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PREFÁCIO

O projeto Salve o Cinema – Leitura e Crítica da
Linguagem Cinematográfica teve como objetivo gerador
proporcionar um espaço para discussão sobre o cinema
de arte e o encontro entre os simpatizantes dessa arte,
além de possibilitar o acesso aos filmes que estão fora
do eixo comercial, uma vez que as salas de cinema de
Joinville não os exibem, em conseqüência das temáticas,
das personagens e dos enredos abordados, que tocam
em tabus.
Essas situações são recorrentes nas metrópoles,
onde os filmes de arte geralmente são exibidos em salas
e horários especiais, por certamente entrarem em
choque com os valores massificados e com a visão
mercantilista. Muitas vezes são filmes que remetem à
podridão social, tocando nas feridas veladas ou semiexpostas da sociedade.
Os autores que buscam uma nova linguagem para
o cinema têm autonomia para tratar de temas
marginais, com total liberdade para ir e vir, sem se
preocuparem com as leis de mercado. Portanto, para
tratar da linguagem do cinema-arte é preciso
compreender o princípio dessa linguagem.
No processo de seleção dos filmes do primeiro
ciclo do projeto Salve o Cinema foram considerados a
fotografia, a literalidade, a musicalidade, a plasticidade,
o imaginário e a metalinguagem cinematográfica, como
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parâmetros básicos avaliativos para que o espectador
construa critérios sobre a linguagem cinematográfica.
Já no segundo ciclo os parâmetros de seleção foram
mantidos, no entanto buscou-se o aprofundamento das
discussões no sentido de construir e reconstruir leituras
mais significativas.
Esta coletânea é resultado dos textos produzidos
pelos mediadores e convidados do projeto Salve o
Cinema, realizado nos anos de 2004 e 2005, que
legitimam as abordagens dos filmes projetados.
O livro está dividido em sete capítulos: o primeiro
introduz a linguagem e a técnica cinematográficas e o
impacto do cinema como arte; o segundo, o terceiro, o
quarto e o quinto capítulos são constituídos por ensaios
resultantes das mediações críticas desenvolvidas no
primeiro e no segundo ciclos do projeto – 2004 e 2005;
o sexto capítulo é resultado de mediações críticas
desenvolvidas em duas sessões especiais realizadas no
Campus II – São Bento do Sul; e o último é constituído
por cinco ensaios sobre filmes de arte escritos por
convidados: Irreversível (Gaspar Noé); Um filme falado:
Velha nova história (Manoel de Oliveira); Corra, Lola,
corra (Tom Tykwer); Lavoura arcaica (Luiz Fernando
Carvalho); Ou tudo ou nada (Peter Cattaneo).
Fábio Henrique Nunes Medeiros
(Idealizador e coordenador do projeto Salve o Cinema)
Taiza Mara Rauen Moraes
(Professora de Literatura Brasileira e Teoria da Literatura
e coordenadora do Programa Institucional de Incentivo
à Leitura – PROLER)

Introdução – PROJETO SALVE O CINEMA1
Taiza Mara Rauen Moraes2

O projeto Salve o Cinema, ramificação do Núcleo
do Programa Institucional de Incentivo à Leitura –
PROLER –, ligado à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos
Comunitários PROEX/UNIVILLE, parte do pressuposto
de que as informações massificadas privilegiam o
cinema de aventura, linear e tecnicamente avançado, e
a universidade deve quebrar modelos impostos pelo
paradigma da mídia, promovendo espaço para
discussões que propiciem a criação de parâmetros
avaliativos da linguagem cinematográfica. Segundo Metz
(1972, p. 16), o cinema pode ser compreendido como
um fato antropológico, e como tal apresenta uma certa
quantidade de contornos que devem ser investigados,
porque o filme desencadeia no espectador um processo
perceptivo e afetivo. A imagem fotografada pelo cinema
e sua relação com o real são aspectos atualizados e
discutidos ao longo do projeto. Considerando essas
peculiaridades do cinema, o projeto Salve o Cinema
Este texto é uma versão do artigo apresentado no 15.º Congresso de Leitura do
Brasil, realizado em Campinas (SP) em julho de 2005.
2
Doutora em Teoria da Literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
professora de Literatura Brasileira e Teoria da Literatura no curso de Letras da
Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE), coordenadora do Programa
Institucional de Incentivo à Leitura – PROLER.
1
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promove encontros em sessões realizadas no Anfiteatro
da Biblioteca Universitária, baseado na concepção de
socializar a leitura e dinamizar a Biblioteca Universitária
como espaço cultural, estimulando o debate técnico e
empírico por meio de vivências da leitura crítica e
analítica. Os filmes selecionados estão fora do eixo
comercial, e no final de cada projeção um mediador
convidado e um especialista instigam reflexões críticas
sobre o filme, buscando evidenciar as diferenças entre
as propostas massificadas e as artísticas.
O PROLER, organizado em 84 núcleos distribuídos
de norte a sul no país, dissemina linguagens no sentido
de ampliar o acesso à cultura por intermédio de
parcerias que exercitam interlocuções capazes de
promover experiências nascidas na sociedade,
procurando privilegiar os procedimentos que estimulam
o exercício da leitura como condição de cidadania.
O pressuposto teórico básico que orienta as
ações do PROLER é o de que a leitura é uma atividade
permanente na condição humana, quer se tenha ou não
consciência dela. Lemos o mundo desde que nascemos,
e nossas ações decorrem dessa leitura. A leitura tem,
portanto, uma dimensão semiótica.
A aprendizagem da leitura lato sensu percorre
as diversas áreas de conhecimento e, como tal, não
pode estar restrita ao início da escolaridade ou ao
processo de alfabetização. A leitura é uma atividade
que vai da leitura do mundo – na ilusão das coisas tais
como se apresentam aos indivíduos – à leitura de

