado cultural e de seu domínio do capital, dos
"fluxos" cultural e tecnológico, pelos quais “a cultura ocidental, mais especificamente, a cultura americana,
ameaça subjugar todas as que aparecem, impondo uma mesmice cultural homogeneizante”. (HALL, 2003:
p. 36.; HALL, 1 9 9 7 : p. 15-46).
175

O cineasta Ipojuca Pontes, por exemplo, em um exercício de “futurologia”, ainda no ano de 1987, afirmava
que no futuro haveria um momento em que viria acontecer o “enterro da Embrafilme” e, mais importante,
prenunciava que em seguida, tendo sido superado esta fase, iria advir um novo ciclo, que ele chamava de “o
ciclo da fundação” (PONTES, 1987: p. 92-101). E foi justamente este sujeito quem foi nomeado chefe da
Secretaria de Cultura, a subsecretaria a que foi reduzida o Ministério da Cultura pelo Governo Collor, sob a
tarefa de desobrigar o Estado dos negócios do cinema (GATTI, 2007. p. 66).
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Para o historiador Sidney Ferreira Leite, o marco disso seria o ano de 1982, época do lançamento de “Pra
Frente Brasil”, filme que foi dirigido por Roberto Farias (que também foi diretor da Embrafilme). O drama
denunciava, em pleno Regime Militar, a tortura de prisioneiros políticos por agentes da repressão oficial
durante os Anos de Chumbo, como ficaram conhecidos os anos do AI-5 (1968-1974). A narrativa teria
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A escolha de “Terra Estrangeira” para ilustrar o nosso relato se deve por ela tratar
diretamente do tema da migração e, também, por ela ser uma das mais emblemáticas
dentre aquelas produções do período que se esforçaram por reconstituir a problemática
do deslocamento (talvez por tê-lo feito de forma bastante oportuna, já que a narrativa
relata algumas histórias de emigração de brasileiros para o estrangeiro em um período
bastante relevante no que diz respeito a uma história das migrações no Brasil, pois foi
justamente naquele momento que começou a se multiplicar as histórias e notícias que
retratavam as trajetórias dos emigrantes brasileiros no exterior, especialmente dos
emigrantes ilegais, que geralmente passavam por duras provações em sua jornada (ASSIS;
SASAKI, 2001).
Além disso, e esta foi uma das hipóteses formuladas na referida dissertação de
mestrado, diante de um contexto de desertificação de uma cultura genuinamente
brasileira, “Terra Estrangeira” pode ser visto como a possiblidade de um cinema
brasileiro, que poderia ainda escapar da dominação hegemônica da formula clássica
hollywoodiana, ao incorporar em sua narrativa a resistência às fronteiras impostas pelos
estados nacionais e a diferença – a “différance”, conforme o termo cunhado por Jacques
Derrida (DERRIDA, 1967) –,visando desenvolver e explorar, a partir das possibilidades
cinematográfica, uma linguagem que ultrapassasse os binarismos identitários.
Terra Estrangeira (1995) e o Cinema Brasileiro durante os anos 1990
O que aconteceu depois do início dos anos 1990, quando Fernando Collor de Mello
ascendeu ao poder como o primeiro presidente eleito diretamente pelo povo após o golpe
de 1964? Como sabemos, seu governo (1990-1992) ficou marcado pelo desacerto na
implementação de projetos e medidas político-econômicos, o que, por sua vez, decorreu
naquilo que viria a se tornar um dos grandes traumas coletivos da história do Brasil
recente. Uma dramatização deste evento foi vista nas telas do cinema ainda no ano de
1995, em Terra Estrangeira, obra dirigida por Walter Salles e Daniela Thomas. Nela, um
dos personagens centrais, a viúva Manuela Ezaguirre, morre em decorrência da angustia
que ela sentiu após ver o anúncio feito pela ministra Zélia Cardoso acerca do bloqueio dos

desagradado os militares, “(...) que passaram a boicotar e a esvaziar a Embrafilme, a principal produtora de
Pra Frente, Brasil. (LEITE, 2005, p. 117).
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ativos financeiros do país – anúncio este que foi transmitido ao vivo pela televisão na
sexta-feira do dia 16 de março de 1990.
Este era apenas um dos lances iniciais daquele governo, mas que já forçava as
pessoas a terem que lidar com as consequências desastrosas. Para entender certos
porquês, é preciso levar em conta a lógica da elite governante, que não poderia ser mais
clara: era preciso deixar para a livre iniciativa (privada), e não ao Estado, a pesada tarefa
de gerar riqueza e dinamizar a economia. De forma mais geral, naquele contexto parte do
ocidente nutria este entendimento de que o modelo democrático-liberal era
inquestionavelmente o melhor possível para o mundo moderno. Ideia que agora tinha
como argumento o colapso do comunismo na Europa oriental e na União Soviética, que
ocorreu entre os anos de 1989 e 1991, o que poderia significar algo equivalente a uma
vitória definitiva do ocidente – e do seu modelo político-econômico hegemônico, portanto
– na guerra fria.
A confluência destes fatores nos ajuda a compreender porque, apesar de estar
vivenciando uma de suas maiores recessões econômicas (PEREIRA, 1998, p. 165), que se
agravava com os inúmeros desacertos políticos, o Brasil, ao longo dos anos 1990, abraçou
cegamente a doutrina neoliberal, priorizando essencialmente as ações que visavam a
redução do Estado. E o que se viu foi uma gradual redução no investimento em políticas
sociais – uma verdadeira “desertificação neoliberal”.178 Dentro dessa lógica o interesse
do capital financeiro sempre vinha em primeiro plano, de forma que não havia mais
espaço para o investimento em uma cultura genuinamente brasileira: logo nos primeiros
meses do mandato de Collor, além de extinguir-se o Ministério da Cultura, foram tomadas
todas as medidas necessárias para extinguir completamente qualquer tipo de incentivo
direto à cultura.
Assim, a projeção do real e a crítica ao governo de Fernando Collor na referida
morte ficcional do personagem de “Terra Estrangeira” (que se dá através de uma
demonstração eximia da técnica da alternância entre campo e contracampo por parte dos
realizadores), tendo sido realizada em um presente bastante recente em relação ao
momento em que foi produzida, pode ser vista como detentora de um significado bastante
amplo. Significado este que passa pela forma e pelo momento em que o filme foi
A expressão “desertificação neoliberal” foi cunhada por Ricardo Antunes para referir-se a um recorte
que compreende os anos que se dão entre 1990, com o início da “aventura bonapartista de Collor, e 2004,
os dois primeiros anos do Governo Lula, caracterizados por uma reforma agendada pelo FMI, “imposição
que o governo aceitou sem resistência” (ver: ANTUNES, 2004).
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apresentado. E, dentre os vários elementos que compõe a mise-en-scène, talvez o fato de
a película ter sido rodada em preto e branco seja o detalhe que mais tenha a dizer sobre o
tipo de impacto emocional que era pretendido. É preciso entender que ali havia um
sentimento de luto que extravasava o universo ficcional para dialogar não com apenas um,
mas com muitos dos problemas daquele contexto.
Um destes problemas estava relacionado ao fato de que o programa político
neoliberal de Collor atingiu em cheio o cinema brasileiro, pois além de promover a
extinção da Embrafilme e de todos os demais órgãos de incentivo ao cinema nacional, ele
não considerou de início a necessidade de criar novos meios que visassem a sua
sobrevivência. E assim, tendo o fazer cinematográfico sido deixado como um navio à
deriva, foi inevitável que ele viesse sofrer duras consequências. Basta olhar para os
números: houve uma brusca diminuição de filmes produzidos e lançados (com números
alarmantes nos anos de 1992, quando foram lançados 3 filmes, e em 1993 com apenas 4
– ver figura 1) e os poucos que chegavam as salas de cinema não conseguiam lograr o
sucesso que muitos conseguiram nos anos anteriores.
Apenas a partir do ano de 1995 é que foram sendo lançados alguns sucessos que
obtiveram reconhecimento do público ou ao menos de parte da crítica nacional e
internacional, como foi o caso de “Terra Estrangeira”, de “Carlota Joaquina a princesa do
Brasil” (Carla Camuratti, 1995) – que atingiu um público de 1.286.000, retomando o
diálogo com o público brasileiro, portanto, ao atingir a casa de 1 milhão de espectadores
– e, inclusive, de obras que obtiveram maior visibilidade com a indicação ao Oscar de
melhor filme estrangeiro – como é o caso de “O Quatrilho” (Fábio Barreto, 1995), “O que
é isso companheiro” (Bruno Barreto, 1997) e “Central do Brasil” (Walter Salles, 1998).
Estes títulos tinham em comum, entre outras coisas, certamente, a necessidade de fazer
ressurgir uma cultura cinematográfica diante de um contexto em que os horizontes de
expectativas se tornavam sempre mais limitados.179
Mas em 1995, quando alguns destes filmes ainda estavam sendo produzidos, no
entanto, o cenário era ainda o da crise que havia se instaurado. Talvez por isso, alguns

Este aspecto contribuiu para que Jean Claude Bernardet viesse a falar sobre uma “sociedade anômica”,
para referir-se a falta de objetivos e a perda de identidade que caracterizava o Brasil dos anos de 1990
(BERNARDET, 1997: p. 09-16).
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deles pareciam ser influenciados por todo aquele sentimento de mal-estar causados tanto
pela recessão econômica, quanto pelos inúmeros escândalos políticos. O exemplo de
“Terra Estrangeira” é também bastante oportuno nesse sentido, afinal até mesmo o título
do filme já era insinuante, não apenas porque ele dialogava com a tradição do cinema
brasileiro moderno, ao adotar o termo “Terra”, palavra esta que era recorrente nos
títulos de Glauber Rocha,180 mas também porque dialogava com uma crise que ia além
desta que estava relacionada ao sistema político-econômico brasileiro, ou seja, a crise do
sujeito moderno. 181 Assim, antes mesmo do início da projeção, portanto, o espectador
poderia se perguntar: mas a qual terra este filme se refere? Na verdade, a fita se constrói
inteiramente a partir da problemática do deslocamento por entre fronteiras
intercontinentais. O principal motivo do filme, aliás, parece ser o de ambientar o
espectador no drama de sentir-se longe de casa. A trama gira em torno da história de
Paco. Sua mãe era a Manuela a qual, antes de morrer, sonhava em sair com seu filho de São
Paulo para conhecer a sua cidade natal, San Sebastian (a capital da província de
Guipúzcoa, localizada na fronteira entre Espanha e França). O anuncio do confisco das
cadernetas de poupança dos brasileiros feito pela ministra da fazenda, Zélia Cardoso, foi
de tal forma trágico para ela pois significou justamente o fim da possiblidade de
concretizar este sonho. De forma paralela, temos também a história de Alex, uma
brasileira que vivia como imigrante em Lisboa. Apesar dos poucos recursos conseguidos
através do seu trabalho como garçonete, ela ambicionava uma vida estável ao lado do
seu namorado Miguel. Com o desenrolar dos acontecimentos há um encontro entre estes
dois mundos, entre Alex e Paco, ambos fragilizados, um diante da recente perda de sua
mãe, o outro por conta do assassinato do seu namorado. Ou seja, um casal unido diante

Lúcia Nagib elaborou a aproximação entre as de Glauber e “Terra Estrangeira”. Segundo a autora, se
Glauber Rocha foi o grande formulador da utopia do cinema brasileiro, principalmente a partir da fórmula
profética “o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão”, “Terra Estrangeira” traz uma “quebra da utopia”,
que se dá com a inserção das imagens televisivas do anúncio do confisco. Portanto, a aproximação se faz
também pela diferença. Se em um há alegoria, segue a autora, no outro há nostalgia, um sentimento que é
evocado na narrativa a partir de várias referências ao passado (NAGIB, 2006: p. 47-48).
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Uma correlação entre a bibliografia acerca desta crise do sujeito, elemento característico da pósmodernidade, com o tema do filme consultado, é salutar. O multiculturalismo, ao menos na forma em que
ele foi inicialmente imaginado por Stuart Hall, é um termo que define bem a preocupação social presente
no seu enredo: “as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declino,
fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito
unificado” (HALL, 2006: p. 07).
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da solidão estrangeira. Ambos haviam optado por sair do Brasil por sentirem-se
deslocados, mas, no exterior, acabam por não encontrar refúgio.
Não poderia ser maior o contraste entre a melancolia presente no melodrama de
“Terra Estrangeira” e o otimismo que se instaurou após o seu lançamento no cinema.
Começava-se um movimento de celebração pelo novo momento do cinema brasileiro, o
do “Cinema da Retomada”. Ainda era exibido nas salas de cinema a crítica já dava um tom
entusiástico. Este era o caso, por exemplo, do cineasta Leon Cakoff, que elaborou um
especial para o jornal Folha de São Paulo, intitulado “Terra Estrangeira' exige
comemoração” (CAKOFF, 1995), critica que trazia um conteúdo que era ainda mais
positivo do que o título: “isto não é uma crítica, é uma comemoração”, afirmava o autor.
Este ânimo expresso em Cakoff, pode-se dizer, sintetiza a grande valorização que os filmes
deste período ganharam na época de suas estreias e que viriam ainda a adquirir. Amir
Labaki, no ano de 1996, a este exemplo, retoma os mesmos termos, conclamando a uma
celebração não apenas por Terra Estrangeira, mas também pelo momento especial em que
ele se insere, momento este em que “o cinema brasileiro parece sair do buraco” (LABAKI,
1996).
Existiam, no entanto, aqueles que não se deixaram enganar, seja pelo clima de
comemoração, seja pelos números referentes ao desempenho quantitativo – onde a média
anual salta de menos do que 10 títulos na primeira metade da década para, na segunda
metade, superar a casa dos 20 – já que desde o início dos anos 1990 o cinema
brasileiro tornou-se mal distribuído, mal exibido e teve uma redução do seu público. Este
era o caso do cineasta José Joffily, o qual recordava que o problema da conciliação entre o
público e os cineastas não era nenhuma novidade, afinal “(...) o cinema brasileiro vive de
ciclos, e cada vez que um novo ciclo surge, todos chamam de renascimento” (JOFILLY,
2002, p. 238).
O gráfico que reproduzimos a seguir, mostra a queda e a ascensão do número de
lançamentos de títulos nacionais ao longo da década. Mas ao lado desta informação, e de
igual relevância, temos também o número de pessoas que foram as salas de cinema para
assistir aos filmes que foram sendo lançados:
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1- Relação Público/Filmes. Fonte: SALEM, 1999, p. 255.
Mais do que a variação na quantia de títulos lançados no período, o que os números
mostram é que houve uma redução drástica do público. No ano de 1990, tivemos 10
milhões de pessoas prestigiando os sete títulos que foram lançados. No ano de 1994 o
mesmo número de filmes atraiu apenas cerca de duzentos e setenta mil pessoas. Até o
final da década, o mesmo número atingido em 1990 não seria retomado de fato – não
reproduzimos os números de décadas anteriores, por uma questão de espaço, mas
situação apenas se agrava se trouxermos os dados das décadas de 1970 e 1980 (ver:
SALEM, 1999: p. 253-254), pois nestas duas décadas não houve nenhum ano que o público
tivesse chegado a um número abaixo do dobro do melhor ano da década de 1990, ou seja
20 milhões de pessoas, e, até o final da década, a relação entre público e os filmes nacionais
não voltaria aos patamares dos anos áureos da Embrafilme, que chegou a atingir a média
de cerca de 55 milhões de pessoas entre os anos de 1975 e 1980. O que estes números
significam? Que não houve motivos para as pessoas acreditarem em um cinema
brasileiro? Sendo assim, o que significa, então, o “Ciclo da Retomada”, frequentemente
mencionado pela mídia e até mesmo pelos pesquisadores? Ora, ao que tudo indica,
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estávamos novamente as voltas de mais um daqueles momentos de conciliação entre
público e cineastas.182
O que estes números sugerem também, certamente, é que há algo a mais, para além
dos retrocessos ocasionados pelas políticas públicas inconsequentes. O segundo gráfico,
apresentado logo a seguir, traz uma relação entre os públicos dos filmes nacionais e
internacionais ao longo da década de 1990. Além do fato de o número de pessoas que
foram aos cinemas nacionais ser constantemente menos (o que em si não era uma
novidade) chama atenção o fato de que o número de público no total, incluindo dessa vez
o público dos filmes internacionais, caiu sistematicamente ao longo da década, que iniciou
com cerca de 95 mil no ano de 1990 para 70 mil em 1999 (ver quadro 2):
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2 - Relação Público Filmes Nacionais/Internacionais. Fonte: S SALEM, 1999, p. 255.
As discussões sobre o porquê destes números ainda permanecem em aberto. Mas
a bibliografia disponível nos sugere que para além do problema do encerramento da
antiga formatação sob a qual se estruturava o cinema brasileiro, havia também o
problema de uma nova saturação imagética, propiciada pela proliferação das mídias,
Momento que não era uma novidade. Basta recordar da periodização elaborada por Paulo Emilio Salles
Gomes, que afirma que desde o colapso da 1º época do cinema brasileiro, assinalado entre os anos de 191112, até a década de 1960 sobrevieram ao menos quatro novos momentos marcadas por este desacerto e
pela reconciliação entre o público e os cineastas: 2º Época: 1912 a 1922; 3º Época: 1923 a 1933; 4º Época:
1933 a 1949; 5º Época: 1950 a 1966 (ver: GOMES, 1996: p. 19-83).
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como a televisão, o vídeo cassete, os aparelhos de dvds e a internet, entre outros, o que
tornava o cinema apenas mais um dentre os inúmeros entretenimentos disponíveis. Ou
seja, a atividade não era mais referência de modernidade (AUMONT, 2008), o que implica
uma nova ordem na esfera do audiovisual (XAVIER, 2001). A retórica aqui, é a mesma da
revolução digital, que afirma, a grosso modo, que os novos meios de comunicação
eliminam os antigos:
A perpetuação da escrita parecia condicionada à produção de celulose. Súbito, a
palavra descobriu um novo meio de propagação: o cristal líquido. Saem as
árvores. Entram as nuvens de elétrons (SOUZA, 1996).

Enfim, acreditamos que a soma destes elementos, essa nova ordem da esfera do
audiovisual, foram determinantes na crise que se abateu sobre a produção brasileira. Se
de um lado o projeto neoliberal proposto para o Brasil incluía o encerramento das
atividades de órgãos estatais responsáveis pelo incentivo à produção de filmes, o que
levou o nosso cinema a um verdadeiro estado de desertificação, por outro lado, mesmo
após a superação do período Collor, o problema da identificação entre público e cineastas,
sempre mascarado pela retórica da “retomada”, torna necessário olhar para o aspecto
qualitativo: o que mudou? Podemos falar realmente em cinema nacional?
Tal questão remonta ao trabalho do sociólogo Pierre Sorlin, que afirmou que falar
sobre “cinemas nacionais” “é mais que um desafio”, é “uma provocação”, pois, afinal, o que
significa falar sobre “cinema nacional” no contexto europeu do século XX? (ver: SORLIN,
1996: pp. 409- 419) É com o mesmo espirito provocativo que trouxemos esta nossa
questão. A pergunta, de fato, poderia ser se alguma vez existiu de fato um cinema nacional,
tendo em vista que ele sempre esteve disputando contra uma estética que é a
predominante, a estética hollywoodiana, a qual não deixou em nenhum momento de
galgar força ao longo do século XX. Aqui novamente o trabalho de Sorlin nos é oportuno,
pois, de forma bastante apropriada, ele defende que não se pode falar realmente em um
cinema nacional – ou em cinemas nacionais –, salvo quando nos referimos aqueles setores
que se mantem “escapando a dominação Hollywoodiana”, os quais tem a chance de
sobreviver “enquanto o público acreditar na produção local”. Ora, diante de um contexto
marcado totalmente pela subordinação à lógica do mercado, onde o cinema não era mais
a grande referência de modernidade dentro da retorica da revolução digital e o interesse
do capital era aquele que deveria sempre ser atendido em primeiro lugar, haveria espaço
para um cinema genuinamente brasileiro?
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Talvez seja essa uma pergunta que pudesse ter sido feito nos anos 1990, quando
os cineastas se viam diante de uma indústria que estava sendo deixada à deriva. Walter
Salles, que no ano de 1990 havia saído do Brasil para realizar um filme no exterior, chegou
a afirmar algo neste sentido. Segundo ele, fazer “Terra Estrangeira” “foi um pouco como
voltar a exercer uma língua que você não podia (ter) utilizar por durante muito tempo”.183
De fato, o filme procurou render homenagens a inúmeros recursos utilizados durante os
anos áureos do cinema moderno: a fotografia em preto e branco, com uma iluminação de
menor intensidade, procurava lembrar os anos do “cinema noir”; as primeiras tomadas,
que mostram o dia-a-dia na casa de Paco e Manuela, segundo os diretores, tinham a
intenção de remeter ao “neorrealismo italiano”; o fato da narrativa se constituir a partir
da problemática do deslocamento tornava também inevitável o diálogo com o campo da
produção de filmes de estrada, mais particularmente com os filmes do diretor alemão Win
Wenders. Mas, acima de tudo, “Terra Estrangeira” elaborava uma leitura crítica sobre as
identidades nacionais, registrando, ao mesmo tempo, a compressão do espaço e do tempo
que as novas tecnologias vinham permitindo.
Todavia, apesar de todos estes recursos presentes na película, e diante da
proximidade entre a fonte analisada (1995) e o período em que foi escrita a nossa
pesquisa de mestrado (2014-2016), há uma pergunta cuja a resposta pode acabar
permanecendo dúbia: “Terra Estrangeira”, no contexto dos anos 1990, realmente
expressava a possiblidade de um cinema de resistência? Ou, dentre deste novo contexto,
precisaríamos repensar também o que significa de fato um sistema de resistência?
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta comunicação procurei expor alguns dos resultados da pesquisa de mestrado
realizada entre os anos de 2014 e 2016 e defendida ainda neste mesmo ano de 2016.
Procurei também explorar alguns dos dados disponíveis acerca dos filmes e do público no
mercado cinematográfico brasileiro, buscando extrair dele informações acerca destes