mundo – filtrada pela interpretação. Ela é mediada
pelas linguagens em que se materializam os sentidos
para os interlocutores, com reflexo sobre as práticas
sociais. Seu exercício pleno pode contribuir para a
análise crítica do cotidiano, levando à participação
social mais corrente com consciência dos direitos e
deveres da cidadania.
O PROLER coloca-se explicitamente a favor da
leitura concebida como exercício permanente do
homem em sociedade, que interage com as situações,
amplia seus horizontes e se posiciona perante o real.
Esse percurso pode ocorrer na análise dos discursos,
análise de textos literários ou lançar mão da teoria da
comunicação e de outras, na perspectiva da
interdisciplinaridade e da multiculturalidade.
Em tempo de tantas informações massificadas,
o cinema assume forma linear e paradigmática. Cabe
a nós, universitários que refletimos sobre a arte,
quebrar com os modelos impostos pela mídia e
promover a projeção de filmes que estão fora do
circuito comercial para evidenciar as diferenças entre
as propostas massificadas e as artísticas, articulando
por intermédio de especialistas discussões estéticas
e temáticas sobre aspectos próprios da linguagem
cinematográfica e o entrelaçamento dessa linguagem
com recursos de diferentes sistemas semióticos,
processo caracterizado por Avellar (1994, p. 94),
quando diz:
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[...] o cinema, ao mostrar o dia-a-dia em
movimento, nos ensina novamente pensar em
imagens e dar novos nomes às coisas. Um certo
modo de pensar em movimento como uma
imagem de cinema, de mostrar informações
simultâneas e abertas para todos os lados, de
pegar o instante em que passa, gerou textos,
músicas, desenhos, pinturas – e em alguns
momentos a idéia do cinema até se expressou
melhor aí, nestas outras formas, que nos filmes.
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O projeto Salve o Cinema busca abrir os muros
da universidade para a comunidade, promovendo a
recepção e a discussão sobre o cinema, desfazendo a
imagem de que a universidade é um espaço fechado
em si mesmo, local de
produção de um saber esotérico (acessível
somente aos especialistas) e anônimo
(qualitativo e formalizado)... Em tais condições,
o cidadão perde o direito ao conhecimento, face
ao enfraquecimento da responsabilidade e da
solidariedade dos espaços de produção do
saber (MORIN, 2000, p. 18-19).

O cinema é um multiplicador do sentido humano,
ao projetar na linguagem das imagens a junção de luz e
som. Numa linguagem figurada, determinada pela
história e pela narratividade, o cinema constitui uma
estética que organiza, constrói e comunica

pensamentos e desenvolve idéias que se modificam. A
imagem torna-se um meio de expressão cuja seqüência
constitui uma linguagem que desenvolve e narra
acontecimentos organizados simbolicamente e
viabilizadores de reflexões e discussões sobre a
realidade.
Sustentado por essas concepções, o projeto Salve
o Cinema busca na indissociabilidade entre extensão/
pesquisa/ensino fazer um movimento dialético entre o
saber produzido artisticamente, o saber teórico/crítico
e o senso comum para rediscutir valores e concepções
estéticas, por meio da recepção de filmes selecionados
pela variação da linguagem cinematográfica, das
técnicas e de gêneros.
As discussões são conduzidas no sentido de
estabelecer os elementos que caracterizam os roteiros
cinematográficos, apontando para a sua estruturação, ou
seja, como a seqüência de imagens propõe analogias com
o real, diferentemente da linguagem literária, em que a
palavra constrói realidades, estabelecendo uma diferença
efetiva entre o significante e o significado, distância que
possibilita à palavra gerar conceitos. Já no filme a presença
do objeto, decalcada pela fotografia, mostrará o que
mostra, assim o “espetáculo” e o “argumento” são
priorizados sobre o discurso crítico. O escritor,
diferentemente do roteirista de cinema, opera com o
significado do objeto, e a descrição literária se constitui
como uma estrutura lingüística que utiliza combinações
fonéticas, semânticas e rítmicas na busca de novas
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relações entre as palavras e os objetos. A descrição
literária “sugere” e a descrição cinematográfica
“mostra”, pois, em vez de reelaborar o material, utiliza
a montagem do material – alternâncias, superposições,
elipses – e prioriza o argumento. Portanto, o cinema,
arte da evidência, fixa o tempo presente ao sustentarse no acontecimento e marca como “ilusão da verdade”.
Na avaliação de François Truffaut, a pureza do cinema
ocorre quando a lógica das imagens e sons diz sobre a
verdade dos comportamentos (não excluindo o da
platéia) e não pelo enredo. Pautados na acepção de que
a lógica da linguagem cinematográfica está organizada
nas imagens/sons, são articuladas as reflexões críticas
e as discussões sobre os filmes projetados.
O projeto Salve o Cinema foi articulado
metodologicamente no ano de 2004 em duas etapas,
com programação fechada em oito sessões, quatro
filmes projetados no primeiro semestre e quatro
sessões no segundo.
A curadoria está sendo feita pelo aluno de Letras
Fábio Henrique Nunes Medeiros, extensionista; por mim,
Taiza Mara Rauen Moraes, coordenadora do Programa
Institucional de Incentivo à Leitura (PROLER); por Nielson
Ribeiro Modro, professor da disciplina Literatura e
Cinema, do curso de Letras; e por professores dos
departamentos de Design e de Artes Visuais, que
contribuem com sugestões técnicas/teóricas.
Os critérios utilizados na seleção foram
demarcados segundo as seguintes prioridades:

• Filmes elaborados esteticamente e pouco
explorados nos circuitos comerciais;
• Tempo de duração;
• Propostas de direção;
• Variedade de gêneros e de linguagens.
A adoção dos critérios acima mencionados foi
adequada ao modelo do projeto dirigido para dinamizar
culturalmente a Biblioteca Universitária e criar um
público que discuta e construa olhares críticos sobre a
arte cinematográfica, além de disseminar conhecimentos produzidos pela universidade por meio de
parcerias interdepartamentais (Letras, Design, Artes
Visuais).
As sessões, no ano de 2004, ocorreram
sistematicamente na última quarta-feira do mês, no
horário das 17 h às 19 h. Após a projeção do filme em
vídeo/DVD é efetuada uma mediação crítica por um
professor convidado.
A seleção de 2004 foi composta pelos filmes:
Durval Discos (mediadora: Professora Fabrícia Piva.
Abordagem: musicalidade); Abril despedaçado
(mediador: Professor João E. Chagas Sobral.
Abordagem: fotografia cinematográfica); Um copo de
cólera (mediadora: Professora Taiza Mara Rauen
Moraes. Abordagem: literatura); Mostra de filmes de
animação (mediadores: Professores Silnei Scharten,
Chicolam, Eugênio Siqueira. Abordagem: linguagens do
cinema de animação); Farinelli, II castrato (mediadora:
Professora Nadja de Carvalho Lamas. Abordagem:
cinema, um olhar plástico); Minha vida em cor-de-rosa
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(mediadora: Professora Sueli de Souza Cagnetti –
coordenadora do PROLIJ. Abordagem: imaginário/
preconceito); Mostra de vídeo (mediadores: Professor
Nilton Tirotti e convidados. Abordagem: linguagem do
vídeo); Salve o cinema (mediador: Professor Sizenando
Moraes. Abordagem: o cinema).
Em 2005, a metodologia adotada manteve os
mesmos critérios de seleção de filmes do ano anterior,
eliminando apenas o critério do tempo, em função da
alteração do horário do projeto, que passou a ser
desenvolvido das 19h30 às 22h30. No entanto a
proposta foi centrada no aprofundamento do olhar
crítico sobre a linguagem cinematográfica.
A seleção de filmes do segundo ciclo foi
constituída por: Moça com brinco de pérola
(mediadoras: Professoras Nadja de Carvalho Lamas e
Sônia Lourenço. Abordagem: intervenção das artes em
vários contextos); Dogville (mediador: Professor Silnei
Scharten. Abordagem: leitura semiótica/simbologia); As
bicicletas de Belleville (mediadores: Professores Nilton
Tirotti e Chicolam. Abordagem: o cinema e as novas
linguagens); Ou tudo ou nada (abordagem: humor inglês
no cinema); Dançando no escuro (mediadoras:
Professoras Fabrícia Piva, Letícia Mognol e Silvia Pillotto.
Abordagem: musicais e leitura da imagem); As três
Marias (mediadora: Professora Taiza Mara Rauen
Moraes. Abordagem: o roteiro cinematográfico); O
fabuloso destino de Amélie Poulain (mediadores:
Professores Nilton Tirotti, João E. Chagas Sobral e
Carlos Franzoi. Abordagem: múltiplos olhares); Tudo
sobre minha mãe (mediadores: Professor Gleber Pieniz,

Fábio Henrique Nunes e Márcia da R. de Jesus.
Abordagem: peculiaridades almodovarianas/estética);
O crime do Padre Amaro (mediadores: Professores
Taiza Mara R. Moraes e Nielson Ribeiro Modro.
Abordagem: romance/adaptação); Tiros em Columbine
(mediadores: Ana Ribas Diefenthaeler e Guilherme
Diefenthaeler. Abordagem: manipulação no discurso);
II mostra de vídeo (mediadores: produtores locais e
convidados, com coordenação do Professor Nilton
Tirotti. Abordagem: geral); E la nave vá (mediador:
Rubens da Cunha. Abordagem: a poética no cinema/
Fellini); Aimée e Jaguar (mediador: Professor Afonso
Imhof. Abordagem: reflexão sociopolítica).
Lançar um projeto para introduzir
sistematicamente sessões de cinema na universidade
é um desafio múltiplo: primeiro, o de constituir um
público que venha para a universidade num horário
alternativo para assistir a filmes; segundo, o de projetar
películas que estão fora do circuito comercial; e terceiro,
o de criar um espaço de discussão sobre o cinema com
base em propostas demarcadas e relacionadas às
transformações do cinema como arte. Percebe-se que
os desafios estão tendo respostas positivas nos três
aspectos indicados. O público tem comparecido às
sessões, e o projeto tem garantido a presença de um
mesmo grupo, porque os participantes de 75% das
sessões terão direito a certificado.
Os mediadores apresentam leituras teóricas
críticas bem articuladas às propostas temáticas,
estimulando novas construções de olhares sobre os
filmes projetados e sobre as variações da linguagem
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cinematográfica, enfatizando que a imagem, o
movimento e o som são inerentes ao cinema e suas
fronteiras têm extensão ampla, que vão além dos limites
estreitos do filme. As discussões posteriores denotam
o interesse sobre a arte cinematográfica e sobre a
relação que o cinema opera com outras artes como a
literatura, a música, a dança e as artes plásticas na
busca da compreensão do entrelaçamento de recursos
provenientes de diversos sistemas semióticos.
Outro resultado significativo foi a relação
interdepartamental gerada pelo projeto, ao integrar
professores dos cursos de Design, Artes Visuais e
Letras que se envolveram na proposta pensando o
cinema a partir de suas especialidades.
16
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CAPÍTULO 1
sobre o cinema