Transcrevemos tal informação de um documentário (curta-metragem) intitulado "De volta a Terra
Estrangeira", o qual consta enquanto um extra no DVD (digipack) de “Terra Estrangeira” distribuído pela
“VideoFilmes” em 2005, ano em que o filme completava 10 anos passados desde o seu lançamento. De volta
à Terra Estrangeira, extra presente em: Terra Estrangeira. Rio de Janeiro, 1995. Direção: Daniela Thomas e
Walter Salles. Material: 1 DVD (100 min), PB, cópia distribuída pela Videofilmes.
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anos que ficaram conhecidos como os anos do “Cinema da Retomada”. Acredito que tenha
ficado demonstrado que este não era um construído a partir de um movimento
cinematográfico com base em um projeto realizado a partir de motivações estéticas. Mas,
de maneira diferente, este era apenas um dos momentos que os cineastas precisaram
superar. O que unia os diferentes realizadores, era basicamente a necessidade de começar
finalmente a conseguir angariar fundos para produzir os seus filmes.
Nos anos 1990 os sujeitos que estiveram exercendo as funções públicas ligadas a
área da cultura, mais especificamente a área do cinema, por sua vez, pautaram suas ações
não a partir de motivações estéticas, mas exclusivamente a partir de uma ideologia, a
ideologia neoliberal, segundo a qual, em suma, o Estado não deveria interferir na
economia. Naquela época esta ideia tinha muita força, porque ela havia pautado governos
liberais no ocidente, especialmente no Chile, sob a égide do general Augusto Pinochet, mas
também as principais potencias capitalista, a Inglaterra de Margaret Thatcher e os
Estados Unidos de Ronald Reagan, e por conta da dissolução da União Soviética, que, para
muitos, significava a vitória do modelo ocidental.
Diante do consenso neoliberal, o que se viu foi uma verdadeira desertificação no
investimento público em cultura, que gerou também uma crise da atividade
cinematográfica e, principalmente, uma crônica falta de identificação do público
brasileiro com o cinema produzido no país. Diante desta situação, alguns filmes parecem
terem sido elaborados com o fim de fazer ressurgir um cinema brasileiro. Mas eles
expressavam também uma tentativa de dar conta destes acontecimentos, produzindo
relatos que, como no caso de “Terra Estrangeira”, pareciam destoar em relação ao
discurso mais otimista que se podia ser observado na mídia.
Ao mesmo tempo, estes filmes nasciam em um contexto cinematográfico ainda
indefinido, mas que certamente carrega consigo as marcas de um novo momento para a
globalização, este caracterizado por um avanço da relativização das fronteiras e pelo
descentramento das identidades tradicionais. Neste contexto, talvez seja necessária uma
reformulação acerca do significado do que é um cinema nacional, já que começaram a ser
mais comuns as coproduções internacionais, bem como o surgimento de estéticas
hibridas, com relatos e formas que vão além dos binarismos tradicionais.
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VIDAS À MOSTRA OU VIDAS NUAS? COMENTÁRIOS À POLÍTICA CONTEMPORÂNEA
A PARTIR DO FILME BEASTS OF NO NATION
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Resumo: O presente artigo tem como finalidade propor uma análise dos aspectos
técnicos e diegéticos do longa metragem Beasts of no nation a partir das elucidações
teóricas do filósofo italiano Giorgio Agamben. Apresenta como a produção fílmica de
Fukunaga pode ser lida à luz de alguns conceitos trabalhados por Agamben, tais como vida
nua, homo sacer e estado de exceção. A partir das colocações de Susan Buck-Morss, o artigo
indica a pertinência do cinema, não apenas como meio de análise das conjunturas
históricas contemporâneas, mas como via de acesso alegórica a determinadas categorias
que constituem a dimensão da política contemporânea. Por fim, a partir de tais análises,
este artigo expõe a constante fragilidade presente nos discursos sobre direitos humanos.
Palavras-chave: Beasts of no nation, Giorgio Agamben, vida nua, direitos humanos.

Introdução: vidas nuas.
A existência de uma ideia como campo de concentração e sua inacreditável
materialização é, ainda hoje, uma das grandes questões irresolutas para a historiografia
contemporânea. Segundo o filosofo italiano Giorgio Agamben, tal questão jamais poderá
ser compreendida (e portanto, definitivamente superada) sem que haja um exercício de
reflexão acerca dos códigos jurídicos e políticos que continuam a sustentar, nos dias
atuais, a organização desses espaços em que sujeitos são despidos de qualquer estatuto
político. Como sugere Agamben, tais sujeitos constituem-se como vida nua. O que
poderíamos entender, grosso modo, como uma concepção de vida separada de sua forma.
Numa dimensão puramente biológica desprovida do seu ser político. Que acaba por
corresponder ao conceito Homo sacer - vida matável porém, insacrificavel (AGAMBEN,
1998). São exemplos de vidas nuas, os judeus na Segunda Guerra, os armênios entre os
anos de 1915 e 1923, os mexicanos que tentam chegar aos Estados Unidos pelo deserto,
homens como o pedreiro Amarildo, e também as milhares de vidas nuas espalhadas pela
África subsaariana.

Graduada em História pela UFPR, mestranda no Programa de Pós-Graduação em História da UFPR pela
linha Arte, memória e narrativa. Endereço eletrônico: alice.freyesleben@gmail.com.
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Em todos esses casos, um lugar aparentemente anódino […] delimita, na
realidade, um espaço no qual o ordenamento normal é, de fato, suspenso e no
qual o fato de que sejam cometidas ou não atrocidades não depende do direito
[…]. nos quais vida nua e vida política entram, ao menos em determinados
momentos, numa zona de absoluta indeterminação. (AGAMBEN, 2015, p. 45)

A questão fundamental a ser feita, portanto, não diz respeito à capacidade humana
para cometer crimes monstruosos. “Mais útil seria indagar atentamente através de quais
procedimentos jurídicos e dispositivos políticos seres humanos puderam (e podem) ser
integralmente privados de seus direitos” (AGAMBEN, 2015, p. 44). Para tanto, ao retomar
a noção arendtiana, segundo a qual o declínio do Estado Nação coincide com a derrota dos
direitos do homem, Agamben coloca:
As declarações dos direitos representam aquela figura original da inscrição da
vida natural na ordem jurídica-política do Estado Nação. [...] tem muito mais a
ver com a transfiguração da soberania (régia para nacional) do que com qualquer
estância ética do homem. [...] Somente se compreendermos esta essencial função
histórica das declarações dos direitos, é possível também entender seus
desenvolvimento e suas metamorfoses no nosso século. (1998, p. 134-5)

Ora, torna-se lógico, então, porque a figura do refugiado ao representar a ruptura
entre a natividade e a nacionalidade é o indício (que se atualmente se multiplica em nível
exponencial) que “põe em crise a ficção originaria da soberania,” (Ibidem., p. 29). Assim,
se na prática ocidental não há direitos do homem, e sim direitos do cidadão, como pensar
em tais direitos num território onde as relações não se desdobram da união do princípio
de natividade com o de soberania? Não seriam, nesse sentido, os territórios subsaarianos
perpétuos campos de concentração para os ocidentais? Espaços de permanente exceção
habitados por inúmeras vidas sem cidadanias inteligíveis? Vidas separadas de sua forma,
homens sem direitos? À luz de tais reflexões, buscou-se compreender e analisar a obra
cinematográfica Beasties of no nation, ou, Feras sem nação, em tradução livre. O filme foi
produzido e dirigido por Cary Fukunaga, em 2015, e seu roteiro adaptado do romance
homônimo escrito por Uzodinma Iwela, médico-cirurgião e escritor de origem nigeriana
naturalizado nos EU. O Romance publicado em 2005, quando Iwela tinha apenas vinte e
três anos é o produto final de sua formação em escrita criativa em Harvard. Foi aclamado
pela crítica internacional e ganhou inúmeros prêmios.
As feras sem nação.
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Em síntese, a narrativa circunda a experiência de um menino africano chamado
Agu (Abraham Attah) cuja vida se transforma completamente após a invasão das tropas
de um governo tirano à sua aldeia e a consequente desestruturação de sua família e
comunidade. O cenário da narrativa é um país não identificado e a única menção específica
a qualquer localidade africana se restringe ao início da narrativa, quando soldados
nigerianos (não por acaso, país de origem de Iwela) estão garantindo a proteção da aldeia
de Agu. A consciência no espectador de que o conflito poderia estar ocorrendo em
qualquer parte da Africa subsaariana é despertada por meio de recursos como a exibição
de paisagens características ao imaginário ocidental desta região da África, ou, ainda, por
meio do uso de siglas comuns entre grupos que se proclamam revolucionários contra
regimes ditatoriais. E mesmo, pela ausência quase absoluta de atores brancos no filme.
Inegavelmente, a ausência de nomes e o espaço genérico da narrativa tem como função
simbolizar que os acontecimentos ali reproduzidos são verificáveis em distintas
localidades do continente africano. Contudo, é possível ainda que também insinue que as
próprias concepções acerca de país, de Estado ou de fronteira entre as populações
afetadas pela violência secular podem ser de outra ordem.
Para Agamben, a questão política moderna e ocidental provém da “necessidade de
redefinir continuamente, na vida, o limiar que articula e separa aquilo que está dentro
daquilo que está fora." (1998, p. 138) De fato, tal assertiva condiz com os projetos de
interferência na questão territorial africana. Desde o século XIX, os modos de vida
africanos vêm sendo devastados e aculturados por incursões externas movidas por
interesses geopolíticos e econômicos que desconsideram os direitos "humanos" das
populações autóctones. De fato, o senso comum sobre os conflitos originados por tais
interferências, se restringe a certa piedade pelo “primitivismo” das populações africanas
por não conseguirem organizar seus Estados, não constituir “nações.” Nota-se aí que a
única lógica aplicada para fundamentar a ideia de nação é a ocidental, a qual,
historicamente, define-se também pela incapacidade de compreender o outro e por ele
sentir empatia. Neste sentido, assim como na concepção agambeniana, as Feras sem
nação, de Fukunaga, representariam o “verdadeiro homem dos direitos, aparição real fora
da máscara do cidadão.”(1998, p. 140)
Tendo em vista a natureza do roteiro do filme, faz-se oportuno mencionar aqui a
elevada importância que Susan Buck-Morss (seguindo as concepções de Walter
Benjamin) afere ao cinema como instrumento de ação política. Sobre tal potência, Buck420

Mors coloca: “Se todos tem a mesma percepção na experiência cinemática” (através da
câmera e do produto final após a montagem), esta mesmice tem o poder de simular
universalidade ou ‘verdade’” (2009, p. 26). Ao pensar na relação entre o cinema e as
massas, a autora afirma que “a audiência do cinema não é um conjunto de espectadores
individuais” e sim “um espectador, infinitamente reproduzido”. (2009, p. 25) Portanto,
produções como a de Fukunaga possibilitam que essa “prótese de percepção”, como
indica Buck-Mors, possa ser usada (como também supôs Eisenstein) para ativar a massa
contra o doutrinamento uniforme e hegemômico, despertando sensibilidades ausentes
nas figuras burguesas do herói, do self made man, do salvador da pátria, do amor perfeito
e até da bela e virtuosa mulher, tão presentes nas narrativas cinematográficas ocidentais.
É possível dividir o filme de Fukunaga em cinco partes com características
semânticas e formais distintas. A relação entre os cenários espaciais e o desencadeamento
da narrativa é pautada por contrastes e simbologias. O primeiro momento da produção se
volta para vida na aldeia de Agu no período anterior à invasão. Os planos são construídos
com cores claras e ensolaradas. A trilha sonora fica a cargo dos barulhos da aldeia: risos
de crianças, cânticos proferidos na igreja local (numa atmosfera sincrética entre
cristianismo e manifestações da religiosidade africana). A brincadeira das crianças da
aldeia de Agu que tentam vender uma televisão quebrada, a TV da imaginação, para um
soldado nigeriano que parece fazer parte de alguma força de paz que está patrulhando a
região, torna-se emblemática ao longo da história.
A atmosfera do filme se transforma completamente quando as forças de paz saem
em debandada por não poder conter o avanço dos soldados ditos revolucionários. Agu
não consegue fugir com sua mãe e irmãos menores, permanecendo em sua cidade junto
com seu pai, avô e irmão mais velho. A invasão da vila é reproduzida essencialmente por
uma montagem alternada entre movimentação de soldados, gritos e tiros. Algo como um
conjunto não sequencial de cenas de medo, horror e violência. O menino é o único que
consegue escapar e o recurso da narração em off torna sua odisseia ainda mais tensa. Agu
conversa com Deus pedindo por sua mãe e por sua família. Os planos sequência tem como
elementos centrais o medo, o desamparo do protagonista escondido na floresta.
Perdido na selva, Agu é encontrado por um grupo de soldados da FDL, Força de
Defesa Local, outro movimento revolucionário. A transformação interna do menino passa,
então, a dividir a terceira parte do filme com a violência irrestrita perpetrada por homens
e crianças envolvidos na guerra. Cenário ideal para a difusão de discursos messiânicos
421

como os do Comandante (personagem de Idris Elba), uma figura carismática e ao mesmo
tempo assustadora, cínica e extremamente persuasiva. Capaz de difundir a
automaticidade da guerra em toda sua estupidez e contradição. A sequência em que o
comandante designa a Agu a tarefa de matar um homem pela primeira vez é digna de
destaque: a estilização do momento em slow motion e o sangue que espirra na lente
carregam ainda mais o filme de tensão. O plano sequência que remonta ao estupro de uma
mulher, o pisoteamento de uma criança e a confusão mental de Agu sob o efeito de drogas
são igualmente saturados de dor.
A quarta parte da trama se baseia na perda de legitimidade do Comandante frente
aos seus soldados após uma reunião com os agentes que financiam os exércitos e definem
as missões. É nesta altura em que o diretor aventa para a complexidade dos bastidores
das guerras civis africanas. A figura do comerciante de armas - branco e oriental - é peça
chave para se perceber a natureza dos interesses que verdadeiramente orientam a
matança africana. Revestido de uma universalidade egocêntrica, o projeto democráticocapitalista de eliminar, através do seu desenvolvimento, as classes pobres não só
reproduz no seu interior o povo dos excluídos, mas transforma em vida nua todas as
populações do Terceiro Mundo, como afirma Agamben. (2015, p. 47)
Na sequência, contrariado e deposto de sua posição, o Comandante renuncia da
luta em nome dos seus antigos superiores, o que leva à desestruturação do seu
destacamento de soldados por falta de comida, medicamentos e munição. Abandonado,
inclusive por seus protegidos, Agu e Strika, os menores do grupos (e de quem abusava
sexualmente), a personagem interpretada por Idris Elba acaba só em alguma paisagem
africana escondida entre a floresta e uma mina tingida de ferrugem.
Em seguida, a quinta e última parte do filme remonta a transição de Agu para o
abrigo de refugiados. Esta, se dá numa sequência de planos atravessados pela escuridão,
lanternas, soldados, pelo silêncio da cena e pela voz interior de Agu até que ele acorda no
abrigo. A cena final traz, através de uma lente objetiva, Agu sendo entrevistado. Apartado
de si próprio pelos crimes que presenciou e cometeu, o protagonista não pode contar o
inenarrável. E justifica seu silêncio com a frase: "Eu só quero ser feliz nessa vida".
A tela como prótese de cognição.
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De fato, reportar a história montada por Fukunga na forma escrita é insuficiente
para dar conta da sensação produzida após a apreciação do filme. A comparação feita por
Philippe-Alain Michaud entre a montagem cinematográfica e o uso das imagens
empregado pelo estudioso alemão Aby Warburg, ressalta o quanto imagens são parte de
uma estrutura cinemática cujo sentido é concebido na associação e no movimento,
exatamente como a montagem no cinema.“Somente sua inscrição numa sequência as
transforma em unidades expressivas.” (MICHAUD, 2013, p. 326) As possibilidades
inerentes ao processo de montagem cinematográfica são instrumentos preciosos para
construir e acentuar sentidos. A experiência da dor, violência e desolação proporcionada
pela prótese de cognição cinematográfica diminui o espaço entre as pessoas, mesmo que
a continuidade entre cognição e ação não seja amplificada. Conforme Buck-Morss, “no
cinema suportamos as mais os atos mais brutais de violência e não fazemos nada”(2009,
p. 32) . Mas de todo modo, na obra em questão, o recurso utilizado da narração em off para
exposição dos pensamentos íntimos do protagonista (onisciente), concomitantemente à
exibição dos planos construídos de forma progressiva: a vida em família, o desamparo da
fuga, o primeiro contato com os guerrilheiros, o primeiro assassinato, a perda da fé em
Deus, até sua rendição e dificuldade de se reconhecer novamente como a criança que
tentara vender a TV da imaginação antes da separação de sua família nos faz compartilhar
os efeitos dos horrores experienciados pela personagem ao longo da transformação de
sua própria personalidade.
A linguagem do cinema torna possível a presentificação do ausente. É, neste
sentido, que Buck Morss aponta como irrelevante a distinção entre documentário e ficção
- "o que conta é o simulacro, não o objeto corpóreo pro trás dele" (2009, p. 16), já que
ambos estão ausentes. Assim, se como afirma a autora "a superfície da tela do cinema
funciona como um órgão artificial de cognição"(2009, p. 13), pouco importa se Agu é de
fato o menino, cuja existência foi desolada pela guerra civil, ou se foi mesmo o corpo de
Strika (outra criança cooptada pela FDL) que se decompôs em alguma parte da floresta
subsaariana, ou ainda, se foi aquele o Comandante, manipulado por um jogo de interesses
econômicos que jamais dimensionou, quem perdeu seus soldados no momento
simbolizado pelo vazio de uma mina sem ouro. É a tela de cinema a janela que nos abre
aos significados da guerra. Como coloca Buck- Morss:
A guerra moderna não pode ser compreendida como experiência crua. Como
muitas das realidades da modernidade, a guerra precisa do órgão protético da
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tela do cinema para ser vista. [...] Não precisamos ir tão longe para perceber que
o que conhecemos como guerra não pode ser separado de sua representação
cinematográfica. (2009, p. 19)

Tal afirmação se torna ainda mais precisa no contexto do filme em questão. De
forma geral, a compaixão originada pela tragédia africana situa-se sempre fora do campo
de percepções entre iguais. Sente-se pela incapacidade dos africanos em se organizar num
estado de direitos a moda ocidental, sente-se por saber que esses homens "atrasados"
ainda matam uns aos outros por disputas consideradas tribais. Como se o que estivessem
vivendo correspondesse a repetição tardia dos processos que levaram à constituição dos
Estados-nação europeus, hoje já civilizados e pacificados. Sente-se pela incivilidade das
culturas subsaarianas, sem mensurar que grande parte das motivações e manutenção dos
conflitos provêm diretamente do próprio sistema ocidental do qual todos somos reféns e
cúmplices.
Portanto, a primeira parte do filme, ambientada na aldeia no período anterior à
invasão das forças revolucionárias, assume também a função de desconstruir a distâncias
entre “nós”, indivíduos "civilizados", equalizados na vida em família e no trabalho, e “eles”,
que vivem, supostamente, em comunidades exóticas onde a célula familiar parece confusa
e a sociabilidade ininteligível. Assim, ao representar um grupo de crianças alegres
brincando num dia ocioso sem aulas (que haviam sido paralisadas por conta da guerra,
mas que naquele contexto pueril era vivido como um dia de férias) ou a vida íntima de
uma família genérica qualquer - um pai, uma mãe, filhos, o amor entre eles -, Fukunaga
favorece a formação de um sentimento de empatia. É mais fácil se compadecer contra a
violência que destrói aquilo que reconhecemos como nosso, como comum.
Algumas nuances da técnica empregada por Fukunaga podem ser concebidas
como parte de um mecanismo cinematográfico que remonta a Eisenstein. Não seria parte
do mesmo principio da montagem intelectual eisensteiniana a opção do diretor em
mostrar personagens brancos apenas em dois momentos? No primeiro, como sujeitos que
fotografam o exótico sofrimento africano de dentro do carro com o vidro fechado de
passagem pelas áreas em guerra (somos os brancos que passam, que consomem as
imagens da midia e que se apiedam pelo conflito que não nos inclui?). Depois, como os
principais articuladores da desordem: negociando venda de armas. Ao mostrar pessoas
brancas nas duas situações materiais de maneira rápida e superficial, completamente
diversas ao movimento total do filme, Fukunaga não estaria buscando ativar o espectador,
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tentando fazer visível uma realidade abstrata por meio de imagens materiais? Indicando
que os brancos se colocam como espectadores de um conflito que não é deles, mas que,
entretanto, só existe por causa da interferência deles?
Conclusão.
Concluindo esta análise, destacamos que, o filme tem a potência de nos fazer
perceber que a "verdadeira realidade" pode estar no cinema muito mais do que na história
aprendida na escola, pois, é improvável a apreciação da película sem uma posterior
reflexão (quase involuntária) acerca do estado das experiências humanas no mundo para
além da casca protetora cotidiana.
Dessa maneira, retomamos a analogia entre as condições de vida experimentadas
por Agu e sua família e aquelas disponíveis no campo de concentração para destacar que
a exclusão imposta às populações da África subsaariana, a piedade parcial com a qual nós,
ocidentais, encaramos o grupamento em expansão de vidas nuas, como brilhantemente
alude Agamben, jamais se efetivará. Pois, “o que nele é excluído, segundo o significado
etimológico do termo exceção […], é capturado fora, incluídos através de sua própria
exclusão” (AGAMBEN, 2015, p. 43). Estes
povos que já trazem sempre em si a fratura biopolítica fundamental […] não
podem ser incluídos no todo do qual são parte e não podem pertencer ao
conjunto no qual já estão desde sempre incluídos (Ibidem, p. 37).

Seus lugares de exclusão-inclusão são os botes amontoados errantes pelo
Mediterrâneo, a condição jurídica de expatriado que nada significa, as telas de cinema, os
rostos esquálidos pela fome que conhecemos através dos anúncios publicitários de
Organizações Não-Governamentais. Ainda sobre a esteira da filosofia agambeniana,
citamos:
É possível que se quisermos estar à altura das tarefas absolutamente novas que
estão diante de nós, tenhamos que nos decidir a abandonar sem reservas os
conceitos fundamentais com os quais até o momento representamos os sujeitos
do político (o homem e o cidadão com seus direitos, mas também o povo
soberano, o trabalhador, etc.) e reconstruir nossa filosofia política a partir dessa
figura única. (AGAMBEN, 2015, p. 24)

Uma figura qualquer que não possa ser definida por singularidades e diferenças,
que não se ajuste mais à condição do “outro” (o africano, o primitivo, a mulher, o
425

estudante, o católico, o azul), “mas apenas no ser tal qual é.” Isto é, um ser definido na
ausência

genérica

de

todo

o

pertencimento,

mas

[…]

para

o

próprio

pertencimento.(AGAMBEN, 2013, p. 10)
Referências bibliográficas:
AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer. O poder soberano e vida nua . I. Belo Horizonte: UFMG,
1998.
AGAMBEN, Giorgio. A comunidade que vem, Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013.
AGAMBEN, Giorgio. Meios sem fim: notas sobre política. Belo Horizonte: Autentica Editora,
2015.
BUCK-MORSS, Susan. A tela do cinema como prótese de percepção. Desterro
[Florianópolis]: Cultura e Barbárie, 2009.
MICHAUD, Philippe-Alaiin. Aby Warburg e a imagem em movimento. Rio de Janeiro:
Contraponto, 2013.

426

CINEMA, CORPO E SUBJETIVIDADES

A FIGURA DO CIBORGUE: O CORPO FEMININO NO ANIME CYBERPUNK
ESPERANÇA, Hanna Henck Dias185

Graduanda em Bacharelado em Cinema e Vídeo - UNESPAR, Campus de Curitiba II.
E-mail: hanna.esperanca06@gmail.com

185

427

RESUMO: Em “Manifesto Ciborgue”, Donna Haraway vê na cultura high-tech e,
consequentemente, na figura do ciborgue, uma saída para os dualismos ocidentais que se
chocam e acabam criando uma relação de dominação entre eles, como a noção de
masculino/feminino, deus/humano, eu/outro, etc. Desde então, a imagem do ciborgue
transformou-se em algo que poderia, finalmente, desafiar o patriarcado e suas obrigações
de gênero. Nem masculino ou feminino e muito menos humano, seu corpo seria quase
como uma monstruosidade animalesca e tecnológica. Contudo, a figura do ciborgue
imaginada e desejada por Haraway e outras feministas na década de 80 não se
concretizaria. Despina Kakoudaki, por exemplo, irá dizer que a partir do momento em que
o ciborgue toma formas e maneiras humanas, é impossível dissociá-lo de estereótipos e
expectativas, sejam eles de gênero, cor, classe ou dilemas existenciais (LAVIGNE, 2008),
principalmente quando estamos lidando com o visual, o cinematográfico. Mas e quando
falamos do ciborgue em animações? Principalmente em animações não-ocidentais, como
os animes? Um meio em que talvez o ciborgue de Haraway poderia se manifestar
livremente, sem a necessidade de um corpo humano ou de pré-conceitos e estereótipos
da cultura ocidental? Este trabalho propõe, então, uma discussão do que virá a ser a
representação do corpo feminino especificamente no anime cyberpunk, universo onde os
ciborgues são frequentemente protagonistas e quase sempre presentes e em que pontos
o gênero se distancia e se aproxima da teoria de Haraway, tendo como foco a obra Ghost
in the Shell (1995), de Mamoru Oshii.
PALAVRAS-CHAVE: ciborgue; anime; cyberpunk; estudos feministas; Ghost in the Shell.

1 INTRODUÇÃO
A partir do Manifesto Ciborgue escrito por Donna Haraway em 1985, irei apontar
neste trabalho de que maneira o anime cyberpunk e seu universo futurista distópico
recheado de ciborgues e anti-heróis mantém em menor ou maior grau uma relação com a
teoria de Haraway. Não apenas no que se refere à concretização ou não do corpo do
ciborgue, mas também àquilo que esse corpo simboliza em termos ideológicos e
revolucionários notando, além disso, uma certa divergência positiva entre a
representação do corpo feminino no anime cyberpunk e em outros animes. Para uma
ilustração mais concreta, tomarei como exemplo Ghost in the Shell (Mamoru Oshii, 1995),
cuja protagonista Major Motoko é uma ciborgue do sexo feminino, expondo certas
particularidades do filme, tanto narrativas quanto visuais, que poderiam se relacionar
direta ou indiretamente com o Manifesto Ciborgue de Haraway de forma mais precisa do
que o anime cyberpunk no geral.
Para tanto, o trabalho será dividido em quatro tópicos: o primeiro sendo uma
breve introdução às características gerais do cyberpunk para uma melhor
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contextualização e visualização desse universo que será referenciado constantemente,
destacando os aspectos mais essenciais para o desenvolvimento do trabalho; o segundo
tópico será um recorte do Manifesto Ciborgue de Donna Haraway para que eu possa, no
terceiro tópico, relacionar mais facilmente em quais pontos o anime cyberpunk se
aproxima e em quais se afasta do manifesto, encontrando também explicações do porquê
o gênero, apesar de ter uma grande potencialidade para a existência do ciborgue de
Haraway dentro de sua narrativa, não o concretiza completamente, mas também não o
rejeita. Por fim, irei especificar ainda mais as comparações ao utilizar o filme Ghost in the
Shell e exemplificar de que forma o ciborgue de Haraway e o universo em que ele vive
podem se manifestar efetivamente em uma narrativa cyberpunk.
2 INTRODUÇÃO AO CYBERPUNK
“High-tech, low-life”186 talvez seja a expressão que melhor define de que forma o
universo do cyberpunk se configura. Independentemente se a narrativa se passa na
cidade de Chiba, Nova York ou ainda no Sprawl187, a base é a mesma: o cyberpunk é sujo
e claustrofóbico e não muito distante da nossa realidade. A tecnologia é altamente
avançada e presente em todos os lugares, tanto no público quanto no privado (e ambos
quase sempre se confundem), coexistindo ironicamente com uma grande parcela da
população que é completamente marginalizada, oprimida, violenta e violentada. E é dessa
camada que geralmente surge o anti-herói das narrativas cyberpunks: space-cowboys 188,
hackers, imigrantes, jovens delinquentes, personagens solitários, sarcásticos e de índole
duvidosa que não têm interesse algum em salvar o mundo, mas sim sobreviver dentro
dele.
Em termos mais específicos, Frances Bonner irá resumir o cyberpunk em quatro
Cs e Carlen Lavigne irá adicionar, mais tarde, um quinto C. São eles: corporações, crime,
computadores, corporalidade e ciborgue. Como escreveu Lavigne (2008, p. 18, tradução
minha) “Se corporações e crime são usados para dissertar sobre a economia capitalista e
a marginalização do indivíduo, computadores e corporalidade são usados para questionar

Alta tecnologia, baixo nível de vida.
Megacidade que engloba o terreno urbano entre Boston e Atlanta no universo fictício da triologia Sprawl
criada por William Gibson.
188 Caçadores de recompensa que agem no espaço ou através da rede.
186
187
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a natureza básica do indivíduo no que diz respeito aos conceitos de ‘humanidade’ e as
estruturas de identidade.”
Em um universo onde o Estado é inexistente ou já muito enfraquecido e quem
realmente governa são as grandes corporações capitalistas, surge, por consequência, o
nosso herói cyberpunk, filho dessa população marginalizada pelo sistema e quase
invisível. Ele encontra nas suas habilidades hackers ou em seus implantes cibernéticos
uma maneira de atacar as corporações que, por uma série de consequências desastrosas
ou através do pagamento de terceiros para uma missão, tornam-se seu principal inimigo.
É através do crime e da ilegalidade (ICE-breakers 189 , vírus, manipulação de implantes
cibernéticos ou pura violência física) que o herói irá combater algo ainda mais criminoso,
tornando-se algo como um rebelde revolucionário sem ao menos perceber. É nesse
sentido que o cyberpunk faz uma crítica ao capitalismo, colocando seu símbolo, as
corporações, como o grande inimigo da narrativa e glorificando a camada popular ao
extrair dela o próprio herói.
Ao mesmo tempo em que o cyberpunk encontra espaço para fazer uma análise
mais ou menos ficcionalizada do sistema em que vivemos e tem uma preocupação pelo
geral, ele também se concentra em questões bastante individuais. A dominação do
ambiente pela tecnologia (computadores) é o que provoca a incerteza dos humanos sobre
eles mesmos, já que nesse universo corpo e mente são frequentemente separados e
modificados por essa tecnologia. Por isso, a linha entre o que é real e virtual, humano e
máquina se torna cada vez mais difícil de se definir e surge, então, para tornar ainda mais
evidente a ambiguidade do cyberpunk, a figura do ciborgue, uma tecnologia que ganha
características humanas, um corpo e uma “alma” num processo inverso ao dos humanos,
que acabam por ganhar características e implantes tecnológicos e se desprendem do
próprio corpo para viverem na rede, no ciberespaço. Um ambiente confuso e com
fronteiras mal definidas é onde os personagens do cyberpunk, sendo ciborgues, robôs,
inteligências artificiais, programas de computadores ou, de fato, humanos, irão iniciar
uma jornada egocêntrica de autodescoberta e crise existencial em que o principal
obstáculo é o questionamento sobre si mesmos. O que é existir, ser? O que é, realmente,
ser humano?

189

Programa criado para invadir sistemas protegidos por ICEs ou Black ICEs.
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3 O CIBORGUE DE DONNA HARAWAY
O Manifesto Ciborgue é um ensaio escrito por Donna Haraway, publicado em 1985
na revista norte-americana Socialist Revolution. Nele Haraway faz uma análise do futuro
obscuro que o feminismo, em específico o feminismo socialista, encarava no contexto
histórico conservador da Era Reagan e encontra na imagem do ciborgue uma espécie de
mito político a ser adotado ideologicamente e que viria com o intuito de enfrentar o
conservadorismo vigente da época. Mas, como veremos, o ciborgue de Haraway também
irá transcender para a nossa atualidade e irá se ramificar para outros campos além da
teoria.
Neste tópico, irei citar alguns pontos do Manifesto Ciborgue que considero mais
importantes para o trabalho e que serão retomados posteriormente ao relacionar a teoria
de Haraway com o anime cyberpunk e Ghost in the Shell.
Para uma melhor visualização do que é exatamente o ciborgue de Haraway é
preciso entender que ele é tanto uma realidade social quanto uma ficção científica. Isso
porque o ciborgue representa a libertação da opressão e, para que essa libertação se
concretize, é preciso primeiramente que ela exista como possibilidade no nosso
imaginário. O ciborgue é um misto da realidade social, que é a experiência vivida, a
construção política, e também da ficção e ambos levam a uma possibilidade de mudança
histórica crucial.
(...) a fronteira entre a ficção científica e a realidade social é uma ilusão ótica. (...)
O ciborgue é uma imagem condensada tanto da imaginação quanto da realidade
material: esses dois centros, conjugados, estruturam qualquer possibilidade de
transformação histórica. Nas tradições da ciência e da política ocidentais (a
tradição do capitalismo racista, dominado pelos homens; a tradição do
progresso; a tradição da apropriação da natureza como matéria para a produção
da cultura; a tradição da reprodução do eu a partir dos reflexos do outro), a
relação entre organismo e máquina tem sido uma guerra de fronteiras.
(HARAWAY, 2009, p. 36-37).

Transponho essa colocação da Haraway para a importância de existir na ficção
científica e, nesse caso, de forma literal, a figura do ciborgue e as diferentes formas em
que ele pode ser interpretado na mídia, tanto para uma contribuição para a representação
do movimento feminista como para a mudança histórica que Haraway cita, mas em um
contexto diferente. E se o ciborgue também é uma realidade, de que forma ele se manifesta
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no nosso mundo, no nosso dia a dia? Para Haraway190, todos nós somos ciborgues a partir
do momento em que utilizamos da tecnologia em maior ou menor grau, como extensão
ou até mesmo em comunhão com nossos corpos. O uso de celulares, computadores,
pessoas que fizeram cirurgias, que possuem marca-passos, que vão à academia ou que
ingerem produtos processados são apenas alguns exemplos de ciborgues e, numa era
onde tudo é informação e tudo passa por intermédio da tecnologia, acredito que é seguro
dizer que existem mais ciborgues entre nós do que em qualquer outro período.
O ciborgue utópico e ideológico de Haraway vem com o propósito de desafiar,
principalmente, os dualismos ocidentais que, por se oporem, automaticamente criam uma
relação de dominador e oprimido entre eles, como por exemplo eu/outro,
masculino/feminino, Deus/homem, etc. Se o ciborgue de Haraway não tem qualquer
compromisso com a bissexualidade, ou seja, não é nem masculino, nem feminino já que é
uma tecnologia criada e, portanto, não tem uma formação de uma identidade (simbiose
pré-edípica) ou passa por uma socialização de gênero; se o ciborgue não é fruto de uma
religião e, logo, nem teme a Deus e tampouco se configura como um; se não possui uma
matriz identitária natural, não tem raça, não é branco ou negro; se não se reproduzem de
forma orgânica e não constituem uma família, mas ainda sim anseiam por conexão e
acabam por formar um senso de comunidade (HARAWAY, 2009), isso significa que o
ciborgue não é uma identidade unitária, muito pelo contrário, é plural, uma junção de
várias coisas ao mesmo tempo. Ao não ser um só, o ciborgue desafia os dualismos
ocidentais por não ser capaz de desempenhar nenhum dos papéis, nem ser oprimido e
menos ainda oprimir. Uma fusão de organismo e máquina, sua única contradição é ser
filho ilegítimo do militarismo e do capitalismo patriarcal, já que como toda tecnologia, ele
é criado com o intuito de servir à guerra e ao consumo, mas como escreveu Haraway, “os
filhos ilegítimos são, com frequência, extremamente infiéis às suas origens. Seus pais são,
afinal, dispensáveis.” (2009, p. 40), tornando o ciborgue uma “arma” revolucionária,
pronta para se rebelar contra àqueles que o criaram.
Por fim, o ciborgue, através do seu ser artificial, também vem para combater o
conceito de naturalidade à medida em que ele pode se construir, desmontar e reconstruir.
E natural é tudo aquilo que nos é imposto, aquilo que não é passível de mudança, é quando
falam que nós, mulheres, somos naturalmente mães, naturalmente femininas,
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Em entrevista para Hari Kunzru publicada no livro A antropologia do ciborgue (ver referências).
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naturalmente domésticas, fracas e oprimidas. Por isso a importância do ciborgue em
destruir essa noção, de sabermos da existência do poder de mudança através da
tecnologia e da comunicação, tanto física quanto social, seja pela remodelação
(reconstrução) dos nossos corpos ou da história.
Esses são apenas alguns aspectos do ciborgue e da sua política feminista e
anticapitalista idealizados por Haraway e são neles que irei me aprofundar nos próximos
tópicos ao exemplificar de que maneira é possível transpor os conceitos aqui citados para
a “prática”, por assim dizer, já que a ficção científica, principalmente o cyberpunk, carrega
muito do universo real em que vivemos e, não tão distante, também nos avisam de um
futuro que poderá vir a ser.
4 O ANIME CYBERPUNK COMO POSSIBILIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DO CIBORGUE
A maioria das narrativas cyberpunks tem a presença de ciborgues, como por
exemplo os replicantes do filme Blade Runner (Ridley Scott, 1982), a personagem Molly
do livro Neuromancer (William Gibson, 1984) e Jet do anime Cowboy Bebop (Shinichiro
Watanabe, 1998), além de Motoko Kusanagi de Ghost in the Shell, que será analisada mais
tarde. Ciborgues que são humanos com partes cibernéticas ou ciborgues que são
máquinas com aspectos humanos, de qualquer maneira eles estão fortemente presentes
e geralmente desempenham papéis importantes nas tramas quando não são, de fato,
protagonistas. Relacionar o anime cyberpunk e a teoria de Haraway me pareceu
interessante na medida em que, usando como parâmetro o manifesto, eu poderia
comparar ambos e analisar de que forma o ciborgue se apresenta, tanto visualmente
quanto na sua construção psicológica, como personagem de um gênero em que ele é peça
imprescindível. O anime, ainda, com suas infinitas possibilidades de criação e distante das
influências ocidentais, poderia ser a mídia ideal em que o ciborgue tal qual idealizado por
Haraway se materializaria, já que nas narrativas de ficção, principalmente as de filmes
live-action191, a aquisição de características humanas nos ciborgues é quase inevitável,
seja pela corporificação dos atores, dos traços psicológicos atribuídos, ou pela
importância dada à diferenciação sexual dos personagens, algo muito explorado nas obras
norte-americanas, que acaba por acontecer ou pela hipersexualização do corpo da mulher

191

Obras que usam atores reais em oposição à animação.
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ou pela criação de um plot192 romântico heterossexual entre os personagens, a exemplo
da relação entre a replicante Rachel e Deckard em Blade Runner.
Mas no anime, ao contrário das expectativas, o ciborgue de Haraway não se
concretiza perfeitamente e, inclusive, se distancia do manifesto como um todo em vários
aspectos. Não só os criadores não se desprendem das características humanas e de gênero
em seus personagens, como também utilizam de vários estereótipos ocidentais para
comporem o visual e a narrativa do cyberpunk. Ainda que a animação poderia sim realizar
a criatura de Haraway, me parece muito difícil para nós, sendo humanos, não projetarmos
nossas características e expectativas em cima de personagens, por mais abstratos que eles
sejam. E se considerarmos que o cyberpunk, como foi citado anteriormente, se prende a
questões que são essencialmente do indivíduo, fica ainda mais difícil de imaginarmos essa
criatura não-humana e agênera num universo onde o tópico central é, afinal, a
humanidade e o que resta de fato de humano em um mundo ultra tecnológico e
ultraviolento. Os ciborgues do cyberpunk (e não só eles como também robôs, inteligências
artificiais, etc) inclusive se tornam tão parecidos com os humanos, seja fisicamente ou
psicologicamente, que esse passa a ser o principal dilema desses personagens,
especialmente por serem tratados, muitas vezes, como objetos inferiores construídos com
o intuito de servir ao Estado, às corporações e aos próprios humanos e não como iguais.
Essa situação leva a um questionamento ainda mais profundo sobre a validade da própria
existência dos ciborgues: as memórias, aquilo que eles sentem, são reais ou algo
previamente programado, roubado de outro alguém?
Quanto aos estereótipos ocidentais que o anime cyberpunk utiliza, que vão desde
rock ou jazz na trilha sonora, aspectos do filme noir e até, algumas vezes, traços norteamericanos em seus personagens, como por exemplo Metropolis (Katsuhiro Otomo, 2001)
e a personagem Re-I Mayer de Ergo Proxy (Shukou Murase, 2006)193, acaba por acontecer
em um processo interessante e complexo de reapropriação da própria cultura japonesa e,
até mesmo, de adaptação ao gênero, já que o termo “cyberpunk” nasce nos Estados Unidos
no começo dos anos 80 e, antes mesmo de chegar ao Oriente, obras norte-americanas já
tinham em seu imaginário o Japão como principal locação de suas histórias.

Enredo, causa e efeito entre pontos da história.
A aparência física da personagem Re-I Mayer é baseada na cantora norte-americana Amy Lee da banda
Evanescence.
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Se no mundo do ciborgue de Haraway os dualismos devem ser destruídos, no
anime cyberpunk eles desempenham papel central na narrativa e são constantemente
reforçados. Todo o plot é calcado em algum dualismo e no confronto entre eles, como
homem vs. máquina, Deus vs. homem, mente vs. corpo. Em The Second Renaissance part 1
(Mahiro Maeda, 2003)194, por exemplo, descobrimos como se deu a primeira revolta das
máquinas no universo de Matrix (Lana e Andy Wachowski, 1999), uma batalha sangrenta
entre homens e máquinas causada pela opressão humana que se repete também em
vários outros animes cyberpunks, como Metropolis e Parasite Dolls (Kazuto Nakazawa,
2003) e se expande para outros confrontos: entre Deus(es) e humanos como em Serial
Experiments Lain (Ryutaro Nakamura, 1998) e Ergo Proxy, mente e corpo em Ghost in the
Shell e, novamente, em Lain, enfim. Não só os dualismos, portanto, são bem definidos e
colocados como opostos na narrativa como há quase sempre uma luta entre eles, um lado
que domina e outro que é oprimido.
O anime cyberpunk apesar do potencial escolhe, nesses pontos citados, tomar
caminhos diferentes daqueles imaginados por Haraway que pudessem, ao meu ver, ser
mais coerentes com o gênero como um todo. Mas há também vários aspectos que se
assemelham ao universo do manifesto, principalmente ideologicamente. Aqui irei
discorrer sobre três deles que são mais gerais ao cyberpunk para, no próximo tópico,
analisar casos mais específicos dentro da narrativa de Ghost in the Shell.
No manifesto de Haraway, o ciborgue é o agente perfeito para desafiar o
capitalismo e o militarismo, é o filho que se rebela contra seus pais ilegítimos. No
cyberpunk, apesar de nem sempre isso vir através do ciborgue, há também essa vontade
de destruição. As corporações, o símbolo do capitalismo, são o inimigo principal que deve
ser derrotado para que o herói marginalizado e sua classe sejam salvos. Akira (Katsuhiro
Otomo, 1988), talvez o melhor e mais claro exemplo disso, se passa num universo violento,
altamente capitalista, tecnológico e militarizado, com uma população negligenciada e uma
juventude delinquente de onde sai o nosso anti-herói Shotaro Kaneda e sua gangue de
motoqueiros. Nesse contexto, o mundo já havia presenciado a Terceira Guerra Mundial,
causada por um projeto secreto do governo e de cunho militar, uma criança com poderes
psicocinéticos que saiu do controle chamada Akira. Ao fim do anime, temos uma batalha