Salve o Cinema – Um projeto em
prol do espectador
Nielson Ribeiro Modro1

A história do cinema sempre esteve aliada à
imagem, porém, desde os seus primórdios, descobriuse que era um excelente meio para contar histórias.
Assim como os livros, que podem conter boa ou má
literatura, o cinema possui a mesma faceta de ter boas
ou más produções, desde as mais massificadas até as
mais elitizadas.
Quando surgiu a idéia do projeto Salve o Cinema,
pensou-se nessa realidade. Em geral, as pessoas não
são preparadas para assistir a filmes e buscar
discussões acerca deles. Eles são vistos, via de regra,
como mero elemento lúdico, uma boa possibilidade de
poder sonhar com outras realidades possíveis e de ter
um bom tempo de entretenimento. Esquece-se e, na
maioria das vezes, desperdiça-se a oportunidade de
utilizá-los não só como diversão, mas também como
fonte para boas e calorosas discussões sobre a arte
cinematográfica. Mesmo numa rápida leitura, pode-se
Formado em Letras, pós-graduado em Língua e Literatura e mestre em Literatura
Brasileira. Atualmente é professor da Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE
– e responsável pela disciplina eletiva de Literatura e Cinema. Em 2005 lançou o
livro Cineducação: Usando o cinema na sala de aula.
1
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perceber que muitos filmes retratam e focalizam
diversos elementos que se relacionam com os variados
saberes da sociedade, e isso pode, e deve, ser
devidamente explorado. O cinema possui aspectos que
conferem força e facilidade de leitura. Podem-se
explorar vários campos, tais como suas imagens, suas
temáticas, sua representação histórica, seu paralelo
com a literatura, sua camada sonora, sua percepção
de mundo; enfim, é possível abordar diversos elementos
que venham ajudar a compreender melhor o contexto
em que vivemos e suas implicações, sejam elas do
passado, presente ou perspectivas futuras.
Não se trata de utilizar o filme como um substituto
da realidade, mas sim como um estímulo a sua leitura,
pois exige do “leitor” uma interpretação, a ficcional,
tomada como referência a partir da realidade que o
cerca.
Com base nessas constatações, buscou-se um
projeto que visasse a uma mudança de atitude e
comportamento em relação a filmes e suas possíveis
leituras. Com o Salve o Cinema propõe-se aos
espectadores transformarem-se em seres pensantes
e buscarem muito mais do que aquilo que está explícito
na primeira camada superficial de leitura. A busca na
seleção de filmes envolve sempre um trabalho árduo
no sentido de procurar películas que sejam
diferenciadas e geralmente fora do circuito comercial.
No projeto existe a possibilidade de selecionar filmes
comerciais, porém há o cuidado de encontrar neles

algum elemento que possa servir como discussão
posterior, visto que, se corretamente utilizados, serão
sempre um recurso atrativo, agradável e que, bem
empregado, rende bons resultados quanto às possíveis
diversidades de abordagem, até mesmo a própria
questão do objeto comercial, massificado.
Elementos que são aparentemente banais e sem
propósito podem passar a ser vistos de forma crítica.
No caso específico dos filmes escolhidos, existiria
sempre uma relação direta com a literatura, pois não
há um bom filme sem um bom texto anterior e
conseqüentemente sem uma boa história. O projeto não
se limita a esse aspecto, afinal a idéia é buscar um eixo
temático a cada nova apresentação, para aliar diversas
possibilidades em recortes que criem um espectador
consciente, observador e crítico. Para isso, são
focalizados temas que podem englobar os vários
campos do saber da sociedade, tais como a fotografia,
o ficcional, o social, o político, as novas possibilidades,
as videoproduções, a animação gráfica, a estética e a
poética, entre outros já trabalhados.
Um dos grandes méritos do cinema é a
possibilidade de diálogo imediato que a sua linguagem
proporciona. O fato de a imagem ser muito mais
rapidamente percebida e recebida permite que o
processo de assimilação por parte do receptor seja
também mais rápido. Hoje vive-se numa sociedade
imagética, onde a base das informações é obtida por
meio visual, e deve-se, portanto, procurar aproveitar o
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que há de melhor nesse meio. Os filmes permitem
dezenas de possibilidades, basta explorá-las: as de
interpretação de suas imagens, a própria fotografia, os
diálogos, a reconstrução de períodos históricos, a
ficcionalização, as marcas enunciativas, as relações
pessoais, interpessoais e sociais e ainda os possíveis
valores morais, éticos, educacionais e didáticos. Saber
“ler” e utilizar essa linguagem ampla e com
possibilidades infinitas é ter em mãos uma ferramenta
poderosíssima, seja qual for o seu objetivo. Aliás, vale
abrir um parêntese para citar a quantidade de
mensagens subliminares que existem em inúmeros
filmes, principalmente os do cinema comercial, uma
realidade que também pode ser explorada.
A idéia do projeto Salve o Cinema vem de encontro
a uma realidade normalmente encontrada: a prática
comum de assistir a um filme, sem maiores critérios
de criticidade, o que torna esse ato algo banal, que passa
a ser um mero entretenimento, passatempo, ocupação
de tempo sem finalidade. Não há nenhum objetivo, e
torna-se algo automático, repetitivo. Apenas assistir a
um filme, seja onde for, sem discuti-lo, sem propor
leituras em relação a ele, sem questioná-lo, sem buscar
novas referências, sem estabelecer relações com
possíveis aspectos críticos é cair no vazio. Dessa
maneira, torna-se uma atividade que não acrescenta
nada à vida. Lógico que o projeto não pretende, e nem
conseguiria, dar conta da totalidade dos filmes
propostos, mesmo porque há sempre a delimitação de