Curta-metragem que faz parte da coleção The Animatrix com outros oito episódios que contam
histórias que antecedem o filme Matrix. Todos os episódios são animações e com co-produção Estados
Unidos e Japão.
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monstruosa e violenta entre Kaneda e seu irmão de orfanato Tetsuo Shima, que tem seus
poderes despertados e potencializados após ser sequestrado por um militar e posto no
Projeto Akira, passando por uma série de testes e experimentos. Apesar de ambos os
personagens saírem de uma população marginalizada e oprimida, um deles acaba sendo
fruto/vítima do militarismo e do capitalismo e não só torna-se o inimigo principal do
herói Kaneda como também representa uma nova ameaça de destruição para o mundo
assim como Akira, também filho de experimentos militares, foi antes dele. O mundo só
estará a salvo depois que Tetsuo e o projeto Akira forem eliminados.
Haraway termina seu manifesto dizendo que prefere ser uma ciborgue a ser uma
deusa, “desafiando a tradicional concepção feminista de que a ciência e a tecnologia são
pragas patriarcais a assolar a superfície da natureza.” (KUNZRU, 2009, p. 22). Ao meu ver,
isso não só significa que a tecnologia já está tão enraizada em nós e no nosso meio que é
quase impossível ignorá-la, como também precisamos usá-la em nossa revolução e em
nossa causa como uma aliada. Essa concepção se assemelha ao cyberpunk no sentido de
que, mesmo que a tecnologia seja sim vista como um inimigo causador desse universo
claustrofóbico, desumano e alienado, é somente também com a tecnologia que nossos
heróis irão conseguir enfrentar o mal. É a tecnologia combatendo a própria tecnologia,
muito semelhante ao que Haraway cita, já que, ao afirmar que o ciborgue também é um
produto tecnológico do capitalismo e do militarismo feito com o intuito de servir tanto ao
consumo quanto à guerra, mas é ele quem se rebela contra seus criadores, ela está dizendo
que não é a tecnologia que é ruim, e sim quem a usa e para quais meios. Quando o herói
do cyberpunk usa do ciberespaço, do vírus, de armas super tecnológicas ou de seus
implantes ciborgues para combater o governo e as corporações cientificistas com suas
tecnologias alienadoras, ele está num paradoxo. O herói cyberpunk não tem moral e não
é com ela que o mundo será salvo, mas sim com a mesma arma que ameaça a sua
destruição.
Falando mais especificamente do anime cyberpunk, é interessante observar o
destaque de protagonistas femininas ou a presença de personagens com gênero
ambíguo/andrógino e mais dessexualizadas, principalmente se compararmos com outros
tipos de animes. Mesmo que isso não seja uma pauta direta do manifesto, já que Haraway
considera o ciborgue uma criatura sem gênero e sem aparência humana, podemos
considerar como um complemento à teoria feminista no campo da representatividade e,
de maneira um pouco semelhante, o Manifesto Ciborgue está constantemente discutindo
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sobre a presença e a importância do papel da mulher na sociedade e na transformação
histórica que o contexto da década de 80 pedia, mas que ainda é atual. Para citar exemplos,
temos Serial Experiments Lain em que a adolescente de 14 anos chamada Lain não só é
protagonista da história como também se torna Deus da Wired (rede de internet), ou
então Metropolis, anime em que a personagem Tima é uma robô que, apesar de ter uma
insinuação de romance com o jovem Kenichi, possui traços andróginos e até veste roupas
masculinas.
5 O MANIFESTO CIBORGUE SUGERIDO EM GHOST IN THE SHELL
Ghost in the Shell é baseado no mangá criado por Masamune Shirow e foi lançado
em 1995, dirigido por Mamoru Oshii. A história se passa 34 anos depois, em 2029, no
típico universo distópico do cyberpunk, cheio de ciborgues e crimes cibernéticos. A
protagonista é a Major Motoko Kusanagi, uma ciborgue que trabalha para a agência de
segurança pública seção 9 e que, junto com seus parceiros, terão que capturar o hacker
intitulado Mestre dos Fantoches que está invadindo o ghost de pessoas importantes do
governo e as manipulando.
Para Ghost in the Shell, estar plenamente vivo é ter uma consciência, que seria o
ghost, independentemente da natureza do corpo, seja ele humano ou ciborgue, e é por ele
que todos têm acesso à rede que o mundo inteiro está conectado. Esse aspecto abre
oportunidade para alguns pontos da teoria de Haraway. O primeiro é a permeabilidade
da comunicação. Tanto Ghost in the Shell quanto o anime cyberpunk no geral reforçam a
oposição binária de gênero (masculino e feminino), assim como os outros dualismos já
discutidos. Major é uma ciborgue com características físicas femininas, seu corpo é de
mulher e, através da menstruação195 fica ainda mais claro o gênero que a personagem irá
desempenhar. Por outro lado, Batou, parceiro de Major da seção 9, é um ciborgue com
características físicas masculinas bem estereotipadas assim como seus traços
psicológicos. Essa reafirmação dos papéis sexuais é o que Judith Butler vai chamar de
matriz heterossexual, mas se pensarmos nela tal como Cynthia J. Fuchs considera, em que
esses papéis são perpetuados pela permeabilidade e impermeabilidade dos corpos, sendo
que corpos femininos são permeáveis e corpos masculinos são impermeáveis, Ghost in the
Major, nos minutos iniciais do filme, diz que está menstruada quando seu parceiro observa que há
muita interferência em seu ghost.
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Shell diverge radicalmente e se aproxima ainda mais do manifesto de Haraway (ORBAUGH,
2007). No universo de Ghost, todos os corpos são permeáveis pela tecnologia,
independentemente do sexo e da natureza, ou seja, qualquer um, ciborgues ou não,
mulheres ou homens, podem entrar em interface com o outro, ser hackeado e hackear, ter
implantes cibernéticos instalados em seus cérebros, em seus corpos, enfim. E,
analogamente, Haraway irá defender a necessidade do reforço da comunicação através
da permeabilidade da tecnologia em todos os corpos e em todos os sistemas para uma
unidade política.
Os seres humanos, da mesma forma que qualquer outro componente ou
subsistema, deverão ser situados em uma arquitetura de sistema cujos modos de
operação básicos serão probabilísticos, estatísticos. Nenhum objeto, nenhum
espaço, nenhum corpo é, em si, sagrado; qualquer componente pode entrar em
uma relação de interface com qualquer outro desde que se possa construir o
padrão e código apropriados, que sejam capazes de processar sinais por meio de
uma linguagem comum. (HARAWAY, 2009, p. 62)

O segundo ponto é que, se o ghost independe da natureza do corpo e esse corpo
acaba por funcionar apenas como um recipiente ele poderá, então, ser construído,
desmontado, reconstruído e até substituído, sendo este corpo humano ou não, o que
caracteriza o próprio ciborgue de Haraway e sua missão em negar tudo aquilo que é
natural.
É interessante notar, também, que o ghost nem sempre condiz com o gênero do
corpo em que está, o que se relaciona intimamente com o universo pós-gênero que o
ciborgue de Haraway vive. Se pegarmos, por exemplo, o Mestre dos Fantoches que, por
ser um programa de computador, não possui sexo e nem um corpo, mas se comunica com
uma voz masculina e se manifesta por um corpo ciborgue feminino e, ao mesmo tempo,
desempenha o papel reprodutivo masculino 196 , poderíamos considerar o Mestre dos
Fantoches como uma criatura pós-gênero. Orbaugh comenta a cena de fusão entre Major
e o Mestre dos Fantoches também por esse aspecto:
Ainda estou para ver uma narrativa de anime que aborde tão explicitamente a
sexualidade ciborgue de uma maneira tão prazerosa e completamente pósgênero (...) A cena em Ghost em que dois torsos femininos de alguma maneira
performam sexo reprodutivo é um exemplo disso. (...) Que tipo de identidade
Apesar de não haver, realmente, um ato sexual, apenas dois corpos conectados por fios, podemos
considerar que o Mestre dos Fantoches desempenha o papel reprodutivo masculino quando ele diz para
Major “Após a fusão você irá carregar minha prole pela rede (...) e eu morrerei”, além da presença do anjo
que desce sobre Major numa analogia à Virgem Maria.
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sexual/de sexo/de gênero poderia resultar desses exemplos de emancipação dos
conceitos tradicionais da subjetividade? (ORBAUGH, 2007, p. 188, tradução
minha)

O Mestre dos Fantoches deseja a reprodução pela simples sobrevivência da espécie,
juntando-se a Major em busca de um resultado variado que não pudesse ser tão
facilmente extinto como a cópia. O fruto é um organismo só, um corpo onde o ghost ainda
é Major e ainda é o Mestre dos Fantoches, mas diferente. E mais uma vez podemos
relacionar com Haraway quando ela diz que “As ideologias da reprodução sexual não
poderão mais, de forma razoável, apelar a concepções sobre sexo e sobre papéis sexuais,
com o argumento de que constituiriam aspectos orgânicos de objetos naturais tais como
organismos e famílias.” (2009, p. 61).
6 CONCLUSÃO
Fazer uma análise do anime cyberpunk sob a perspectiva do Manifesto Ciborgue
de Donna Haraway, um manifesto feminista, foi no mínimo interessante. Logo o anime,
que é considerado um meio tão sexista e objetificador em relação ao corpo da mulher. Mas
não são todos os meios? Não nego que o anime como um todo têm muitos aspectos que
devem ser problematizados, mas acredito também que ainda temos um pouco do
pensamento ocidentalista de que somos mais civilizados e evoluídos do que a “outra”
cultura, de que tratamos melhor nossas mulheres do que eles. Ouve-se “anime” e,
imediatamente, desenhos de meninas infantilizadas performando atos sexuais grotescos
surgem no discurso. O Ocidente também tem pornografia. O Ocidente também sexualiza
suas mulheres, as violentam, objetificam. Por isso o corpo padronizado de Major Motoko
em Ghost in the Shell não me incomoda. Não me incomoda porque quando Major aparece
nua em diversas cenas ela não está vulnerável, os homens não reagem sexualmente a ele.
A nudez de Major tem uma função: ficar invisível para matar. A nudez de Major é uma
ameaça aos homens. Major pode ter peitos grandes e roupas apertadas, mas Scarlett
Johansson também. Major não é feminina e nem masculina, como os estereótipos de
mulheres perigosas tendem a ser. Major é um meio termo, porque isso não importa. É uma
ciborgue, filha legítima de Haraway mesmo que Mamoru Oshii nunca tenha lido sobre.
Mas eu li, e li também outras feministas que resolveram olhar para o anime cyberpunk
diferente, livre dos preconceitos ocidentais e pensei que talvez, só talvez, todo o problema
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que eu vi em Ghost in the Shell na primeira vez fosse meu, em não analisar mais
profundamente, em não tentar ressignificar, pelo menos para mim mesma, o corpo de
Major tal como o público masculino tende a fazer. Ver os corpos além do seu papel sexual.
Vê-los como um meio de revolução, de mudança histórica, Haraway disse em outras
palavras e essa foi a maior lição que o ciborgue pôde me ensinar. Ciborgue esse que talvez
nunca se concretize realmente, mas que se já encontra meios para se materializar a
própria maneira em narrativas tão distópicas quanto o cyberpunk, então talvez também
possa encontrar um lugar aqui. Afinal, já somos todos ciborgues, o que nos falta é coragem
para nos desconstruir.
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RESUMO: Existe uma hegemonia que atua reforçando performatividades normativas e
binárias de gênero que pressupõe como natural o alinhamento entre sexo, gênero e
sexualidade. É possível encontrar no cinema uma fissura, uma interrupção, uma
possibilidade de novas configurações. Mas seria possível encontrar na linguagem, na
própria forma fílmica, formas outras de olhar, de criar e de existir? O filme “A Cidade do
Futuro” (2016), de Marília Hughes e Cláudio Marques, reencena a vida de Milla, Gilmar e
Igor, que vivem em uma cidade do sertão da Bahia, jovens que subvertem a lógica
heteronormativa ao decidirem formar uma família não tradicional. A partir deste filme
nos propomos analisar de que forma a linguagem cinematográfica reitera ou subverte o
discurso heteronormativo que o filme se propõe a questionar. A partir de teóricxs do
cinema e conceitos da Teoria Queer, tencionamos uma relação entre o cinema, sua
linguagem e os personagens retratados, entendendo que um não pode dissociar-se do
outro.
PALAVRAS-CHAVE: cinema; linguagem; gênero; Teoria queer; A Cidade do Futuro.

Existiria um cinema queer para além da temática? Onde o queer não estivesse
somente no roteiro e nos personagens, mas empregado na própria forma fílmica? Não
tendo como objetivo cercar e definir uma estética queer, limitando os filmes a uma forma
única, como pensar o cinema queer deste lugar tão paradoxal entre o não criar regras e ao
mesmo tempo, ter um cinema que vá além dos personagens, diretores e temática LGBT?
O Novo Cinema Queer teve um enorme impacto nas questões de gênero e na
visibilidade LGBT, queer ou de outra definição. Esse cinema foi muito subversivo na
questão temática, retratando este indivíduo como nunca antes no cinema. O “New Queer
Cinema”, termo original em inglês, foi usado pela primeira vez por B. Ruby Rich, feminista
e crítica de cinema norte-americana em um artigo intitulado "New gay film: a queer
sensation", publicado na revista britânica Sight and Sound. Naquele momento, ela buscava
descrever a aparência de certos filmes no Sundance Film Festival no início dos anos 90 e
a efervescente produção de filmes com temáticas gays que evidenciavam uma visão
política em relação à questão queer. Neste artigo, Rich identifica algumas características
narrativas e estéticas comuns a esses filmes, como o pastiche, a ironia e a paródia. Mas
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aponta que a atitude presente nos filmes era o principal ponto comum entre eles.
O filme Veneno (Todd Haynes, 1990), ganhador do prêmio do Júri no Festival de
Sundance em 1991, Colapso do desejo, (Tom Kalin, 1992), The Living End (Gregg Araki,
1992), ganhador do prêmio do Júri em Sundance 1992 e The Hours and Times
(Christopher Munch, 1991) foram expoentes dessa nova onda de filmes. Esses jovens
diretores foram considerados a vanguarda do que parecia ser um movimento, ainda que
nunca tenha se organizado como tal. O termo passou a ser usado indiscriminadamente
para representar filmes independentes com temática gay e, mais tarde, veio a representar
um nicho de mercado importante dentro do cinema mainstream americano, ainda que a
leitura de Rich estivesse centrada na abordagem proposta pelos filmes de Haynes, Kalin,
Araki e Munch.
Desta forma, ao trazer o debate para o contexto brasileiro atual, nos interessa
investigar um cinema queer que não descontrói apenas paradigmas de gênero e
sexualidade na temática, mas também visa descontruir a normalidade dentro do próprio
cinema e da sua linguagem. “É a ideia de normalidade – que todos devem ser encaixotados
num padrão de conduta,- que deve ser esbofeteada e, tanto quando pudermos, implodida”
(NOGUEIRA, 2015, p.98). Um cinema de fronteira.
A fronteira é lugar de relação, região de encontro, cruzamento e confronto. Ela
separa e, ao mesmo tempo, põe em contato culturas e grupos. Zona de
policiamento é também zona de transgressão e subversão. O ilícito circula ao
longo da fronteira. Ali os enfrentamentos costumam ser constantes, não apenas
e tão somente através da luta ou do conflito cruento, mas também sob a forma
de crítica, do contraste, da paródia. (LOURO, 2004, p. 20).

Apostamos aqui neste cinema queer, que não pode ser ensinado, apr(e)endido, ou
domado, somente criado, subvertendo a forma fílmica, descontruindo normas e
corrompendo, além da heteronormatividade, o próprio gênero cinematográfico. E assim
transgredindo a própria linguagem, o filme se torna queer, não como definição, mas como
ação. “[...] o queer não pode ser uma adjetivação essencializadora de sujeitos, mas é uma
atitude” (SIERRA, 2013, apud NOGUEIRA, 2015, p.126).
O filme “A Cidade do Futuro” (2016), de Marília Hughes e Cláudio Marques, (corte
exibido no V Olhar de Cinema, em meados de 2016) foi um encontro com este cinema que
estávamos buscando. Um filme que segue a estrutura narrativa clássica, esta que está
historicamente associada a uma reiteração do comportamento heteronormativo e a
subverte criando fissuras na linguagem cinematográfica, mesclando verdade e ficção.
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Produzir abjeto
Desde o inicio do cinema, a linguagem cinematográfica é alvo de estudos e
interpretações, mas em algum momento tais interpretações foram dadas como verdades
essencializadoras, encaixotando filmes em categorias e significações pré-definidas. Por
exemplo, Leni Riefenstahl em “O Triunfo da Vontade”, usou o contra-plongée 199 para
demonstrar a grandeza de Hitler e do nazismo. Diretores e teóricos de todas as épocas e
geografias interpretam este posicionamento de câmera como se o próprio
posicionamento tivesse algum significado a priori do filme – grandeza, superioridade,
autoridade. A ideia de que certas escolhas do diretor – como posicionamento de câmera,
as cores na fotografia, direção de atores, o próprio gênero do filme, entre tantas outras –
são estáticas na sua significação é uma ilusão criada pela naturalização desse processo e
de uma alfabetização audiovisual limitante. Sintetizando a possibilidade de
interpretações de um filme ao cercar certas práticas e tentando assistir a uma obra com
os olhos do diretor e teóricos ao invés de criar, em cima de um filme, mais sentidos e
significados a partir de nossa própria experiência.

O contra-plongée é um tipo de angulação de câmera, na qual ela é posicionada abaixo do objeto filmado,
voltada para cima. Convencionou-se que esta operação com a câmera baixa cria a sensação de superioridade
em relação ao objeto filmado.
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Se voltarmos a pensar em “O Triunfo da Vontade”, um espectador, não educado na
linguagem cinematográfica, mas com um conhecimento histórico da figura de Hitler, não
poderia criar novas significações a partir do mesmo posicionamento? Interpretação essa
que diverge da “norma” mas que seria tão verdadeira quanto. Tal posicionamento de
câmera não possui algum significado imanente, e sim uma construção com ele e em cima
dele, que criam a mensagem desejada.

Figura 01
Frame de O Triunfo da Vontade - Leni Riefenstahl

Podemos identificar a ideia de perfomatividade, teorizada por Butler, presente na
própria linguagem cinematográfica. “A perfomatividade deve ser compreendida não
como um 'ato' singular ou deliberado, mas ao invés disso, como uma prática reiterativa e
citacional pela qual o discurso produz os efeitos que ele nomeia”. (BUTLER, 2001 p.154).
Butler desenvolve o conceito de perfomatividade de gênero, baseando-se em filósofos
como Austin, Derrida e Foucault, no intuito de pensar o gênero como uma construção,
dentro de uma lógica binária que se constrói e se perpetua através do discurso. O que
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possibilita isto é a reiteração dos atos que legitimam o gênero como natural, binário e ahistórico. O conceito de perfomatividade, primeiro teorizado por Austin na linguística,
fundamental para a teoria queer, propõe que o discurso sobre tais corpos não apenas os
testemunha, mas também, produz verdades nesses corpos. Há uma naturalização de tal
discurso que assume e reforça a identidade heteronormativa, e materializa na vida de
todos a sequência sexo-gênero-sexualidade.
[...] a significação deste corpo que está submetido a esta lei não se faz
necessariamente porque a lei o obriga a ser como é, mas sim porque a lei
mobiliza ações que, através do acúmulo citacional que se repete, gera os tipos de
corpos comandados por ela. (SIERRA, NOGUEIRA E MIKOS, 2016, p.36)

Entretanto, ao mesmo tempo que se cria o corpo dito como “normal”, também se
abre a possibilidade e a materialidade do corpo que desestabiliza a lei, foge da norma, os
corpos abjetos que “são socialmente indispensáveis, já que fornecem o limite da fronteira”
(LOURO, 2004, p.46). A reiteração dos atos que reforçam as identidades existentes pode
também significar sua interrupção, uma vez que a repetição pode ser evidenciada e
subvertida, e dela surgirem identidades que não reproduzem o processo. Pensar o filme
como performativo iria além de reconhecer o papel que filmes têm na produção de corpos
fictícios que reverberam na percepção de verdade nos corpos reais, mas também é pensar
que a ideia de citacionalidade 200 se aplica à própria cinematografia, as repetições de
conceitos gerou no cinema verdades, que não são contestadas pois tem um status já
naturalizado, tanto elementos do próprio filme (como posicionamento de câmera),
quanto o próprio fazer fílmico (a ideia de equipe ou equipamento necessário para
realização de um filme). Uma proposta para a um cinema queer que fosse além da temática,
mas que também não o cercasse com mais definições essencializadoras, seria pensar o
queer na linguagem cinematográfica como uma subversão, uma paródia, como pensou
Butler para o gênero, um novo olhar para o que já é naturalizado, novas formas de se criar,
como teorizam Mikos, Sierra e Nogueira, gestos cinematográficos queerizadores, que
desestabilizassem a noção de verdade no cinema. Jogos de verdade, sobre o que é falso e
o que é real no filme, na produção e na linguagem cinematográfica. Um cinema na
fronteira de conceitos e denominações. Apropriando-se da paródia que

Teorizada por Derrida, a ideia de citacionalidade sugere que repetições dão a um objeto sua
legitimidade.
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[...] na pós-modernindade, se constitui não somente como uma forma estética
recorrente, mas na forma mais efetiva de crítica, na medida em que implica
paradoxalmente, a identificação e o distanciamento em relação ao objeto e o
sujeito parodiado. [...] Isso pode significar apropriar-se dos códigos ou das
marcas daquele que se parodia para ser capaz de expô-los, de torna-los mais
evidentes e assim subverte-los, critica-los e desconstrui-los. (LOURO, 2004, p.
88)
É verdade que essas paródias podem ser “domesticadas” de tal maneira que
acabam por perder seu potencial subversivo e funcionar meramente como
aquilo que Butler chama de “entretenimento hétero de luxo”. Ela cita as
caracterizações proporcionadas por Julie Andrews em Victor/Victoria, Dustin
Hoffmann em Tootsie e Jack Lemmon em Quanto mais quente melhor como
exemplos de entretenimento heterossexual unicamente para o seu próprio
deleite (BTM, p.126). Tais performances apenas confirmam as fronteiras entre as
identidades “hétero” e as “não hétero”, propiciando aquilo que Butler chama de
“um escape ritualístico para uma economia heterossexual que precisa
constantemente policiar suas próprias fronteiras contra a invasão queer” (BTM,
p.126). (SALIH, 2012, p.135-136)

A materialização de tal ideia em filmes evidencia-se para nós, através de um
cinema híbrido. No cinema brasileiro contemporâneo o termo híbrido está muito
relacionado com uma recente produção que emprega características do documentário e
da ficção em uma mesma narrativa. Mas o conceito de hibridismo não se limita a uma
única definição, há diversas possibilidades de definição e qualquer mescla de gêneros
e/ou linguagens pode ser considerado um filme híbrido. Podemos ainda, pensar este
conceito como um não lugar: filmes que se não encontram por sua semelhança, mas que
se apropriam desta nomenclatura por sua diferença a norma, por desestabilizar as leis
dadas como naturais, por serem abjetos em um sistema pré-definido. “Entendo por
hibridação processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que
existem de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas.”
(CANCLINI, 2003 p. XIX). Trabalhamos aqui justamente com este conceito de hibridismo,
e não com o termo que vem sendo relacionado com um novo gênero cinematográfico
emergente.
Na ficção, desviamos nossa atenção da documentação de atores reais para
fabricação de personagens imaginários. Afastamos temporariamente a
incredulidade em relação ao mundo fictício que se abre diante de nós. No
documentário, continuamos atentos a documentação do que surge diante da
câmera. (NICHOLS, 2009, p.66-67)

Estes cinemas híbridos, na sua essência, desequilibram a noção de verdade (tanto
da linguagem cinematográfica, quanto a de ficção e realidade) naturalizada pelos gêneros
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cinematográficos. Uma atitude queer no cinema, é portanto, um movimento no sentido de
se colocar a margem da verdade e da ficção, de um gênero ou de outro, encontrando na
fronteira a potência para existir. E que propõe ao espectador, possibilidades outras,
rejeitando verdades essencializadoras, e assim, revisitando os valores de normalidade
dentro do cinema. Filmes que parodiam o próprio cinema ao usarem intensamente um
artifício para mascarar a realidade e acabar escancarando-a, ao evidenciarem realidades
que não são verídicas e ao representarem pessoas/personagens de um lugar outro. Onde
pactos de ficção e veracidade sejam quebrados, para não somente desestabilizar o sentido
de verdade cinematográfica, mas para também revelar a ficcionalidade da “vida real”.
Assim pensamos um cinema queer, que muito além de definir alguma coisa, descontrói.
Não somente legitima existências, mas desarma o espectador de uma noção de
normalidade. Pensando em um filme que quebra o eixo sexo-gênero-sexualidade, e
também rompe com a linguagem, aqui a cinematográfica, que na sua essência é mais um
artifício da heteronormatividade.
O hibridismo é um artifício deste processo, mas não é o único. As possibilidades de
desconstrução no cinema e na linguagem são infinitas. Além de testemunhar corpos e
outras maneiras de existir no mundo, o cinema queer tem o potencial de ser o próprio
corpo que desestabiliza.
Fissurar a linguagem
Os cineastas, que são eles próprios espectadores de filmes feitos por outros, têm
uma vaga ideia sobre se serão ou não compreendidos por seus contemporâneos.
Estes últimos, por sua vez, se adaptam (involuntariamente, com frequência de
modo inconsciente) a formas de expressão que por um breve período parecem
ousadas, mas logo se tornam lugares-comuns. O primeiro homem a fazer a
imagem tremer a fim de indicar uma mudança na percepção foi um verdadeiro
inovador. O segundo copiou o primeiro, talvez aperfeiçoando o processo. Na
terceira vez, o efeito já era um clichê. (CARRIÈRRE, 2006, p. 21)

Inúmeros são os artifícios empregados na construção da linguagem
cinematográfica. Complexa, variada e em constante transformação, propõe-se a
transcrever acontecimentos, sentimentos e ideais através da forma fílmica. Se por um lado
pode-se pensar na consolidação de códigos, completamente assimilados pelo espectador,
por outro, que a gramática própria do cinema pode ser rejeitada, reinventada e subvertida.
Segundo Marcel Martin, "A linguagem, comum a todos os cineastas, é o ponto de encontro
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da técnica e da estética; o estilo, específico de cada um, é a sublimação da técnica na
estética". (MARTIN, 2005, p. 292)
O filme “A Cidade do Futuro” de Marília Hughes e Cláudio Marques, é um filme de
ficção que apresenta alguns códigos próprios de um tipo de narrativa clássica. Por
narrativa clássica entende-se um tipo de filme que pressupõe a utilização de recursos
cinematográficos tais como: montagem invisível, representação naturalista e decupagem
clássica e que
[...] tenta apagar do espetáculo fílmico os vestígios de seu trabalho, de sua
própria presença. No cinema clássico, tende-se a dar a impressão de que a
história está se contando sozinha, por conta própria, e que a narrativa e a
narração são neutras, transparentes [...] (AUMONT, 2005, p. 120).

Entretanto, apesar de “A cidade do Futuro" ser classificado como um filme de ficção,
nos parece que ele tensiona os códigos dos quais se apropria. Consideramos que seja um
filme híbrido, em que são empregados artifícios da ficção e do documentário no intuito de
construir um discurso fílmico. Se o filme de ficção busca transmitir uma certa noção de
verossimilhança, através de uma linguagem específica, "A Cidade do Futuro" busca
transmitir um outro tipo de “verdade” mais pautada na experiência e na potência do real.
A intenção é evidenciar um tempo-espaço real e apresentar o mundo histórico.
O filme conta a história de Milla, Gilmar e Igor, jovens que vivem em uma cidade
no sertão da Bahia, no momento em que decidem formar uma família não tradicional.
Gilmar e Igor tem um relacionamento, ao mesmo tempo que Milla fica grávida de Gilmar,
eles querem viver todos juntos e criar a criança, mas para isso precisam enfrentar o
preconceito que impera na pequena cidade em que vivem. Milla, Gilmar e Igor reencenam
suas próprias vidas, seguindo um roteiro bastante esquemático, onde toda ação gera uma
reação, sem espaço para o acaso, onde tudo tem função narrativa, de mover a história e
chegar a um desfecho.
Essa é uma camada, a mais superficial, que ao entrar em choque com outras mais
profundas, ressignifica o filme. É também um filme sobre uma cidade que foi inundada
para dar lugar a construção de uma barragem, e das pessoas que ali viviam e foram
expulsas de suas casas e realocadas em Serra do Ramalho, a cidade do futuro. Todos os
momentos em que este assunto surge no filme provoca uma quebra drástica na narrativa,
certamente intencional por parte dos diretores, com inserções de filme documental em
preto e branco e depoimentos de moradores.
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Pode-se pensar que a abordagem professoral e um certo didatismo empregado no
filme, são estratégias pensadas deste a construção do roteiro. Dois dos personagens são
professores, muitas das cenas acontecem no espaço escolar, desta forma, o filme assume
que há uma lição a ser aprendida. Diferente de outras narrativas, ele não pretende parecer
neutro. Nas primeiras sequencias do filme, antes dos créditos iniciais, são estabelecidas
as premissas sobre as quais o filme é construído. Milla e Gilmar chegam à escola onde
trabalham. Na aula de história, Gilmar exibe um filme documentário sobre a construção
da barragem de Sobradinho, que resultou na inundação de comunidades da região e no
realojamento dos moradores. Na próxima sequência Milla dá aula de teatro e na sua aula
uma garota reencena a situação vivida por sua família ao ser expulsa da cidade devido à
construção da barragem. Milla, então, ensina a garota como ter uma interpretação mais
verossímil, pautada no conceito de Memória Emotiva desenvolvido por Stanislavsky, em
que o ator usa suas experiências pessoais para construir a personagem. O que é "A cidade
do futuro" senão isso? Não-atores, ou atores não profissionais interpretando a si mesmos.
Certamente, a interpretação revela-se falha, no sentido de uma narrativa clássica em que
a interpretação é naturalista. E pretendendo-se naturalista, imperceptível. Nos primeiros
minutos do filme estão evidenciados os procedimentos que serão empregados na
narrativa, a ideia de documentário e de reencenação como premissa. A partir daí, o que se
propõe ao espectador, é um jogo contínuo entre ilusão e realidade.
A interpretação dos atores em "A Cidade do Futuro" revela todo o seu caráter de
construção e desta forma, estabelecemos uma relação com a ideia de Performatividade de
Gênero, da Teoria Queer: um processo de atos repetidos que se cristalizam e uma vez que
estão enrijecidos adquirem uma aparência “natural”. Ao encenar um gênero sob formas
que chamam a atenção para o caráter construído da identidade, é possível identificar a
natureza imitativa de todas as identidades de gênero. (SALIH, 2012). As interpretações
funcionam como uma espécie de paródia, que revelam um caráter auto-reflexivo em
relação à construção fílmica.
Construído como um filme de ficção, "A Cidade do Futuro” apresenta uma
decupagem clássica, em que os planos, posicionamento, ângulo e movimento da câmera
seguem um padrão em função da narrativa. Bem como a montagem, que segue regras de
continuidade e tem o objetivo de ser invisível. Segundo Aumont, o filme de ficção clássico
é um discurso que se disfarça de história e, que por se apresentar como tal, teria algumas
vantagens:
449

Apresenta-nos, em suma, uma história que se conta sozinha e que, com isso,
adquire um valor essencial: ser como a realidade, imprevisível e surpreendente.
Ela perece, de fato, ser apenas a soletração de um surgimento factual que não
será guiado por ninguém. O caráter de verdade permite-lhe mascarar o
arbitrário da narrativa constante da narração, assim como o caráter
estereotipado e organizado do encadeamento das ações. (AUMONT, 2005, p.
121)

Mas a eficiência de um cinema clássico, com as vantagens apontadas por Aumont,
não atinge sua plenitude em "A Cidade do Futuro”. Não acreditamos que tais
procedimentos sejam equívocos de direção que comprometem o filme. Mas escolhas,
conscientes ou não, que subvertem uma lógica binária e heteronormativa na
representação de gênero e sexualidade. E é justamente aí que está a potência do filme, na
sua incapacidade de ser verossímil. Sabemos que a história de Milla, Gilmar e Igor é
verdadeira, mas ao encená-la, nos parece falsa. As estratégias de linguagem tornam-se
discurso.
“A Cidade do Futuro” é um filme que segue uma estrutura narrativa clássica, esta
que,

historicamente,

está

associada

a

uma

reiteração

do

comportamento

heteronormativo. O nosso exercício foi pensar o filme como performativo. No sentido que
ele, em sua estrutura, se utiliza de uma linguagem normativa e naturalizada para
ressignificá-la, criando fissuras na narrativa, ao intensificar certos procedimentos
cinematográficos, dados como naturais e evidenciar sua artificialidade.
A cena final apresenta o desfecho de uma narrativa clássica, inclusive, com um final
feliz. A câmera zenital, colocada no alto do cenário, aponta diretamente para baixo, onde
estão Milla, Gilmar e Igor, deitados na mesma cama. O significado deste tipo de angulação
de câmera poderia ser outro, mas neste momento do filme, a ideia que transmite é como
se fosse a visão de Deus, e a aceitação plena desta família não tradicional. O diálogo entre
Igor e Gilmar é forçado ao extremo, não basta o rapaz, que tinha medo, dizer ao final que
quer, sim, se casar: é preciso que seu companheiro confirme: “Não mais”, o bebê mexe e o
filme termina com todos felizes, com as mãos sobre a barriga de Milla. Não poderia ser
mais clichê, como as diversas reiterações que estão postas no filme, a cena final promove
um distanciamento do espectador.
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Figura 02
Frame de A cidade do Futuro – Marília Hughes e Cláudio Marques

Assim, ao ver A cidade do Futuro como um ato performativo, uma paródia
consciente das operações ali empregadas, entendemos que o filme apresenta fissuras na
narrativa através da linguagem cinematográfica. Ao repetir, evidencia e subverte. Não
busca a transparência de um filme narrativo clássico, desde o início está posto que Milla,
Gilmar e Igor reencenam suas vidas. Tudo que é forjado para criar uma ficção funciona
como uma paródia que evidencia seu caráter de construção. Ao se apropriar da linguagem
clássica e deslocá-la, “A Cidade do Futuro” atua ressignificando e subvertendo o ideal
heteronormativo. Possibilitando, também através da linguagem, outras formas de
afetividade.
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OLHOS DE RESSACA: IMAGEM CORPORAL E VELHICE NO CINEMA
Nelson SILVA JUNIOR201
Valdir HEITKOETER DE MELO JUNIOR202

Resumo: O presente trabalho apresenta uma leitura sobre o curta metragem Olhos de
Ressaca (2009), da cineasta Petra Costa. O título do filme é uma referência à expressão
utilizada por Machado de Assis sobre a personagem Capitu, do romance Dom Casmurro.
O filme traz a narrativa de um casal de idosos sobre a sua relação amorosa. A câmera aqui
apresenta uma poética sobre o corpo envelhecido e o amor no decorrer do tempo do casal.
As rugas, as manchas, a flacidez dos corpos e as vozes quase que sussurradas dos
personagens principais, são elementos de uma estética fílmica que apresenta o corpo
como forma de relação entre os sujeitos e o mundo. Cenas do passado e atuais à produção
do filme, se intercalam em diferentes momentos criando um discurso sobre os corpos e
suas vivências. A análise fílmica foi realizada utilizando como método a proposta de
leitura de imagens de Erwin Panofsky, a qual consiste em três etapas: a análise pré
iconográfica; a análise iconográfica e a análise iconológica. O filme propicia àqueles que o
assistem, uma percepção de novos sentidos, constituídos na identidade do corpo
envelhecido.
Palavras-chave: Olhos de Ressaca; Corpo; Imagem Corporal; Velhice

O filme Olhos de Ressaca
O filme Olhos de Ressaca é um curta metragem, brasileiro, realizado em 2009,
dirigido e escrito por Petra Costa, cujos personagens/atores centrais são os avós dela,
Vera e Gabriel Andrade. O título é uma referência à personagem Capitu do romance de
Machado de Assis, Dom Casmurro. Para Gabriel, um homem de mais de 80 anos, a esposa
Vera, com quem está casado há mais de 60 anos, tem os olhos de ressaca do título. Olhos
que como o mar em estado de revolta, traga o que está na areia.
Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para
dentro, como a vaga que se retira da praia, nos dias de ressaca. Para não ser
arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos
cabelos espalhados pelos ombros; mas tão depressa buscava as pupilas, a onda
que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxarme e tragar-me. (ASSIS, 2016, s.p.)
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A relação de Gabriel e Vera é narrada pelas vozes envelhecidas do casal, que nos
20 minutos de duração do filme, contam verbal e visualmente, desde os primeiros flertes
até a relação amadurecida pelo tempo.
Petra Costa nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1983. Graduou-se em
Antropologia pela Universidade da Columbia e sua filmografia é composta por apenas 5
filmes, todos documentários: o vídeo documentário Dom Quixote of Bethlehem (2005),
Olhos de Ressaca (2009), Elena (2012), Olmo e a Gaivota (2015) e Impeachment (2016),
ainda em fase de pós produção. Apesar da numericamente modesta, filmografia, a diretora
Petra Costa, já participou de festivais internacionais e nacionais, como o de Brasília,
Gramado, Havana e Festival Internacional do Cairo, entre outros, recebendo mais de 20
prêmios.
Olhos de Ressaca tem na sua ficha técnica, a participação de dois filhos do cineasta
ícone do Cinema Novo, Glauber Rocha. A fotografia do filme é de Eryk Rocha, conhecido
também como diretor do filme Transeunte (2010) e a edição é de Ava Rocha, também
cantora e compositora. A trilha sonora original é do compositor e sound designer Edson
Secco e a narrativa conta com trechos das obras Dom Casmurro de Machado de Assis,
Mocidade e Morte de Castro Alves e Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. Outra
característica que se destaca em Olhos de Ressaca é o uso de imagens antigas em 16 mm,
do arquivo pessoal do casal, mostrando cenas do casamento, reuniões de família, passeios
e em especial dos filhos enquanto crianças.
A análise fílmica de Olhos de Ressaca
A análise fílmica desse trabalho foi feita a partir da adaptação do método
Iconológico, desenvolvido por Erwin Panofsky para a compreensão de obras pictóricas e
escultóricas, apresentado no livro de 1947, O Significado nas Artes Visuais. O método
desenvolvido por Panofsky consiste em três etapas: a análise pré-iconográfica, a análise
iconográfica e, por fim, a interpretação ou análise iconológica.
Na análise pré-iconográfica o objetivo principal é identificar os significados factual
e expressional da obra. Já na análise iconográfica o objetivo está em identificar os
significados convencionais expressos pelos elementos de uma obra. Na última etapa, vem
a interpretação, quando o espectador irá captar o significado da obra, a partir de seus
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valores simbólicos que representam signos da cultura na qual a obra foi produzida. Tal
metodologia possibilita a análise de uma obra dentro do seu tempo e espaço e em sua
relação com outras produções culturais do período (PANOFSKY, 2007).
A Iconografia tem como foco central o tema ou significado da obra de arte em
contra posição à forma dessa obra e se fundamenta em dois significados: o fatual, ou seja,
aquilo que a imagem descreve pelo uso das linhas, cores, textura e o expressional, aquilo
que a imagem representa à partir da leitura do espectador. No fatual, o espectador
identifica a imagem, já no expressional ele irá perceber, apreender, emocionalmente, o
significado dessa imagem. Juntos, fatual e expressional, representam o que Panofsky
(2007), chama de significado ou Tema Primário ou Natural.
O Tema Primário ou Natural representa a percepção da obra em sua forma pura.
Uma identificação sem qualquer conhecimento ou contexto cultural. Puramente
descritivo. A essa fase do método Panofsky chama de Pré Iconográfica. Para entendermos
essa fase na análise de uma obra pictórica, a pré iconografia seria a descrição da técnica
utilizada, das cores, da luz, das linhas e também das emoções ou momentos representados.
No caso do filme de Petra Costa o que encontramos inicialmente é o relato de um casal de
idosos, que no decorrer da narrativa falam de fatos que marcaram sua relação de mais de
60 anos. Tanto Vera, quanto Gabriel, vão relatar e compartilhar os primeiros encontros, o
casamento, a personalidade do garoto chorão e da menina sempre segura, a fazenda onde
foram morar, a importância da figura da mãe de Vera, os filhos, a velhice e o corpo
envelhecido e a relação com o amor e a morte. Todos esses elementos fatuais são
apresentados a partir de uma composição fílmica estruturada nos enquadramentos, nos
planos, na mise-en-scéne, na fotografia, na trilha sonora, enfim em elementos específicos
da linguagem cinematográfica.
A fase iconográfica, que sucede a pré iconográfica, segundo Panofsky (2007), exige
do espectador, que este seja, não somente familiarizado com o mundo prático dos objetos
e fatos do cotidiano, mas também com o universo cultural e social que envolve a produção
artística. Para Panofsky este é um significado Secundário ou Convencional, o qual é
identificado por ser inteligível e não sensível e pela relação que permite identificá-lo como
uma linguagem específica, produzida dentro de um contexto que lhe é próprio, ou seja,
sabemos que estamos assistindo a um filme e como tal este, nos apresenta a história de
personagens, localizados num espaço e num tempo determinado pela própria linguagem
cinematográfica.
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Nessa fase, o interprete de uma imagem associa elementos fundamentais da
linguagem visual, tais como a linha, a plano, a cor, entre outros, numa composição,
reconhecendo nessa, as imagens que formam a obra. A combinação de imagens presentes
na obra irá determinar a história que a obra expressa. Essas imagens veiculam ideias.
Segundo Panofsky (2007), a identificação das imagens e histórias que estas apresentam,
representam o domínio daquilo que é conhecido por Iconografia.
No Cinema, a análise iconográfica pode ser entendida como a história
compreendida a partir da composição entre os diferentes elementos fílmicos que
compõem a narrativa cinematográfica. Assim, por exemplo, o enquadramento ou os
planos de um documentário são diferentes de um filme ficcional, os efeitos esperados na
narrativa fílmica são outros. Aqui os elementos que dão à obra cinematográfica a forma
fílmica, permitirão ao espectador reconhecer as qualidades técnicas do filme enquanto
fruto de uma combinação entre a direção, a interpretação, a cenografia, o roteiro, a trilha
sonora, a fotografia, os figurinos. Enfim, a combinação entre elementos específicos da
linguagem que se reúnem numa composição para contar uma história.
Em Olhos de Ressaca, alguns elementos fílmicos ocupam um papel de destaque na
narrativa. Podemos observar que temos várias tomadas em primeiro plano ou Close up,
que segundo Setaro (2010, p. 132), “constitui uma das contribuições mais prestigiosas do
cinema no campo de sua especificidade”. A velhice do casal Vera e Gabriel é evidenciada
por diversas tomadas em primeiro plano que mostram mãos, rostos e corpos, enrugados,
manchados e flácidos. O efeito do tempo nos corpos do casal, captado pelas câmeras,
constitui a poética central do filme, ou seja, o tempo e o amor que a ele resiste. Poucas
vezes pudemos ver no cinema ou no vídeo imagens tão explicitas de corpos envelhecidos
e ao mesmo tempo tão ativos como os de Vera e Gabriel. A câmera, sempre muito próxima
dos personagens/atores, quase que em forma ritualística, nos remete ao esforço que
fazemos, quando envelhecemos, para ver claramente um texto que está a nossa frente e
que o tempo enubla, nos obrigando a aproxima-lo para lê-lo.
A imagem do corpo, aqui envelhecido, ressignifica a vida, o amor e a própria morte,
como Gabriel deixa claro ao falar: “... a morte pra nós que estamos com 80 anos é uma
coisa natural, que pode vir a qualquer hora e nós temos que encarar assim e não ter muito
medo. Agora, na hora que ela vier chegando, eu sei que vai dar medo, em quem tiver mais
perto. Pelo menos é o que dizem os poetas”.
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Gabriel, ao falar sobre a morte com tal simplicidade e aceitação, parece dialogar
diretamente com o ideal de sabedoria defendido por Sêneca que, a despeito da morte,
responderia:
Agora que o sangue ainda aquece e que está pleno de vigor, devemos tender às
coisas melhores. Encontrarás, neste tipo de vida, o entusiasmo das ciências úteis,
o amor e a prática da virtude, o esquecimento das paixões, a arte de viver e de
morrer, uma calma inalterável. (SÊNECA, 2015, p. 81)