um aspecto específico de cada película, cujo
direcionamento da leitura e discussão fica a cargo de
um especialista na área em questão. Também não
significa que isso esgote todas as possibilidades de
trabalho com o filme, já que sempre haverá aspectos,
nem sempre explícitos, que podem ser abordados
posteriormente. Existem alguns possíveis caminhos,
faz-se um recorte e a partir disso busca-se dar conta
de um assunto do filme, que de forma geral pode ser
utilizado em outras leituras cinematográficas.
Pretende-se, dessa maneira, formar um espectador
mais atento e capacitado a explorar melhor as
possibilidades que a linguagem cinematográfica
oferece.
Quanto aos resultados obtidos, são sempre
discussões diversificadas, com uma platéia ativamente
participativa, que cada vez mais tem um olhar
diferenciado quanto às leituras que os filmes
possibilitam. Não raro há o contato diário com
aspectos que passam despercebidos, de cuja
existência não se dá conta, e buscar utilizar a linguagem
cinematográfica para esse fim, observar melhor o
mundo circundante, pode ser uma fonte importante
de conhecimento, bastando apenas saber utilizá-la. Não
há dúvida de que existe um público ávido por filmes
com conteúdo e caráter artísticos, por produções
esmeradas e bem-feitas. A prova disso é uma platéia
que tem se mostrado fiel e, conforme o projeto
continua, se torna cada vez mais crítica.
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Os efeitos especiais do curta Star
wars e a tecnologia digital
Eugênio Siqueira da Costa1

A elaboração do curta em vídeo Star Wars,
produzido em 2003 e 2004, tem a proposta de ser
uma narrativa “aberta” no sentido de que a cada ano
serão acrescentadas cenas e seqüências, a fim de dar
uma continuidade à história. Essa não era a intenção
inicial, mas em função da empatia geral do público será
dada continuidade ao curta sempre que houver
interesse. Em parceria com o Prof. Chicolam, em 2003
surgiu a idéia de ilustrar a oficina de vídeo, oferecida
aos alunos anualmente, com um breve exemplo do que
poderia ser feito com os recursos disponíveis no
Laboratório de Multimeios, utilizando-se como referência
o filme Star wars, de George Lucas, que se tornou um
marco em termos de efeitos especiais na
cinematografia mundial.
A primeira parte do curta produzido no ano de
2003 apresenta apenas duas personagens, que travam
Operador técnico do Laboratório de Multimeios da Universidade da Região de
Joinville (UNIVILLE), formado em Publicidade e Arte e pós-graduado em Cinema.
Produtor de vídeo independente, diretor e artista plástico multimídia. Atualmente
utiliza a videoarte como expressão plástica. Já participou de exposições no Rio de
Janeiro, São Paulo e Santa Catarina.
1
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um embate no último andar da biblioteca da UNIVILLE.
A seqüência desse primeiro trecho inicia-se a partir
do momento em que uma das personagens entra no
elevador para se encontrar com seu algoz, que está
à sua espera. Chegando ao local, ocorre
primeiramente um duelo de força mental, que vai
culminar logo após no embate de duelo físico com os
sabres de luz. Essa seqüência é finalizada quando os
dois sabres se chocam, num dado momento com
forte intensidade, gerando uma grande explosão de
luz.
Dando continuidade a essa narrativa, no ano
seguinte a história foi ampliada antes e após o trecho
citado. Agora o começo da narrativa inicia-se com
um texto em roll relatando a história e convidando
outros seguidores a dar prosseguimento à narrativa.
Logo após, surge uma nave no espaço deslocandose em direção à Terra, que vai pousar no terraço da
biblioteca da UNIVILLE. Dela saem duas personagens
que observam todo o campus universitário. Em
seguida é acrescentada a seqüência descrita no
parágrafo anterior. Depois da explosão do choque de
sabre de luz, uma das personagens foge pela
escadaria, enquanto a outra pula pela janela. Ao
chegarem à fachada do prédio, encontram-se com
dois lutadores que acabam sendo mortos. Ocorre
então uma seqüência de perseguição em direção ao
Laboratório de Fotografia. A narrativa encerra-se
quando um deles entra no laboratório e depara com

outra personagem. Na montagem, existem alguns
planos de câmera2 que foram editados intencionalmente
com erros de continuidade, a fim de se tornarem
exemplos didáticos da linguagem cinematográfica, assim
como ocorre na seqüência em que uma das personagens
entra pela porta no Laboratório de Fotografia.
Atualmente, uma das grandes vantagens da edição
digital por computador, tanto para o cinema quanto para
o vídeo, é seu baixo custo, praticidade e agilidade no
processo de montagem. Em termos de mercado essas
vantagens têm ampliado e facilitado cada dia mais a
produção de audiovisuais. Há várias opções de
programas de computador para a edição digital hoje em
dia. Os mais conhecidos ou populares para edição são o
programa Adobe Premiere em computadores PCs e o
Final Cut para Macintosh. Já para a finalização, isto é, o
acréscimo de texturas, cores, movimentos, partículas
etc., existem os programas Adobe After Effects e o
Combustion, além de vários outros. A chamada edição
não-linear, ou seja, aquela que utiliza programas de edição
por meio de microcomputadores, permite ao editor de
imagens acessar e montar aleatoriamente as imagens
que foram previamente armazenadas no disco rígido
(HD), utilizando-se um dos programas anteriormente
descritos. O produto final poderá ser transportado para
película ou disco óptico3. As ferramentas disponíveis
atualmente no Laboratório de Multimeios e que foram
2
3