As configurações corporais trazidas pelo tempo servem de suporte para as
histórias de vida de Vera e Gabriel e se alternam com imagens do passado do casal, saídas
de arquivos em 16 mm que Vera guarda como um depositário da memória sobre o
casamento, os filhos pequenos, os amigos e parentes, a mãe de Vera. Imagens que, assim
como os corpos, estão envelhecidas e marcadas pelo tempo. A alternância entre imagens
presentes e passadas dá à narrativa de Olhos de Ressaca, uma dinâmica que leva o
espectador a uma cumplicidade com o tempo. Os riscos e marcas das imagens passadas
são como as marcas no corpo idoso do casal. Ainda que imagens de crianças e pessoas
jovens estejam presentes no filme, elas são sempre imagens do passado, o que faz com
que o tempo seja sempre o grande protagonista da narrativa.
A voz sussurrada de Vera e Gabriel, junto a uma trilha sonora, no mínimo
nostálgica, reforça a passagem do tempo na vida dos personagens. As pausas espontâneas
nas falas do casal compõem um efeito sonoro que, sem recursos adicionais, destacam a
diegese dessa obra fílmica. As falas surgem como um áudio depoimento sobre o tempo e
o amor entre os protagonistas.
A montagem de Olhos de Ressaca nos permite entender as relações de tempo e de
lugar na vida do casal Vera e Gabriel: o tempo e o lugar do primeiro flerte, o tempo e lugar
do casamento, dos filhos, dos amigos, da fazenda, do garoto chorão, da menina segura, dos
idosos. Aquelas cenas que a princípio nos parecem soltas em relação à narrativa,
preenchem os interstícios que surgem como um lapso nas memórias. O que vemos é
sempre a imagem de um casal feliz, que olha para o seu próprio passado como quem
assiste a um filme antigo, sem nostalgia, sem mágoas, sem dores.
A terceira etapa do método proposto por Erwin Panofsky está relacionada com a
interpretação que o espectador faz sobre a obra de arte, levando em também as fases pré
iconográfica e iconográfica. Este é um momento de interação da obra com a personalidade
de quem a observa. Aqui elementos históricos e culturais do espectador se manifestam,
457

interagindo com a produção artística. O significado aqui encontrado é chamado intrínseco
ou conteúdo e se manifesta como essência da obra e não como fenômeno, ao contrário dos
anteriores. Para Panofsky (2007).
A fase iconológica da análise, leva em conta aspectos que envolvem a produção
artística, tais como: o espaço geográfico, o contexto social e econômico, o contexto
histórico e temporal, o contexto cultural. Os valores simbólicos de uma obra ao serem
descobertos e interpretados por quem a observa, não como mero espectador, mas sim
como fruidor, representam o principal objeto da Iconologia.
A fase iconológica exige do interpretante uma observação atenta aos indícios
culturais e simbólicos que a obra apresenta, mas também está vinculada ao universo
pessoal deste mesmo interpretante. Isso equivale a dizer que esta é uma fase muito
pessoal de interpretação, quando questões ligadas a um repertório próprio ao
interpretante, norteia a leitura sobre a obra. Em Olhos de Ressaca questões ligadas a
Gênero, Envelhecimento, Corpo, entre outras, acabam por se manifestar nessa fase de
interpretação da obra. O método Iconológico proposto por Panofsky, como forma de
entender a obra de arte se dá na perspectiva de um evento que ocorre em três momentos
distintos. Num primeiro momento o interpretante da obra descreve a obra a partir de suas
formas puras (fase pré iconográfica). Num segundo momento ocorre o reconhecimento
da imagem, ou seja, das imagens geradas pelas formas puras e que acabam por veicular
uma ideia ou uma história (fase iconográfica). Num terceiro momento, utilizando-se das
fases anteriores e recorrendo ao próprio repertório cultural, o interpretante estabelece
com a obra um entendimento sobre o significado intrínseco da mesma (fase iconológica).
Como o objeto deste trabalho é o Cinema, em especial o curta metragem Olhos de
Ressaca, cabe-nos pensar o filme como uma obra essencialmente visual, que nos dias
atuais, não desvincula sua narrativa fílmica do uso do som, tornando-se então,
essencialmente uma obra audiovisual. Quando da análise pré iconográfica de um filme,
percebemos sua forma pura, nos elementos essencialmente cinematográficos, tais como
os planos, enquadramentos, fotografia, mise-en-scéne, trilha sonora, além de elementos
comuns a qualquer obra visual, tais como linhas, cor, textura, entre outros.
Na análise iconográfica, numa obra cinematográfica, identificamos como os
elementos fílmicos se estruturam para dar forma ao filme, gerando imagens que nos
apresentam uma história. Nessa fase o gênero cinematográfico é determinante na
estruturação dos elementos, pois a forma como um musical e um suspense são
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apresentados, determina a maneira como esses elementos serão manipulados, como a
duração dos planos ou a trilha sonora, por exemplo.
A análise iconológica, que define o próprio método de Panofsky, quando dados
contextuais ampliam a leitura da obra, permite-nos interpretá-la, não só à luz do artista,
mas também à nossa própria luz. No curta de Petra Costa, não há como não pensar sobre
o casal Vera e Gabriel, estabelecendo uma relação entre elementos como o tempo, o amor,
o antagonismo entre vida e morte, o medo, a poesia.
Panofsky (2007) destaca que as fases do método, embora aparentem esferas
independentes de significado, representam um processo único, orgânico e indivisível, que
se referem a aspectos de um mesmo fenômeno: a obra de arte como um todo. Neste caso,
especificamente, a obra de arte cinematográfica.
As imagens dos corpos envelhecidos, o som das vozes envelhecidas de Vera e
Gabriel, evocam, durante os 20 minutos de filme, o tempo passado do casal que, agora, são
cenas registradas em 16 mm ou vagas lembranças das quais não se tem mais certeza se
realmente um dia existiram. Segundo Ferreira (2007),
É no mundo do vivido que as identidades se constroem e se afirmam e é do
passado que os velhos se nutrem. É de sua trajetória que se origina a própria
ideia de “eu” individualizado, formulado através do desempenho de vários
papéis sociais, sendo exatamente esses papéis que irão dimensionar essa
identidade. (2007, p. 211).

O filme Olhos de Ressaca nos apresenta alguns dos papéis que o casal assumiu
durante a vida em comum e determinaram a identidade a qual Ferreira (2007) se refere.
Vera fala da menina de quinze anos que promoveu uma festa de aniversário para
conquistar o garoto tímido que era seu vizinho. Fala da mulher que engravida com
facilidade, da filha que até hoje sente saudades da mãe. Da mãe que não tinha tempo para
abraçar, porque lavava, passava. Ao mesmo tempo Vera destaca que o casal se completa
ao afirmar que enquanto ela era mais impetuosa, ele era mais calmo; enquanto ela era
mais realista, ele era um sonhador, enfim identidades, às vezes antagônicas, que
originavam uma nova identidade: a do casal Vera e Gabriel.
Um dos elementos que mais chama a atenção em Olhos de Ressaca é o simbólico
beijo de Vera e Gabriel, nos minutos iniciais do curta metragem, que será a tônica de toda
a narrativa. Ao se beijarem, andarem de mãos dadas e ao trocarem olhares apaixonados,
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Vera e Gabriel, espantam não somente pela energia pungente de seus gestos, mas também
porque geram uma antítese da identidade do idoso.
A socialização do adulto demonstra cada vez mais a percepção clara de normas
relacionadas à idade e como elas podem restringir o comportamento do
indivíduo, isso porque em todas as sociedades a idade é uma das bases para a
atribuição de status e uma das dimensões subjacentes pela qual a interação
social é regulada. (FERREIRA, CASTRO, MORGADO, 2014, p. 120)

Nesse processo de adaptação ao envelhecimento, Ferreira, Castro e Morgado
(2014) apontam que ao passarmos dos 60 anos de idade significa compor uma
classificação etária que está sujeita a determinados eventos e comportamentos tido como
adequados socialmente para um idoso. E é exatamente nesse ponto que o beijo de Vera e
Gabriel torna-se tão importante para a narrativa, pois, de fato, não é comum que vejamos
casais de idosos se beijando, afinal, após tantos anos casados esse é um hábito que parece
tornar-se secundário.
A intensidade com que Vera e Gabriel narram sua história apresenta a ideia de
permanência do amor entre os dois, beirando, assim, uma despreocupação quase
sarcástica diante da morte que se anuncia nas rugas e cabelos brancos. Em um trecho do
curta metragem, Vera reconhece que seus movimentos estão mais lentos, que algumas
tarefas já dependem da ajuda de terceiros, entretanto, mesmo isso parece ofuscar-se
frente a uma vida, pode-se dizer, bem vivida. ‘’No processo de assimilação da identidade,
o indivíduo tenta manter uma visão consistente de si ao interpretar uma experiência
relacionada à velhice, por exemplo, a detecção de rugas na face’’(FERREIRA, CASTRO,
MORGADO, 2014, p. 121). Essa assimilação da identidade ao envelhecer parece
transcorrer para Vera e Gabriel, se não com mais facilidade, com mais ternura, uma vez
que há um companheirismo inabalável entre os dois. Quer dizer, envelhecer ao lado de
um bom companheiro parece minimizar os medos atrelados ao processo de
envelhecimento.
Na velhice as interações sociais passam a ser mais reduzidas, conforme a
capacidade de realizar tarefas que envolvem, por exemplo, trabalhar fora de casa, também
diminuem. Portanto o interesse em fazer novos relacionamentos não é uma prioridade
nessa fase, os idosos tendem a manter laços mais estreitos com seus companheiros,
amigos e família (FERREIRA, CASTRO, MORGADO, 2014). A prioridade passa a ser ter
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relacionamentos que, apesar de mais restritos e intensos, servirão de suporte para o
enfrentamento de dificuldades encontradas durante o processo de envelhecimento.
Ser saudável não está vinculado somente ao fato de não ter doenças, mas a
capacidade de poder executar suas atividades diárias e decidirem suas próprias
vidas sem ajuda de terceiros, dessa forma, o que importa para os idosos é, no
caso de haver a doença ou dor, tê-las controladas e sua independência
preservada. (FERREIRA, CASTRO, MORGADO 2014, p. 124)

Novamente, esse é o grande mote que diferencia a forma como é contada a história
de Vera e Gabriel, o que torna uma história simples, intensa. O romance, fosse contado por
personagens jovens, talvez não tivesse o mesmo brilho. As articulações que não
funcionam com a mesma tenacidade, o tempo transcorrido que é denunciado em cada
ruga e fio de cabelo branco dos personagens, tornam inclusive a presença das dores e das
doenças decorrentes do envelhecimento um meio poético para compor a narrativa. O
espectador é convidado a visualizar o ocaso de uma relação que só encontrará na morte
uma separação.
Enfim...
Olhos de Ressaca não apenas nos conta um pouco da história de Vera e Gabriel. Nos
apresenta uma forma de Cinema ou melhor, uma forma de se fazer Cinema. Durante 20
minutos somos convidados a reviver o passado de um casal, não só pelas memórias
narradas por vozes envelhecidas, mas também por imagens marcadas pelo tempo
histórico e não pelo tempo diegético da narrativa. Petra Costa, a partir da história de seus
avós, aqui apenas um casal de idosos sem nomes, produz uma obra visualmente
consistente, na qual a tela é preenchida em diversos closes por imagens corporais de
velhos: mãos, rostos, pernas, cabelos, de pessoas para as quais o tempo passou e deixou
suas marcas.
Quando o filme alterna imagens atuais da produção com imagens do passado,
tomadas feitas em 16 mm e que nos contam um pouco da história do casal, se estabelece
uma poética sobre o tempo. As imagens arranhadas do passado estão a nos dizer o quão
frágeis são as nossas próprias memórias, pois assim como a película danificada pelo
tempo, nosso corpo envelhece e diferentes marcas vão apagando o que ontem era o
cenário da vida cotidiana. Como Vera fala num determinado momento de sua narração,
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surge a dificuldade de se movimentar, dizer algumas palavras, cantar e ela reforça: é a
idade.
Porém a mesma Vera fala da compensação que o tempo traz para o corpo
envelhecido. Ela diz que em compensação a gente conhece mais coisas; distingue melhor.
Que essa percepção das coisas que nos envolvem aumenta com a idade e que uma delas é
essa aqui...então vemos a imagem dos cabelos muito brancos de Vera dar lugar a uma cena
do casal, rindo, soltos em balanços, como se o tempo não tivesse passado, apenas o filme
estivesse no fim.
.... A ressaca puxa lá para o fundo do mar (Gabriel).
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REFLEXÕES INTERTEXTUAIS SOBRE AS DANÇAS PROSTITUT[A]TIVAS EM ‘8 ½’ E
‘NINE’
Cristiane Wosniak203
RESUMO: O que quer e o que pode [ser] Saraghina e sua dança prostitut[a]tiva em 8 ½
(1963) de Federico Fellini e Nine (2009) de Rob Marshall? Para responder a esta questão,
este artigo tem por objetivo problematizar a re[a]presentação do corpo feminino
dançante, em dois textos fílmicos, cuja mesma personagem – a prostituta Saraghina –
constitui-se, por meio do procedimento metodológico de análise do discurso
cinematográfico, em um possível exercício de transposição e transformação hipertextual.
O aporte teórico para esta reflexão analítica ancora-se em Gérard Genette e sua obra
Palimpsestes: la littérature au second degré (1982). A teoria da transtextualidade de
Genette, tem sido empregada no campo de estudos de cinema, recentemente, por meio de
abordagens diversas dentre as quais destaco a do teórico Robert Stam, para o qual todo
filme é também um texto.
Palavras-chave: cinema; dança; transtextualidade; Federico Fellini; Rob Marshall.

Introdução
Neste artigo tenho por objetivo problematizar a re[a]presentação do corpo
feminino dançante, em dois textos fílmicos, cuja mesma personagem – a prostituta
Saraghina – constitui-se, por meio do procedimento metodológico de análise do discurso
cinematográfico, em um possível exercício de citação por transposição e transformação
hipertextual.
A hipótese a ser investigada é o argumento de que Robert Marshall, no hipertexto
Nine (2009), leva a personagem Saraghina para além da atualização de uma mera
homenagem ou referência à prostituta do hipotexto 8 ½ (1963) de Federico Fellini. Ao
induzir o percurso de uma cena narrada de forma fragmentária e [trans]formada para o
movimento contínuo do teatro musical, Marshall explode a linearidade do texto fílmico e
da própria re[a]presentação do corpo feminino, acionando, para isso, procedimentos
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cinematográficos tais como planos, contraplanos, elipses temporais e intensos jumpcuts204.
A segunda questão que norteia a investigação é a pergunta: a arte de fazer o novo
a partir do ‘velho’ poderia inserir Nine como um ‘texto de segunda mão’?
Saliento

que

a

intertextualidade,

nesta

investigação,

não

pensa

o

artista/roteirista/diretor/cineasta apenas como uma espécie de agente que manipula
textos e discursos cinematográficos preexistentes. Segundo Robert Stam (2003) “a
intertextualidade não se limita a um único meio; ela autoriza relações dialógicas com
outros meios e artes, tanto populares quanto eruditos” (STAM, 2003, p. 227).
A análise da personagem feminina Saraghina em Nine de Marshall, portanto, dá-se
pelo viés relacional e dialógico com a Saraghina em 8 ½ de Fellini e não apenas pelo
simples contexto panegírico ou referencial. A técnica e os procedimentos
cinematográficos também podem se tornar, nesta análise, uma citação ou alusão de
“textos gerando outros textos em um processo infinito de reciclagem, transformação e
transmutação” (STAM, 2003, p. 234).
É neste sentido que Gérard Genette estará ancorando esta investigação, visto que
o autor aponta para a maneira como os textos podem ser estudados pelo viés da poética:
não apenas em sua singularidade, mas nas relações com outros textos, no modo como
cada um promove uma releitura e, em consequência, uma reescritura de outros textos.
Acredito que as teorias da intertextualidade e transtextualidade podem contribuir
significativamente para as teorias do cinema e para o próprio processo de análise de um
filme, por meio das trocas dialógicas entre forma e conteúdo.
Em Esthétique et Théorie du Roman (1978), Mikhail Bakhtin propõe o texto como
um lugar de troca, de ‘diálogo’ entre diferentes enunciados ou vozes polifônicas que o
autor redistribui, em trocas abertas, constituindo novos textos a partir de excertos ou
textos anteriores, à sua disposição. A busca e a verificação dos fragmentos de diferentes
discursos presentes em um texto procura compreender, como estes discursos
transformam-se em vozes dialógicas e abertas a significados polissêmicos, a depender do
exercício de leitura implícita e orgânica, efetuada pelo sujeito/leitor [espectador],
convocado nesta instância participativa, a construir possíveis efeitos de sentido relacional.

Jump-cuts são cortes na edição de um filme que subtraem um período de tempo, ou alteram a ordem do
tempo, mas mantém em cena o(s) mesmo(s) objeto(s), fazendo com que seja percebido uma espécie de salto
proposital na sequência da imagem.
204
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Robert Stam, por sua vez, destaca que a intertextualidade:
[...] se refere às possibilidades infinitas e abertas produzidas pelo conjunto das
práticas discursivas de uma cultura, a matriz inteira de enunciados
comunicativos no interior da qual se localiza o texto artístico, e que alcançam o
texto não apenas por meio de influências identificáveis, mas também por um
sutil processo de disseminação. O cinema [grifo meu], nesse sentido, herda (e
transforma) séculos de tradição artística. 'Inscreve’, por assim dizer, a totalidade
da história das artes. [...] A intertextualidade é mais ativa, pensando o artista
[criador/diretor do texto fílmico, neste caso], como um agente que
dinamicamente orquestra textos e discursos preexistentes [...] A
intertextualidade não se limita a um único meio; ela autoriza relações
dialógicas com outros meios e artes [grifo meu]. (STAM, 2003, p. 226-227).

De acordo com a citação de Stam (2003), os textos são todos tecidos de fórmulas
anônimas inscritas na linguagem, variações dessas fórmulas, citações conscientes e
inconscientes, combinações e inversões de outros textos.
Gerard Genette (1982), propõe o termo transtextualidade com o propósito de
transcender a noção de intertextualidade. Seu trabalho torna-se decisivo para a
compreensão da noção transtextual, estabelecendo, em capítulos didaticamente
distribuídos ao longo da obra, uma tipologia abrangente e que engloba cinco
possibilidades de ocorrência de transtextualidade em um texto, cuja definição, encontrase no primeiro capítulo, onde esclarece qual seria o objeto da escrita do livro: “eu diria
hoje, mais amplamente, que este objeto é a transtextualidade, ou transcendência textual
do texto, que definiria já, a grosso modo, como ‘tudo que o coloca em relação, manifesta
ou secreta, com outros textos’” (GENETTE, 1982, p. 7). A leitura – palimpséstica – tornase, à vista disso, um verdadeiro ‘jogo de possibilidades’ e permite ao leitor/espectador, o
prazer da descoberta, do encontro entre o texto aludido/citado e seus textos
virtualizados/atualizados.
Ao partir do pressuposto de que não existe texto totalmente autônomo, admito que
o hipertexto Nine, habitado por vozes múltiplas e corporalizadas pelo corpo feminino da
prostituta Saraghina em ação dançante, pode gerar muitos textos que se entrecruzam no
espaço-tempo de re[a]presentação advindos do hipotexto 8 ½ que lhe sustenta e ancora.

8 ½ e(m) Nine – texto ou palimpsesto?
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O filme Nine, nesse artigo, é considerado um texto palimpséstico. Um palimpsesto
seria uma espécie de pergaminho cuja primeira inscrição foi raspada para se traçar outra,
mas que não a esconde de fato, sendo possível ler, em camadas sobrepostas e
transparentes, ambos os textos: o antigo e o(s) novos sucessivamente ou
superpostamente. O palimpsesto é a metáfora utilizada por Genette para cotejar o termo
hipertextualidade, principal conceito trabalhado em seu livro Palimpsestes: la littérature
au second degré (1982).
Por hipertexto, entende-se aquela obra ‘A’ [leia-se Nine] derivada de outras obras
preexistentes – hipotextos ‘B, C, D,…’ [leiam-se o filme de Fellini 8 ½ e o roteiro de Maury
Yeston para o Teatro Musical da Broadway, entre outras alusões, citações e referenciais
repertoriais presentes no texto fílmico de forma explícita ou implícita], por transformação
ou imitação, ou ainda, um conglomerado das duas possibilidades. Dessa ‘literatura de(em)
segundo grau’ – subtítulo da obra Palimpsestes – a escrita acontece pelo e no processo de
leitura. A teoria proposta por Gennete estabelece uma tese, segundo a qual, um texto
sempre poderá ser lido e ler outros textos.
Nine assemelha-se ou configura-se como um palimpsesto hipertextual onde estão
inscritos hipotextos em distintas situações e conformações.
O destaque da presente análise é deslocado para a personagem Saraghina,
interpretada pela atriz Eddra Gale em 8 ½ e por Stacy Ann Ferguson (Fergie) em Nine.
Apresentando o Hipotexto 8 ½ e La Saraghina de Fellini
O filme 8 ½ [Otto e Mezzo] de Federico Fellini é um filme franco-italiano de 1963 e
tem a trilha sonora assinada por Nino Rota. De cunho autobiográfico, explora cenas
baseadas nos episódios, lembranças e memórias do diretor e muitas delas extraídas de
seus sonhos. Com uma narrativa que se fundamenta na metalinguagem, o filme tem o
título baseado em uma referência à carreira do próprio diretor, que até então já havia
dirigido seis filmes de longa-metragem, dois episódios fílmicos e atuado como codiretor
em um longa-metragem, totalizando oito produções cinematográficas e ‘meia’.
O texto fílmico retrata o bloqueio de criatividade do cineasta Guido Anselmi
durante a produção de um filme – Marcello Mastroianni representando o Alter ego de
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Fellini – que diante de sua crise e esgotamento físico e mental resolve se internar em uma
estação de águas em busca de inspiração para o término de seu atual filme205.
O diretor, então, aproveita a dificuldade momentânea para contar de forma
metalinguística o processo de criação de um filme, desnudando propositalmente os
procedimentos de montagem cinematográfica, produção, edição, trabalho de direção de
atores, arranjo de locações, roteiro, fotografia, etc...
A narrativa alegórica e não linear de 8 ½ se baseia em episódios intercalando
‘realidade, sonho/projeção e memórias de infância’ do diretor em relação ao papel
desempenhado pelas mulheres presentes em sua vida em uma tentativa de explicar a
constituição de sua persona atual. O filme faz uso intenso de uma fotografia em preto e
branco realçando os efeitos e passagens de níveis entre memória, presente atualizado e
passado virtualizado: uma zona de sombras entre sonho e realidade.
A personagem Saraghina 206 neste texto cinematográfico é enigmática, atraente,
sedutora e de acordo com o roteiro ‘introduz a versão infantil de Guido Anselmi no mundo
da sexualidade e do erotismo’.
De acordo com Roberto Acioli de Oliveira (2008), Saraghina vivia em Rimini, a
cidade natal de Fellini, uma espécie de localidade litorânea, com muita areia, praias e
pescadores. Estes, permitiam à mulher recolher pequenas sardinhas – saraghines – do
fundo de seus barcos em pagamento por seus ‘serviços’. O apelido tornou-se logo
conhecido e passou a nominar a prostituta.
No recorte da cena específica para a apresentação deste corpo feminino
[minutagem 1:02:23] visualizamos uma velha casamata abandonada na praia. Meninos
vão correndo para o local e dentre eles está o jovem Guido (aluno de um colégio interno
católico). Os meninos pedem que ela dance ‘a rumba’ (figura 01) e dão-lhe uma moeda
que é colocada entre os seus grandes seios.

Informações paratextuais admitem que o próprio Fellini estaria passando por esta crise durante a
filmagem de 8 ½.
205

Saraghina em 8 ½ de Fellini é interpretada pela atriz Eddra Gale. Segundo Hugh Gilmore (2015) a atriz
tinha descendência norueguesa e havia sido cantora de ópera em Chicago. Na década de 1960 vivia em
Milão e estava fazendo aulas de canto. Fellini a viu na rua e pediu que fizesse um teste/audição para 8 ½.
“Ela tinha apenas o olhar que ele estava procurando. O resto é história do cinema” (GILMORE, 2015, p. 2).
206
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figura 01
Saraghina em sua dança prostitut[a]tiva exibindo as nádegas – estereótipo sexista
Fonte (frame de 8 ½, 1963 - Federico Fellini)

Esta mulher representa a primeira visão traumática do sexo na vida de Guido.
Tinha um traseiro enorme. Quando ela se virava de frente, podia-se ver seu
barrigão. Fellini disse que ela faz parte de sua adolescência, quando se podia
pagar para ela se mostrar. E abaixo do barrigão, se perguntava o Fellini
adolescente, o que seria todo aquele pelo, um gato? (OLIVEIRA, 2008, p. 2).

A visão deste corpo feminino sedutor aciona a memória felliniana e faz gerar a cena
impactante em 8 ½ quando La Saraghina dança em sua prostitut[a]ção. Como coloca
Oliveira (2008, p. 3):
Saraghina, conta Fellini, era uma prostituta [grifo meu] gigantesca. Ameaçadora,
agressiva e violenta. Uma criatura gorda e majestosa em sua deselegância
esfarrapada. Vestida como uma mendiga, com uns quarenta anos e cabelos
desgrenhados. Entretanto, olhando com atenção suas formas animalescas, ainda
se poderia perceber o resto de sua beleza. Ansiosos após pagarem a mulher
gigante para dançar [grifo meu], os meninos esperam enquanto ela olha para
eles e para os lados em silêncio. Então ela começa a pular, rebolar e levantar a
saia. De repente aparecem os padres do colégio de Guido. A debandada é geral,
mas Guido é capturado e levado ao superiores do colégio de padres (Salesianos),
onde também encontra a mãe decepcionada [grifo meu]. Lá ele escuta o
veredicto de um padre: ‘você não sabe que a Saraghina é o demônio’? [grifo
meu].

Uma mulher com corpo avantajado. Esta é uma recorrência na filmografia de
Fellini. Em 8 ½, possivelmente trata-se de uma alegoria para o ‘olhar infantil sobre o corpo
feminino’ ou como afirma Oliveira (2008) “ela é grande como a fome de um adolescente
por sexo e vida” (OLIVEIRA, 2008, p. 4). Em outra observação do autor destaca-se a
hipótese de que Guido enxerga a Saraghina como um misto de mãe e prostituta, pois na
Itália existe uma verdadeira idolatria pela figura materna – mãezonas, grandes mães, mãe
virgem, mãe Roma, mãe loba, mãe Igreja – e na conclusão de Oliveira “essa
superabundância de maternidade significaria uma ausência de mãe [na vida do cineasta].
Então a indústria cria opções de mães fetiches como pornografia” (OLIVEIRA, 2008, p. 4).
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A cena em destaque nesta descrição começa com alguns acordes extra-diegéticos
de um órgão eclesiástico e logo se transforma no ritmo de uma rumba. O corpo
objetificado nesta dança prostitut[a]tiva é o corpo memorizado pelo olhar masculino do
personagem Guido Anselmi, olhar este, que se ‘edifica’ ao categorizar o feminino de forma
burlesca e frequentemente com hipertrofia mamária.
Nas palavras de Simone de Beauvoir em The Second Sex (1989), o corpo da mulher
é visto como parte da natureza feminina, onde a sua humanidade e subjetividade são
frequentemente tolhidas pela sociedade e pela cultura. Beauvoir destaca que o corpo
feminino é objetivizado porque muitas vezes o homem se edifica por meio desta
objetificação da mulher. Este parece ser o parâmetro utilizado por Fellini ao
re[a]presentar a sua Saraghina como despertar do desejo sexual, exponenciado pela visão
de seus seios avantajados e seu traseiro enorme (figuras 01 e 02).

figura 02
Saraghina em sua dança prostitut[a]tiva exibindo a hipertrofia mamária – estereótipo sexista
Fonte (frame de 8 ½, 1963 - Federico Fellini)

Tal re[a]presentação não deixa de reforçar certos estereótipos fetichistas e
sexistas sobre a mulher enquanto objeto sexual, pois ao darem a moeda à Saraghina para
que proceda a sua dança prostitut[a]tiva, os meninos, em/na cena, praticam e
reproduzem o discurso/noção da mulher enquanto posse do homem.

Exercícios de Citação Transtextual em Nine a partir de 8 ½
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O filme Nine é um musical207 dirigido e produzido por Rob Marshall em 2009. O
roteiro foi escrito por Michael Tolkin e Anthony Minghella que se basearam no texto do
livro de Arthur Kopit criado para o musical hollywoodiano Nine, de 1982, que, por sua vez,
homenageava o filme autobiográfico 8½ de Federico Fellini. É importante destacar que o
compositor Maury Yeston, da versão de Nine (1982), compôs a música e escreveu as letras
para as canções da versão de Marshall.
Em Nine, o cineasta em crise é representado pelo ator Daniel Day-Lewis que nesta
versão chama-se Guido Contini – e não mais Guido Anselmi como no filme de Fellini –
sendo que outros personagens fellinianos também sofreram alterações em suas funções
como é o caso da diretora de produção que, na versão de Marshall, torna-se a figurinista
do filme.
A personagem Saraghina neste hipertexto cinematográfico é atraente, sedutora e
de acordo com o roteiro ‘aconselha/conta/ensina’ à versão infantil de Guido Contini como
conquistar uma mulher fazendo-a feliz e o que seria o ‘amor’. Esta cena ocorre ao som
diegético da canção ‘Be Italian’, versão performada por Fergie208 e por um coro de dezoito
mulheres vestidas de forma provocante como em um show de cabaré.
Os trajes burlescos e fetichistas 209 são compostos por espartilhos nas cores
vermelha e preta, lungeries transparentes, meias de nylon, ligas e botas pretas de salto
fino e alto. Em destaque, o palco recoberto de areia, reminiscência/referência alegórica à

Enquanto o Teatro Musical (Broadway) é uma forma de teatro que combina música, canções, dança, e
diálogos falados, o Musical hollywoodiano nasce com o advento do som e se refere à tradição americana do
vaudeville, cujo enredo frequentemente aborda os ‘bastidores da produção de um espetáculo’. Segundo
Ronald Bergan (2010, p. 94-95) “a aliança curiosa entre o sonho e a realidade no Musical deu a diretores,
cenógrafos e diretores de fotografia um ambiente mais criativo dentro da estrutura comercial de Hollywood
[...] A história dos filmes musicais está repleta de danças e figurinos provocantes [grifo meu]. Informações
paratextuais dão conta de que Nine é o título dado por Yeston pois o roteirista acreditaria que a linguagem
do ‘musical’ acrescentada ao filme 8 ½ daria o total de 9/Nine.
207

Saraghina em Nine de Marshall é interpretada pela cantora Stacy Ann Ferguson conhecida como Fergie.
Trata-se de uma integrante do grupo estadunidense de música pop ‘Black Eyed Peas’. Em entrevista à
Christina Tapper, Fergie destaca a função de sua personagem na narrativa, ou seja, introduzir o jovem
Contini no mundo da ‘sexualidade’: “I’m speechless [...] My character introduces him to the world of sexuality...”
(TAPPER, 2008).
208

O conceito de fetiche, neste artigo é o de artefato, uma aparência fabricada por elementos sócio-culturais.
O fetichismo tem assumido recentemente, segundo Valerie Steele (1997) “uma importância crescente no
pensamento crítico sobre a construção cultural da sexualidade” (STEELE, 1997, p. 13). Embora o espartilho
tenha sido interpretado por muitas estudiosas feministas como um instrumento de opressão física e de
apelo simbólico sexual, ele frequentemente tem estampado as capas de revistas de moda, como a Vogue.
Hoje, como afirma Steele, muitas fetichistas femininas sexualmente liberadas encontram prazer físico no
‘abraço de um espartilho’.
209
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cidade litorânea de Rimini em que a Saraghina de Fellini performa para os meninos na
versão hipotextual de 8 ½.
A letra da canção é bastante explícita:
So you little italian devils, you want to know about love? Saraghina will tell you... If
you want to make a woman happy you rely on what you're born with because it is
in your blood... Be Italian... Be Italian... Take a chance and try to steal a fiery kiss.
Be Italian... Be Italian... When you hold me don't just hold me but hold this!
Hahahaha! Please be gentle, sentimental, go ahead and try to give my cheek a pat,
but be daring and uncaring when you pinch me try to pinch me where there's fat!
HA! Be a singer, be a lover, pick the flower now before the chance is past! Be Italian...
Be Italian... Live today as if it may become your last! Be a singer... Be a lover... Pick
the flower now before the chance is past! Be Italian... Be Italian... Live today as if it
may become your last...210 (NINE, 2009).

No recorte da cena específica [minutagem 40:58] para a apresentação deste corpo
feminino que canta e dança vemos inicialmente – em uma fotografia em preto e branco –
os meninos contemplando a Saraghina que deles se aproxima (figura 03) enquanto a
câmera focaliza em plano detalhe partes de seu corpo: o rosto com os cabelos ao vento
(figura 04), os seios fartos, as coxas desnudas e o posicionamento de uma cadeira em
frente aos garotos.

Figura 03

Figura 04

Figura 05

Fergie/Saraghina em sua dança prostitut[a]tiva exibindo os seios fartos – estereótipo sexista
Fonte (frame de Nine, 2009 - Rob Marshall)

Tradução livre: Então, seus pequenos demônios italianos, vocês querem saber sobre o amor? Saraghina
vai contar pra vocês... Se você quer fazer uma mulher feliz, você deve acreditar que nasceu com este dom,
porque está em seu sangue... Seja Italiano... Seja Italiano... Aproveite a chance e tente roubar um beijo
ardente. Seja Italiano... Seja Italiano... Quando você me abraça não apenas me segure, mas segure ‘isto’!
Hahahaha! Por favor, seja gentil, sentimental! Vá em frente e tente dar um ‘tapinha’ em minha bochecha.
Mas seja ousado e indiferente, quando você me beliscar tente me beliscar onde há gordura! HA! Seja um
cantor... Seja um amante... Escolha a flor agora antes que a chance se torne passado! Seja Italiano... Seja
Italiano... Viva hoje como se o seu hoje pudesse tornar-se seu último! Seja um cantor... Seja um amante...
Escolha a flor agora antes que a chance se torne passado! Seja Italiano... Seja Italiano... Viva hoje como se o
seu hoje pudesse tornar-se seu último!
210
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Figura 06

Figura 07

Figura 08

Fergie/Saraghina em sua dança prostitut[a]tiva – citação às areias de Rimini em 8 ½
Fonte (frame de Nine, 2009 - Rob Marshall)

O som extra-diegético da cena refere-se aos acordes de uma música instrumental
com acompanhamento de chocalhos de pandeiros. Saraghina senta-se de frente para os
meninos, de forma provocante com as pernas abertas na lateral, deixando antever seus
seios por meio de seu grande decote (figura 05); a seguir, apanha um punhado de areia
com as mãos e aos poucos a areia vai escorrendo de seus dedos lentamente (figuras 06,
07 e 08). Após um procedimento de jump-cut, a ‘areia’ que cai das mãos de Fergie passa a
inundar a tela, em primeiro plano (figuras 09 e 10), deixando antever, aos poucos um novo
cenário/locação: um palco teatral sendo focalizado por uma câmera em travelling da
esquerda para a direita até que Fergie pronuncia a frase: “... because it is in your blood!”
Neste momento, o corte abrupto mostra em plano geral – fotografia colorida – um palco
repleto de mulheres vestidas de forma semelhante à Fergie ocupando o assento de
cadeiras espalhadas por toda a cena. A personagem Saraghina encontra-se posicionada
no centro do palco (figura 11) e continua a sua canção, sendo visualizada, agora em
primeiro plano com as areias – relação de co-presença com a areia em Fellini – a escorrer
provocadoramente pelos seus dedos (figura 12).
Destaco que Genette define intertextualidade “como uma relação de co-presença
entre dois ou vários textos, isto é, essencialmente, e o mais frequentemente, como
presença efetiva de um texto em um outro.” (GENETTE, 1982, p. 08). Essa noção
pressupõe a existência e o reconhecimento destes textos anteriores e estes fenômenos de
ocorrência de co-presença, devem ser detectados, evidentemente, pelo leitor/espectador.

Figura 09

Figura 10

Figura 11
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Fergie/Saraghina em sua dança prostitut[a]tiva – transposição de cena/locação/referência
Fonte (frame de Nine, 2009 - Rob Marshall)

figura 12

Saraghina em sua dança prostitut[a]tiva sensualidade explícita – estereótipo sexista
Fonte (frame de Nine, 2009 - Rob Marshall)

Em Nine, a introdução à cena/texto de ‘Saraghina’ é explicitada inicialmente pela
referência à fotografia cinematográfica em preto e branco, pela areia na cena, em uma
citação à cidade de Rimini e pelas características do vestuário inicial da atriz/cantora
Fergie em suas semelhanças com Eddra Gale, com os mesmos pés descalços e cabelos
soltos ao vento. Esta ocorrência/coincidência trata-se do intertexto ‘obrigatório’, que o
espectador não pode deixar de localizar quando seu repertório relacional é acionado.
Conclui-se que o texto/Rimini, de uma certa maneira encontra-se em co-presença com o
texto/palco de Nine.
Genette, em outro trecho de seu livro, expõe e denomina as formas mais frequentes
de ocorrência intertextual. Segundo o autor, a intertextualidade em:
[...] sua forma mais explícita e mais literal é a prática da citação [grifo meu] (com
aspas, com ou sem referência precisa; sua forma menos explícita e menos
canônica é a do plágio [...]; sua forma ainda menos explícita e menos literal é a
alusão [grifo meu], isto é, um enunciado cuja compreensão plena supõe a
percepção de uma relação entre ele e um outro, ao qual necessariamente uma de
suas inflexões remete.” (GENETE, 1982, p. 08).

Nesse recorte analítico, evidenciam-se os vestígios de uma das ocorrências
repertoriadas por Genette, em relação ao fenômeno da intertextualidade. Os traços de
‘citação’ explícita, em Nine, presentes mediante os elementos: areia, praia, seios fartos
enquadrados em primeiro plano e em close-up e a presença do olhar infantil masculino
como voyeur da cena.
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O processo de citação cinematográfica – a Saraghina em(de) Nine
Este processo explícito de citação, proposto por Marshall, parece apontar para a
abertura da possibilidade – palimpséstica – de localizar em um texto, elementos
estruturados anteriormente a ele. Ao reinserir Fergie caminhando em uma praia com o
chão de areia, interfere e usa de enquadramentos muito similares na apresentação da
prostituta felliniana, reproduzindo não apenas o discurso cinematográfico de Fellini, mas
o mesmo discurso ao qual a mulher estereotipada está sujeita via sexismo.
A seguir, apresento algumas imagens comparativas em que este fenômeno de
citação aparenta estar flexionado no hipertexto musical tomando por base o hipotexto
felliniano.
A tomada da câmera captura a imagem do rosto de Eddra Gale, em primeiro plano
no quadro fílmico (figura 13) de 8 ½ em que ela se apresenta aos meninos. A tomada da
câmera em Marshall, por sua vez, captura o rosto de Fergie (figura14) em atitude e
enquadramento similar, quando a personagem se dirige aos garotos para iniciar a sua
dança perform[a]tiva.

Figura 13
Eddra Gale/Saraghina - Hipotexto
Fonte (frame de 8 1/2, 1963 - Fellini)

Figura 14
Fergie/Saraghina - Hipertexto
Fonte (frame de Nine, 2009 - Marshall)

Da mesma forma, a câmera captura a imagem dos seios de Eddra Gale, em primeiro
plano e levemente em contre-plongée no quadro fílmico (figura 15) de 8 ½. A tomada da
câmera em Marshall mostra os seios de Fergie (figura16) em atitude e enquadramento
idênticos.
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Figura 15
Seios de Eddra Gale – Hipotexto
Fonte (frame de 8 1/2, 1963 - Fellini)

Figura 16
Seios de Fergie – Hipertexto
Fonte (frame de Nine, 2009 - Marshall)

O aspecto fragmentário e não linear com que Fellini aborda a narrativa de seu filme,
misturando cenas de ‘realidade e ficção/imaginação/sonho’ é também trazido ao texto
Nine. Marshall insere na cena variados procedimentos de elipses temporais e jump-cuts,
alternando imagens da praia, onde Saraghina performa e insinua as suas coxas desnudas
para os garotos (figura 17), e o palco, onde Saraghina canta e dança acompanhada de um
coro – réplicas ou extensões femininas de si mesma – em um cenário supostamente
construído de forma metalinguística (figura 18) para o atual filme do diretor fictício
Guido Contini.

Figura 17
Fergie – citação a 8 ½ de Fellini
Fonte (frame de Nine, 2009 - Marshall)

Figura 18
Fergie – Versão Musical/Hipertexto
Fonte (frame de Nine, 2009 - Marshall)

Estas imagens bifaciais na cena em questão dão conta de um tempo não
cronológico, pois os saltos temporais em Nine, pelo efeito de montagem cinematográfica,
são evidentes e propositais. O que pretende Rob Marshall? Perguntar ou responder, o que
pode [ser] a sua Saraghina hipertextualizada?
Michel Schneider (1985), apresenta um estudo que pode auxiliar nesta reflexão. O
autor argumenta: “de que é feita uma pessoa? Pedaços de identificação, imagens
incorporadas, traços de caracteres assimilados, o todo [se é que se pode dizer assim]
formando uma ficção chamada eu” (SCHNEIDER, 1985, p. 12).
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Os liames relacionais da elaboração do hipertexto Nine com a constituição da
identificação atualizada de Saraghina e sua dança prostitut[a]tiva e não o retrato de sua
identidade felliniana, parecem-me implícitos. Quem dança, o que dança e de que forma
dança são imbricações presentes no hipotexto citado em Nine, pois o presente
encenado/dançado por Fergie e o passado atualizado/virtualizado de Eddra Gale,
encontram-se frequentemente em esquema de complementaridade e substituição.
O que poderia revelar, desvelar ou esconder, propositalmente, o diretor em seu
número musical em que uma dançarina/prostituta ensina a um jovem como se portar na
qualidade de um ‘garanhão italiano’ para conquistar a sua mulher e fazê-la feliz? De que
forma e com que meios o ‘olhar de Marshall’ sobre Fellini e sua própria obra, poderia ser
desvelado; poderia estar inserido em Nine, o texto de acolhida da citação feminina
felliniana?
O autor francês, Antoine Compagnon (1950), tem uma obra, que abordo aqui, com
a finalidade de traçar alguns paralelos com a teoria genettiana. Em La second main ou le
travail de citation (1979), Compagnon – que também se dedica ao estudo da
intertextualidade, sobretudo a citação – alega que esta prática é utilizada como
reprodução de um enunciado [texto/imagem/arquivo citados], que se encontra extraído
de um texto origem para ser introduzido num texto de acolhida [Nine (2009)].
Compagnon argumenta:
O trabalho da escritura é uma reescritura, visto que se trata de converter
elementos separados e descontínuos num todo contínuo e coerente [...]
Reescrever, realizar um texto [fílmico, neste caso] a partir de seus fragmentos, é
arranjá-los ou associá-los, fazer as ligações ou as transições que se impõem entre
os elementos presentes. Toda a escritura é colagem e glosa, citação e comentário.
(COMPAGNON, 1979, p. 56).

Para encerrar a discussão acerca de alguns dos procedimentos intertextuais – de
citação – presentes em Nine, reporto-me à atitude corporal perform[a]tiva da personagem
Saraghina em 8 ½ e que é rearranjada/reescrita em Nine. Se Compagnon afirma que toda
a escritura é colagem e citação, então a posição dos braços expressivos de Fergie, abertos
e flexionados na lateral de seu corpo obviamente é um elemento reconhecível/citado a
partir de Eddra Gale (figuras 19 e 20).
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Figura 19
Braços de Eddra Gale/Saraghina – Hipotexto
Fonte (frame de 8 1/2, 1963 - Fellini)

Figura 21
Eddra Gale/Saraghina – Areia em Rimini
Fonte (frame de 8 1/2, 1963 - Fellini)

Figura 20
Braços de Fergie/Saraghina – Hipertexto
Fonte (frame de Nine, 2009 - Marshall)

Figura 22
Fergie/Saraghina – Areia no Palco/Citação
Fonte (frame de Nine, 2009 - Marshall)

Remeto-me, finalmente, à instância hiperstética praticada por Marshall, em seu
rearranjo poético, cujas colagens [des]contínuas, promovem não apenas colisões espaçotemporais, mas, garantem a composição mosaicada de um todo coerente, conforme
atestado por Compagnon. Nessa transposição do elemento ‘areia’ pelo processo de
colagem de fragmentos existentes a priori, Marshall utiliza um recurso metafórico
sensível e eficaz, ao término da cena recortada para a análise: a) a Saraghina felinniana
com os pés descalços chuta a areia em uma espécie de euforia no ápice de sua dança
prostitut[a]tiva (figura 21); b) as ‘Saraghinas’ – ecos de Fergie – chutam, com suas
botas/fetiches, a areia presente no palco em direção à tela, como uma espécie de
enunciação enunciada do elemento de [trans]formação (figura 22).
Neste sentido, como afirma Genette “todo o objeto pode ser transformado, toda
forma pode ser imitada, nenhuma arte por natureza escapa e esses dois modos de
derivação” (GENETTE, 1982, p. 536).
Considerações Finais
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Nesse artigo, apresentei uma reflexão teórica e um pequeno exercício de análise de
excertos dos filmes 8 ½ (1963) de Federico Fellini e Nine (2009) de Rob Marshall, tendo
como objetivo problematizar a re[a]presentação do corpo feminino dançante nestes dois
textos fílmicos, cujo mesmo personagem – a prostituta Saraghina – constitui-se, por meio
do procedimento metodológico de análise do discurso cinematográfico, em um exercício
de transposição e transformação hipertextual. Para tal intento reportei-me a Gérard
Genette em sua obra Palimpsestes: la littérature au second degré (1982) e destaquei a
relação de intertextualidade em seu procedimento de citação.
A prática de citação em uma obra dialógica como o musical Nine demonstrou
assemelhar-se, em muito, ao processo de colagem/bricolagem de peças/fragmentos, uns
sobre os outros. As inserções de citações fellinianas, ao longo do texto fílmico de Marshall,
portanto, apontam para a maneira como a inserção da re[a]presentação do corpo
feminino dançante e hipertextualizado pela cantora/atriz Fergie pode ser estudado pelo
viés de sua performatividade: não apenas em sua singularidade, mas na relação com
outro(s) corpo(s), sobretudo o corpo hipotextualizado pela atriz Eddra Gale, no modo
como cada um deles promove uma releitura e, em consequência, uma reescritura de
outros textos e outros corpos femininos.
Saliento, entretanto, que nesse jogo de descobertas das prováveis citações, o texto
fílmico necessita da absorção irrestrita do leitor/espectador, em sua construção
polissêmica. A leitura – palimpséstica – torna-se, à vista disso, um verdadeiro ‘jogo de
possibilidades’ e permite ao leitor/espectador, o prazer da descoberta, do encontro entre
o texto citado e seus textos virtualizados/atualizados.
Ao tentar responder à questão: o que quer e o que pode [ser] Saraghina e sua dança
prostitut[a]tiva em 8 ½ (1963) de Federico Fellini e Nine (2009) de Rob Marshall, é
possível destacar que a personagem atualizada por Fergie tornou-se mais do que apenas
uma referência panegírica à Eddra Gale. Na construção da cena repleta de procedimentos
cinematográficos, tais como planos, contraplanos, elipses temporais e jump-cuts, o
próprio corpo feminino dançante celebra uma [des]continuidade identitária por
transformação citacional.
Como afirma Genette “todo o objeto pode ser transformado, toda forma pode ser
imitada, nenhuma arte por natureza escapa e esses dois modos de derivação” (GENETTE,
1982, p. 536). Neste sentido, a dança prostitut[a]tiva atualizada, re[a]presenta o corpo
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feminino em uma encenação performática que insere, ao meu ver, o musical Nine e a
Saraghina de Marshall como textos derivados e, portanto, ‘textos de segunda mão’.
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TERROR DA VERMELHA 1972 CORPO E SUBVERSÃO POÉTICA EM TORQUATO NETO
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Geraldo Blay Roizman

Resumo: Em Terror da Vermelha (1972), filme em Super 8 de Torquato Neto, vemos a
hipótese de uma imagética tropicalista que opera contraculturalmente numa rota de
dilaceramento. O Torquato jornalista revelava já o entusiasmo diante da novidade de se
poder filmar com a câmera portátil como um gesto possível e uma prática mais viva e do
que o fazer cinema ou assisti-lo no circuito existente. Descobria também, com Luiz Otávio
Pimentel, a partir de ideias concretistas, que a palavra poderia transformar o ambiente de
filmar e, no filme, vai hastear a bandeira de um devir poético processual de errância como
uma necessidade libertária de não fixação, assim como faz em uma de suas músicas. A
narrativa deste filme será permeada por um anti-herói oposto ao do pistoleiro que a trilha
do western sugere. Como corpo esquálido e “florescente”, de estranhos e compulsivos
gestos, comportamento alheio à mimese mais filtrada pelas relações sociais, ele age
através de seus implacáveis assassinatos em série como um verdadeiro operador de
sentido dessa poética da negatividade ou de dilaceramento, que vai eliminando
compulsivamente afetos ou sujeitos do desejo, a representação de si, do cinema até a
imolação da própria intenção poético-cinematográfica. A única exceção se dá quando nos
deparamos com o inusitado desregramento do princípio de comunicação na dança de
Herondina, sua sobrinha, momento agudo de epifania dentro da linguagem por vezes
intransitiva do filme, que se esgarça no inacabado.
PALAVRAS-CHAVE: Torquato Neto; Cinema; Corpo; Contracultura.