Vide glossário no final do texto.
Vide glossário no final do texto.
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utilizadas para edição e finalização do curta produzido
são o Adobe Premiere e o Adobe Photoshop.
A maioria dos programas de edição não-linear
apresenta estruturas de navegação bem semelhantes
umas das outras, oferecendo cada uma delas uma série
de opções para o editor. Ao abrir o programa, surgem
cerca de quatro janelas básicas: a principal, chamada
timeline , em que se trabalha com vários trechos
capturados encadeados um após o outro, ou um acima
do outro, adicionando a eles efeitos, caracteres e sons;
uma janela onde ficam os efeitos de vídeo, áudio e
transições; a terceira apresenta os trechos capturados;
e a quarta tem dois monitores – um com imagens
brutas (sem edição) e outro com uma pré-edição do
processo em andamento.
A maioria dos filmes de hoje, que são
originalmente capturados em película, é posteriormente
transportada para ilhas de edição não-lineares de
altíssima definição. Essa transposição para o suporte
digital permite ao operador executar uma série de
modificações tanto na imagem quanto no som. Há
possibilidade de criação de imagens inexistentes,
alteração das cores originais, deformação das imagens,
bem como modificação dos sons captados.
A imagem digital aproxima-se cada dia mais da
definição da imagem cinematográfica. Há uma previsão
de que na primeira metade do século XXI seja alcançado
um patamar de equivalência aceitável ou imperceptível,
pois atualmente existem algumas diferenças quanto à

captação de imagens em vídeo digital em termos da
qualidade da imagem4, isto é, resolução, e a película de
cinema, em que “[...] a relação de contraste na imagem,
medida entre a parte 100% branca e a parte mais
escura da imagem na tela, atinge no máximo 30 para
1 no vídeo, enquanto no cinema atinge facilmente 100
para 1 [...]” (ARMES, 1999, p. 243). Nesse caso, ainda
existem algumas barreiras tecnológicas a serem
superadas. Ao término do processo de edição, realizase o chamado blow-up, que consiste na transposição
das imagens de um suporte para outro, onde o formato
de destino apresenta uma maior resolução do que o
formato de origem (ex.: película cinematográfica de 16
mm para 35 mm, formato mini-DV para película
cinematográfica etc.).
Para a elaboração do efeito especial do sabre de
luz nas espadas, foi feita uma pesquisa pela internet para
se ter uma idéia de como poderia ser executado. Há uma
diversidade de maneiras e programas de computador para
a sua produção. Para o vídeo da oficina, foram elaboradas
espadas de madeira pintadas de branco, acrescidas de
marcas de preto a cada 15 cm, para facilitar a visualização
na hora da edição. Após a gravação das cenas, no nosso
caso, foram exportados pelo programa Adobe Premiere
trechos de vídeo para o formato filmstrip de dois segundos.
Posteriormente, nos 60 quadros gerados foram
desenhados os efeitos do sabre de luz quadro a quadro,
em camadas no Adobe Photoshop.
4

Vide glossário no final do texto.
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Vale ressaltar aqui que, tecnicamente falando, nas
primeiras produções do filme Guerra nas estrelas o
processo foi semelhante, porém trabalhou-se quadro a
quadro pintando-se na própria película os efeitos do sabre
de luz. Segundo ordem cronológica de produção, os filmes
foram: Guerra nas estrelas (1977), O império contraataca (1980), O retorno de Jedi (1983), Star wars:
Episódio 1 – A ameaça-fantasma (1999), Star wars:
Episódio 2 – Ataque dos clones (2002) e Star wars:
Episódio 3 – A vingança dos Sith (2005).
A pintura artesanal dos efeitos diretamente na
película deve-se ao fato de ainda não haver naquela época
tecnologia digital disponível, em termos de computadores
e programas, capaz de produzir o efeito, tanto no
mercado cinematográfico quanto nas produções
caseiras. Para se ter uma idéia, o surgimento dos
computadores pessoais deu-se na década de 80. Em
1981 a IBM introduziu seu PC com o sistema operacional
MS-DOS (Microsoft Disk Operating System). Em 1983
surgiu o primeiro computador pessoal com interface
gráfica desenvolvido pela Apple. A Microsoft anunciou o
lançamento do Windows e o processador de textos
Word. Já em 1984, a Apple Computer Corporation
lançou o Macintosh, o primeiro computador com mouse
e interface gráfica. Já os PCs lançaram o processador
Intel 286. Em 1986, surgiu o processador Intel 386, e
em 1989 foi a vez dos 486. Somente em março de 1993
foram apresentados ao mercado os computadores com
processadores Pentium.