Nossa intenção é analisar o filme Terror da Vermelha, realizado na bitola Super 8, de
1972, 28 min., de Torquato Neto, apresentado no evento multidisciplinar Anos 70:
Trajetórias, na mostra Marginália 70 – O Experimentalismo no Super-8 Brasileiro, que
levantou a produção de filmes em super-8 produzidos no Brasil nesse período. Rubens
Machado Jr., curador da mostra realizada no Itaú Cultural em São Paulo, fez o trabalho de
localizar, recuperar e remasterizar o trabalho de 78 realizadores, compondo uma seleção
de mais de 125 filmes selecionados de 450. Nosso projeto de pesquisa de Doutorado em
História, Teoria e Crítica intitulou-se "Corpos em movimento no cinema e vídeo
experimentais dos anos 1970 no Brasil", cujo objetivo é analisar filmes experimentais
brasileiros na bitola do Super 8, particularmente filmes realizados por artistas e poetas
nos anos 70, aprofundando-se no estudo sobre o agenciamento do corpo e da câmera
portátil na obra desses artistas, identificando o papel dos gestos singulares apresentados
nos filmes e nas relações que estabeleceram enquanto experiência cinematográfica
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dentro do contexto histórico estabelecido pelo regime militar, levando em conta o
contexto artístico vinculado à contracultura na época em que foram realizados,
aproximando-os das manifestações do teatro, da performance e do happening.
Até este momento, conseguimos levantar questões significativas em termos de
descrição e análise em dois filmes:Terror da Vermelha 1971 a 1972, de Torquato Neto e
Céu sobre Água 1972 a 1978, de José Agrippino de Paula. Percebemos de um lado uma
imagética tropicalista que opera contra-culturalmente no âmbito da errância e do
dilasceramento, de outro uma imagética corpórea libertária de epifania plurisensorial.
Em Torquato, cujo filme Terror da Vermelha abordaremos hoje, percebe-se uma ligação
intrínseca entre o jovem poeta, letrista, ator, cineasta e o jornalista que escreveu no Jornal
dos Sports, no Correio da Manhã e no Ultima Hora e sua última coluna que se chamava Plug.
Como o nome diz, não somente seu olhar era plugado no mundo e preocupado em divulgar
o valor intrínseco de artistas brasileiros, abordando preocupações culturais de abertura
de espaço na música e no cinema com um discurso aguerrido sobre direitos autorais e a
favor de um cinema underground e anti-oficial. Tencionava Glauber e o Cinema Novo
fazendo ao mesmo tempo o elogio explicito ao superoito como máquina extensiva ao
corpo. A propósito, já no letreiro inicial do filme, com fundo escuro, ao som pesado do
duelo em Morricone, encontramos a poesia de influencia concretista Vir Ver ou Vir, e
poderíamos de alguma forma relaciona-la aqui ao Ser ou não ser shakespeariano no elogio
do super 8 como uma possibilidade declarada de sair filmando, como Torquato mesmo
revela no seu entusiasmado engajamento diante da novidade de se poder filmar com a
câmera portátil como algo mais vivo do que propriamente assistir filmes no cinema. Em
meio a uma das suas colunas nos jornais há um certo ideário de procedimento estético
cinematográfico que encontraremos realizado em seu filme. É quando pública um texto
de Luiz Otávio Pimentel sobre a palavra-cenário, transplantada para o cinema, concebido
a partir das ideias concretistas da dissolução do poema processo na palavra-gráfica, ou da
verbimagem concretas, que aconteceram nas experiencias tanto da palavra caixa de
Rubens Guershman como na palavra objeto de Hélio Oiticica. Em suma, a idéia de que a
palavra poderia também servir como uma transformadora do ambiente de filmar. Como
em Godard, ou mesmo de maneira mais orgânica, a palavra teria aqui uma ralação
intrínseca com o espaço e com o corpo do participante com textos feitos para modificarem
o sentido no plano da imagem. Vemos isso em vários trechos do filme de Torquato,
principalmente no início, numa bandeira emblemática como o grande número quatro
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libertário com seu ponto, que indicaria, como imaginamos, um devir poético processual de
errância como uma necessidade permanente de não fixação. Essa errância, como veremos,
seria o fundo onde se processaria a estrutura do filme e de seu protagonista, cujas evidências
gesto-corpóreas aparentes, que ao mesmo tempo conformam um primeiro bloco
estrutural, já apresentariam um dado essencial do personagem. Este como veremos,
funcionaria como um agente alheio ás regras sociais, ou seja, um verdadeiro operador de
sentido dessa poética da negatividade. O filme de 28 min. possui sete blocos permeados por
interlúdios em cenas colocadas de forma aparentemente intransitiva. Os gêneros
cinematográficos, tanto o do western, na ambientação sonora de Morricone para Sergio
Leone, como o Terror, possuem evidente caracterização que sustentam narrativamente o
protagonista ao longo do filme. Essa figura surge solitária ao som de western na paisagem
e por isso causa certa comicidade, pois esquálido e de expressão infantil, se move
fragilmente com olhos aflitos e mascando uma palha como se possuísse uma carência
infinita do imediato. Rapazola mais para um meninote, negação de homem no homem
ainda menino, no antigo sentido que um velho pai atribuiria como um fracassado de calças
curtas. Age como um animal de maneira repetitiva como se preparasse o bote sobre suas
vítimas sempre de forma compulsiva. Atuaria sim como um Serial Killer no
desmoronamento das fronteiras entre o bem e o mal, esquerda e direita, masculino e
feminino, a alta arte e o kitsch próprias de um serial killer típico, não fossem os gestos
expressivos nervosos e afetados de um anti-herói que se encontra a léguas do sinistro viril
pistoleiro ou tão pouco de um Tarzan descalço diante do desafio que o duelo sonoro de
Morricone nos propõe. O lado sinistro se encontra no aparente desamparo psíquico
traduzido em seu modo desesperado de agir compulsivamente. Dessa forma, o filme
dentro do filme intitulado numa placa que diz O FAROESTEIRO DA CIDADE VERDE, procura
duelar contraculturalmente, se comparado com a gigantesca bitola do cinemascope de
Leone, algo que se dá comicamente no filme O duelo (1979), de Daniel Santiago, e sabemos
o que a referência do spagueti western de Leone já continha em si, segundo Bazin e Daney,
uma vigor crítico atuando como um pastiche na antítese de hollywwod. Este duelo
fomentado pela música de Western, no entanto, aqui, torna-se um filme de assassinatos
em série que vão eliminando progressivamente referências a ponto de se tornar uma
poética da negatividade progressiva. Primeiro no rompimento dilacerante com o laço
materno do mamãe, da casa, das referências na música de Torquato Neto e Caetano Veloso,
Mamãe, mamãe, não chore :
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Mamãe, mamãe não chore
A vida é assim mesmo
Eu fui embora
Mamãe, mamãe, não chore
Eu nunca mais vou voltar por aí
Mamãe, mamãe, não chore
A vida é assim mesmo
Eu quero mesmo é isto aqui

em que se fincará a bandeira do desgarramento do numero 4 com ponto. Depois, na
sequência dos assassinatos característicos do serial killer que objetivam as moças do
bairro da Vermelha em Teresina, sua terra natal no estado do Piauí, passando por cima de
homens que se interpõe ao seu caminho na ação. No último avanço, a frustação humilhante
da perseguição de um substituto ao casal modelo burguês musicado entre a crônica o
século XIX e o country em Elvis Presley. Essa frustração acarreta um rompimento em
relação ao padrão anterior que objetivava o sexo feminino, e virá agora com o deleite
orgasmático do contraste sonoro absoluto de “Let’s Play That”, música do próprio
Torquato e Jards Macalé, que entra como uma luva na ação do assassinato do próprio
cineasta. O personagem caminha sorrateiramente, chega por trás de Torquato brejeiro
sentado num banco lendo o jornal e aperta o laço até sufocá-lo ao som das estranhas
batidas jazzísticas nas cordas sufocadas, transformando o final da palavra avião em
Nhãum, Nhãum repetindo-as onomatopeicamente como quem está com fome, e no ápice
da ação dramática e algo operística se ouve, Apertando a minha mão, e a poética do cinismo
tropicalista no Entre um sorriso de dentes, até chegar no rosto estrangulado de Torquato e
dizer Vai bicho, Desafinar o coro dos contentes como se a voz o desafiasse mesmo
desbancado depois de morto. A partir desse ponto, sai do prumo de uma possível narrativa
linear e busca poder atiçar a expectativa de algo que virá a seguir a partir de diversas
placas do aqui e do ali, a partir da idéia da palavra-cenário referida anteriormente de
Pimentel. Será um momento surpreendente de epifania, um arrebatamento no sentido e
mostrar de forma absolutamente intransitiva, a imagem crua e desconcertante da sobrinha
Herondina dançando ao som esfuziante de La Bamba. A sensualidade pura e subversiva do
“avanço” da recém chegada moça do exterior num meio machista, pudico e conservador de
Teresina: ‘libertinagem’. Se Lukacs diz que o gesto é a única coisa que se completa em si
mesma, Moritz, já tinha dito que o belo não exige um fora de si mesmo, pois ele é tão realizado
em si mesmo que todo o fim de sua existência se encontra em si mesmo(GALARD, 2008, p.79).
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Depois disso acontece o duelo Leoneano entre o patológico protagonista e o vilão,
impecavelmente executado em super 8 na bela Estação ferroviária de Teresina, de 1926,
hoje patrimônio histórico, e desta forma, isso realizado com fetiche, poderíamos dizer,
seria como matar uma de suas próprias paixões cinematográficas na admiração por Leone,
pois sai deste duelo ferido de morte até poder trocar de camisa. Depois vemos duas cenas
escuras, quase imperceptíveis de uma tv apagada no breu escuro de uma sala, e
poderíamos pensar que, depois de matar suas paixões cinematográficas, esta cena seria
de alguma forma a própria negação do sentido de imagem. No ferimento parece abrir-se
a afetividade e há uma perda reversa do padrão anterior de negação cínica e violenta do
ambiente repressivo familiar e social a partir de um fundo musical enternecedor, ainda de
Morricone, mas agora referente ao papel feminino de Claudia Cardinale, e uma aura
melancólica e angelical toma conta da sequência. O que fica aparente a partir de então, é
o auto-dilaceramento na reiteração compulsiva incontrolável sobre um fato inédito até
agora, a possibilidade de reciprocidade social ou amorosa, neste caso supostamente
homoafetiva por parte do protagonista. A partir da reiteração da negatividade sobre isso,
pois mata a única possibilidade de troca afetiva, penetramos numa dimensão poética
melancólica de cunho visceral na perda evidente de referência de si, pois sai desnorteado da
situação anterior. Contaminado por esse estado, o passo seguinte se encontra na
impossibilidade de cura da própria dor pela negação violenta do cuidado médico pois
também procura esgana-lo no chão. Depois vemos a própria negação da imagem de si
mesmo, na aparição burlesca de um fantasma e, por fim, da própria negação do sentido de
negação, pois deixa de aparecer na imagem entre duas placas de contramão, que eram
sinal anterior de negatividade onde de início o protagonista aparecia. Para terminar, o final
cômico da música de saloon e o gesto picaresco do caminhar do cowboy, ou seja, o cômico
chapliniano como negatividade de tudo o que veio anteriormente. Poderíamos pensar
então no gesto assassino compulsivo do protagonista como num comportamento esquizo e
sua desorientação assignificante, como diria Deleuze e Gattari, que forneceria portanto ao
filme algo dessa natureza errante e libertária, portanto anti-repressiva, um caráter
contracultural. Se nos concentrarmos na questão gesto-corpórea, o aparecer que Nietzsche
definiria como o de um corpo “florescente” do protagonista louco se daria, portanto, através
daquilo que transpareceria de seus estranhos e compulsivos gestos e comportamentos
alheios à mimetização filtrada pelas relações sociais. Poderíamos compara-lo de alguma
forma ao protagonista de Leo Carax, Merde, por possuir um comportamento análogo
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patologicamente animalesco, descalço, de boina, colocando o dedo ou a mão na boca, olhos
atentos, caminhar desajeitado, sem energia e tropegamente, que Galard definiria como um
“ruído” que se “destacaria de seu sujeito como se usasse aspas” (GALARD, 2008, pp.120-121).
Neste sentido, encontraríamos a heterogêneidade do gesto tanto do protagonista como na
dança de Herondina, pois como diz Galard, ambos aparecem como um desregramento do
princípio de comunicação (GALARD, 2008, p.98) ou melhor dizendo, se esgarçam no
inacabado(GALARD, 2008, p.123). Fica claro e a bandeira de início, do número 4 com ponto
recorda, como diz Nietzsche, que o personagem, andarilho com gestos “não pode atrelar seu
coração com muita firmeza a nada em particular“ (NIETZSCHE, 2014, p. 271) como um
operador, vai aniquilando a possibilidade do próprio filme de se enquadrar em alguma forma
pré-definida, ou de se encaixar num preceito formal ou de gênero, apesar de trafegar por eles,
ou seja, um devir processual permanente da não fixação. Safatle diz que:
[...] a contingência nos leva a uma compreensão mais determinada da
processualidade. Por ter propriedades processuais, ela pode se colocar como
fundamento para as transformações do organismo ou, se quisermos, ela se coloca
como fundamento para um organismo cuja identidade é definida exatamente
pela sua capacidade de entrar em errância, pela sua ”capacidade transitiva” de
não se deixar pensar sob a forma da identidade (SAFATLY, 2015, p.449).

A contingência política que levaria o país ao AI5, os embates entre cultura, formas
de expressão e vinculação, direitos, o desejo de expansão, profissionalização, de um abrirse ao mundo e a frustração com a mediocrização crescente patrocinada pela crescente
massificação realizada pela indústria cultural, o exílio de amigos, deveriam ser refletidos
no poeta a partir de um certo momento como um sentimento de asfixia, e que a
fragilização do vício tornavam aguda. A palavra asfixia foi utilizada por ele em um título
de uma de suas peças jornalísticas. Em Terror da Vermelha, essa asfixia se daria sob a
forma de uma emulação corpórea, e se pensarmos numa sinopse, o entregar-se a um corpo
errante assassino compulsivo qua aniquila um a um seus próprios desejos e esperanças,
ou a sua própria autoprojeção de uma possível condição psíquica de estar no mundo.
Outra questão é que a forma cuidada porém sem esmero fotográfico com que é
filmado, agravada pela má qualidade da imagem na cópia e do enquadramento torto
porém firme no experimentalismo, do gesto leve e corpóreo de ’sair filmando’ na
concreção portátil do ’aqui e agora’ superoitista opera, por isso mesmo, dialeticamente,
de modo a repercutir, na experiência mimética sensível, intuitiva e reflexiva com uma
despotencialização da forma e ao mesmo tempo, inversamente, com uma agudez extrema
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no enigma proposto pelas imagens no dilatado do tempo fílmico, como diz Adorno, dentro
de uma ”lógica que não se encontraria pré-estabelecida mas é aquilo mesmo que aparece”.
As imagens neste filme se dão na forma de uma aparência mais simples com a cor local
das vestimentas e comportamentos provincianos, na colagem de imagens de novela ou de
cartazes e intuitivamente na apropriação de imagens de lugares e objetos ao redor que
estivessem à mão de uma forma menos esquematizada em termos de produção, na
manifestação mais imediata do ato de filmar como gesto devido a portabilidade leve do
Super 8 (MACHADO Jr. 2001, p.2). Essa precariedade formal do produzir-se no imediato
do desejo, aliado ao próprio esmaecimento da cor devido à deterioração da película, faz
com o filme se aproxime do experimentalismo estritamente formal, e que tenhamos a
sensação de as imagens pulsarem vivas ao não se deixarem fixar de maneira tão
determinada pelo pré-ordenamento perceptivo realizado pela montagem. Segundo essa
hipótese, a frágil da construção da imagem seria compensada por uma possível geração
de um efeito de organicidade no sentido do contraste barroco wolfliniano da mancha, da
ausência da linha, que faz com que o filme sonorizado musicalmente como um todo se
torne algo como um corpo vivo, com a vantagem sobre o experimento exclusivamente
formal, de engajar uma pluralidade de sentidos e significados narrativos, portanto críticos
e emocionais só que de um modo corporalmente ou performativo mais acentuado. Esse
caráter superoitista o diferencia da produção do cinema marginal, apesar da herança de O
Bandido da Luz Vermelha que se faz presente na banalização das imagens da TV e no
próprio Serial killer cuja attitude que lá era irrelevante aqui se torna patologicamente
despropositada. A imagem superoitista também o diferenciaria de um Julio Bressane,
sendo que lá já tinhamos também uma violência como o insólito na ausência de exposição
de motivos (XAVIER, 2012,p. 381) como em algo de um deleite infantil, embora atuasse
dentro de categorias nas ordens familiar, sexual ou justificadas pela injustiça social, o
excluído exclui pela violência (XAVIER,2012, p.356). Aqui o ataque compulsivo às moças
se colocam como horizonte na impossibilidade patológica de comunicação afetiva, o só
matando de uma das placas, e o protagonista opera esteticamente vazando para diversos
outros elementos de significação. De forma geral, o tresloucado, de forma inviesada, aqui
também participa do caráter militante, como diz Xavier, do “gesto irrecuperável” (XAVIER,
2012, p.192) e a diferença com Bressane estaria também na ausência de uma frieza clínica,
crítica e cerebral na própria produção, e no imolar-se como ocorre aqui, que lá está
ausente.
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E o que poderíamos auferir, por fim, destes sentidos e significados vivos, de
gêneros que se entrechocam, como diz Xavier, no sentido da operação tropicalista e
marginal de “dessacralização radical e da perda de cerimonia diante do nacional como
sistema e da desritualização do fazer cinematográfico convencional” ”(XAVIER, 2012,
p.190-191), próprio do momento contracultural da época, opera-se aqui, no entanto, como
um abalo nesse sistema através da melancólica e dilascerante solidão individual evidente
do personagem, chegando portanto até a emulação, renúncia ou auto-aniquilamento, ao
sofrimento dionisíaco, “o despedaçamento, o estado de individuação enquanto fonte e causa
primordial de todo sofrer”. (NIETZSCHE, 2013, p. 67), algo como uma apoptose, ou seja, a
morte celular produzida por um princípio interno. Safatly diz que:
[...] a natureza paradoxal de um sistema que funciona através da errância vem do
fato de estar assentada sobre a ausência de uma tendência a perseverar no seu
próprio ser. Para que haja uma errância que seja simplesmente movimento de
expressão do desenvolvimento biológico em direção ao progresso contínuo,
devemos aceitar a existência de uma tendência à dilapidação de si interna aos
organismos. (SAFATLY, 2015, p.443).

Claro que essa dilapidação aqui seria a de uma dor profundamente dionisíaca,
numa profusão negativa e heterogênea de bandeiras da errância, epifanias, despedidas,
assassinatos, placas de contramão ou que anunciam anjos dançantes e aniquilações se
dando através de gestos mortais e afetivos impossíveis mas que atuam dentro de sua
possibilidade. A poesia mesma deveria nos deixar quietos pois sempre se anteciparia a
todas as noções e o que fazemos seria simplesmente esgarçar o que já se apresentaria de
forma imanente:

Há urubus no telhado
e a carne seca é servida
um escorpião encravado
na sua própria ferida
não escapa só escapo
pela porta da saída
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