Como descrito anteriormente, a produção do
curta em vídeo Star wars apresenta uma narrativa
“aberta”, no sentido de que a cada ano há a intenção
de acrescentar novas seqüências, procurando-se
assim dar uma continuidade à história. A empatia com
o público perante esse tipo de produção é na maioria
das vezes de resultado positivo, pois faz parte de
referências cinematográficas do imaginário coletivo.
As produções do cinema norte-americano, com suas
narrativas clássicas de início, meio e fim, vêm a cada
dia oferecendo ao público inovações tecnológicas
surpreendentes, abordagem essa que sempre é
levantada nas oficinas. Porém até que ponto isso é
interessante?
É público e notório que atualmente o mercado
de cinema americano está presente na grande maioria
dos países, levando para outras nações seus valores
e ideologias. Segundo Robert Stam (1996, p. 201),
“[...] a forma dominante européia-americana de cinema
não só herdou e disseminou um discurso colonial
hegemônico, como também criou uma poderosa
hegemonia própria através do controle monopolístico
da distribuição e exibição de filmes em grande parte
da Ásia, África e das Américas [...]”. Essa dominação
de mercado acaba gerando e impondo uma visão de
mundo reducionista, perante a grande diversidade
cultural que os outros países poderiam vir a oferecer
e que muitas vezes não conseguem por causa de
barreiras de mercado que a eles são impostas.
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A estrutura narrativa dos filmes de Star wars
apresenta-nos a trajetória de uma personagem heróica
que se mostra extremamente forte, mas ao mesmo
tempo muito vulnerável, que luta contra as forças do
mal e consegue sozinha solucionar o problema de
reconstruir o mundo, restabelecendo assim a ordem
do império. Existem vários outros exemplos de filmes
com narrativas semelhantes a essa, isto é, a luta de
um homem só ou de uma só nação, que é
aparentemente invulnerável e consegue resolver os
problemas do mundo. A arte cinematográfica algumas
vezes apropria-se de referenciais do mundo real para
criar a fantasia. Situações de guerra já foram
largamente exploradas no cinema americano,
apresentando na sua grande maioria a grandeza de
um império perante o resto do mundo. Essa força que
se apresenta por intermédio de uma linguagem não se
dá somente por meio de filmes de guerra, mas também
de filmes que mostram o poderio econômico de uma
nação, a imposição de uma cultura, na qual se procura
“[...] estabelecer uma ética, uma linguagem, uma
geografia imaginária; e uma função expansionista: situar
a América numa posição de destaque junto ao resto do
mundo, alargar fronteiras culturais. ‘Salvar o mundo’
anunciando os princípios de sua democracia [...]” (KEHL,
1996, p. 107).
Existem de maneira geral dois segmentos
cinematográficos: o chamado cinema de massa e o
cinema-arte. É preciso ter bem claro o que é e o que

representa cada um deles para nossa cultura. Porém
em alguns casos fica difícil sua classificação. Segundo
o professor D. W. Foster, do curso de especialização
em cinema da Tuiuti-PR, o que difere basicamente um
filme de outro é o seu “nível de complexidade
semiótica”. Em ambos os casos, didaticamente falando,
dependendo da maneira que se aborda a
cinematografia nacional ou estrangeira em oficinas ou
em salas de aula, é possível extrair profundas reflexões
abordando a política, a tecnologia, o multiculturalismo
etc. acerca de determinada história narrada por um
filme.
O último filme da saga, Star wars: Episódio 3 –
A vingança dos Sith (2005), foi totalmente produzido
com câmeras digitais de altíssima definição, projetadas
especialmente para o mercado cinematográfico. O
cinema digital já conquistou seu espaço em termos
de produção. Por outro lado, atualmente a rede
mundial de computadores já está disponibilizando
filmes inteiros na infovia digital. Já se especula que
teremos nas futuras salas de projeção de cinema
digital uma rede de cabos de fibra óptica por onde
serão enviados os filmes diretamente das produtoras
de cinema para as salas de exibição. Outros dizem que
isso não passa de especulação. Cabe a nós, do público
comum ou cinéfilo, ficarmos atentos aguardando essa
ou qualquer outra tecnologia chegar, assistindo de
camarote na sala escura a incrível magia do cinema.
“Que a Força esteja com você!”
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Planos de câmera
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O plano faz parte de um vocabulário técnico que
se convencionou mundialmente mas que não obedece
a normas rígidas. Leva-se em consideração que a cada
produção podem surgir planos inovadores em função
do roteiro. A seguir são descritos alguns planos de
câmera mais utilizados em produções cinematográficas:
– Plano de detalhe (PD): Mostra apenas os detalhes
que vão enriquecer a seqüência normal de um filme.
Ex.: um anel no dedo, o nó da amarra de um barco, a
chama de uma vela, um olho, uma corrente, uma mão
contra a luz;
– Primeiríssimo plano (PPP): Elimina-se praticamente
toda a ambientação, mostrando, por exemplo, apenas
o rosto da personagem, que ocupa quase toda a tela.
Esse plano é utilizado quando se tem a intenção de
mostrar as reações emocionais da personagem com
mais força e dramaticidade;
– Primeiro plano (PP): Enquadra-se a personagem da
metade do tórax para cima, como se fosse uma foto 3 X 4.
Esse plano é muito utilizado quando se quer realizar uma
filmagem com diálogos de personagens;
– Plano médio (PM): Aqui a personagem é o centro da
atenção na tela, onde a maior parte do cenário é

praticamente eliminada. Enquadra o(s) ator(es)
basicamente da altura da cintura para cima, e por isso
é também conhecido como plano de cintura;
– Plano americano (PA): Termo de enquadramento dado
por diretores de Hollywood, muito popular nas décadas
de 30 e 40, no qual se “corta” a figura da personagem
da altura dos joelhos para cima;
– Plano de conjunto (PC): Tem valor descritivo. Todos
os elementos em cena devem ser bem identificáveis.
Mostra um grupo ou uma personagem de corpo inteiro
na tela, revelando suas características físicas, num
determinado ambiente. Ex.: grupo de jogadores de
futebol; uma oficina com um operário trabalhando;
– Plano geral (PG): Apresenta todos os elementos
integrantes de uma cena de maneira abrangente, não
dando ênfase a nenhum deles. Situa espacialmente o
ambiente ou o local onde ocorrerá a ação. Ex.: uma
praça cheia de gente; amplas paisagens.

Qualidade da imagem
O quadro a seguir mostra diversos formatos de
vídeo ordenados, em termos de qualidade de imagem,
da melhor para a pior, indicando o segmento de
mercado em que ele é geralmente utilizado e o tipo de
formato (analógico/digital). Formatos diferentes dentro
de um mesmo box possuem qualidade semelhante de
imagem.
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Formato
Digital Betacam
Digital-S
DVCPRO50
DVCPRO
DVCAM
DV
Mini-DV
Betacam SP
Digital-8
SVHS
Hi8
3/4 pol.
VHS
8 mm

Segmento
Profissional
Profissional
Profissional
Profissional
Profissional
Semiprofissional
Semiprofissional
Profissional
Consumidor
Semiprofissional
Semiprofissional
Profissional
Consumidor
Consumidor

Tipo
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Analógico
Digital
Analógico
Analógico
Analógico
Analógico
Analógico
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Resolução
Diferentes formatos de vídeo oferecem imagem
com diferentes resoluções horizontais (o valor indicado
é um limite que depende das características de cada
equipamento).
Formato
VHS
8 mm
SVHS
Hi8
Mini-DV
DV
Betacam

Resolução aprox. (no linhas)
250
255
400
400
500
525
800

Discos ópticos
Existe uma grande variedade de formatos de
discos ópticos no mercado. A seguir são descritos os
principais ou mais populares.
– VCD (Vídeo CD ou Compact Disc Vídeo):
conteúdo – vídeo digitalizado com compressão MPEG 1
tipo – somente leitura, apenas de um lado
capacidade – 30 minutos
característica – é capaz de armazenar, além de vídeo,
também somente áudio, fotos (até 2.000), gráficos e
menus interativos
Obs.: criado em 1998 pelo China National Committee of
Recording Standards, do governo chinês;
– S-VCD (Super Vídeo CD, Super VCD):
conteúdo – vídeo digitalizado com compressão MPEG 2
tipo – somente leitura, apenas de um lado
capacidade – 70 minutos
característica – utiliza compressão MPEG2 de qualidade
intermediária entre a do VCD e a do DVD-vídeo. Possui
características semelhantes a este, como som 5.1
surround, multilegendas (em 4 línguas, exibidas no topo
da tela), menus etc.
Obs.: desenvolvido em 1998 pelo China National
Committee of Recording Standards, do governo chinês.
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A partir dessa data, estabeleceu-se na China um padrão
denominado Chao Ji;
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– DVD (DVD-vídeo):
conteúdo – vídeo digitalizado com compressão MPEG2
de alta qualidade
tipo – somente leitura, de um ou dois lados
capacidade – 4,25 Gb por lado (8,5 Gb utilizando duas
camadas) totalizando 8,5 Gb (17 Gb com dois lados de
duas camadas) / 133 minutos por lado – 2h20min
(266 min – 4,4h com duas camadas e 532min – 8,8h
com dois lados e duas camadas)
característica – inclui recursos como 5.1 Dolby digital
surround, multilinguagem (até 8) e multilegendas (até 32),
entre outros. Se em vez de vídeo+som somente o som
for gravado, armazena perto de 8 horas por lado. DVDsvídeos podem ser protegidos por códigos regionais ou
não. Quando não protegidos (all region), podem ser
reproduzidos em qualquer player. Quando protegidos,
somente nos players comercializados em determinada
área geográfica, de acordo com o regional code (country
code ou zone lock), indicado por um número sobreposto
ao desenho de um globo
Obs.: introduzido em 1996 por um conjunto de
companhias, entre elas Philips, Sony, Matsushita e
Toshiba. Popularizou-se com o apoio de Hollywood para
distribuição de filmes para uso doméstico, em
substituição às fitas VHS. A opção camada-dupla não é
utilizada nos DVDs-vídeos atualmente em uso;

– DVD-R (DVD Recordable):
conteúdo – quaisquer tipos de dados digitalizados (som,
imagem, arquivos, programas)
tipo – pode ser gravado uma única vez, dos dois lados
capacidade – 3,95 Gb por lado (primeira versão) / 4,7 Gb
por lado (segunda versão)
característica – pode ser usado para criação de DVDvídeo / DVD-ROM
Obs.: introduzido em 1998 pela Pioneer, utiliza o mesmo
processo WORM que o CD-R;
– DVD+R (DVD Recordable):
conteúdo – quaisquer tipos de dados digitalizados (som,
imagem, arquivos, programas)
tipo – pode ser gravado uma única vez, dos dois lados
capacidade – 4,7 Gb por lado
característica – pode ser usado para criação de DVDvídeo/DVD-ROM; a versão de 8 cm de diâmetro pode
conter quase 1 Gb de dados
Obs.: criado em 2001 como alternativa ao padrão oficial
DVD-R (estabelecido pelo DVD Forum) pela Sony/Philips
com o apoio da DVD+RW Alliance. Utiliza o mesmo
processo WORM que o CD-R;
– DVD-RW (DVD ReWritable):
conteúdo – quaisquer tipos de dados digitalizados (som,
imagem, arquivos, programas)
tipo – pode ser regravado até 1.000 vezes, dos dois lados
capacidade – 4,7 Gb por lado
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característica – pode ser regravado 1.000 vezes (bem
menos do que o DVD-RAM; o acesso aos dados é
seqüencial – característica das aplicações de vídeo,
exceto nos processos de edição); pode ser usado para
criação de DVD-vídeo/DVD-ROM; utiliza um processo
optical phase-change de gravação
Obs.: criado pela Pioneer em 1999;
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– DVD+RW (DVD ReWritable):
conteúdo – quaisquer tipos de dados digitalizados (som,
imagem, arquivos, programas)
tipo – pode ser regravado diversas vezes, dos dois lados
capacidade – 4,7 Gb por lado
característica – pode ser regravado 1.000 vezes (bem
menos do que o DVD-RAM; o acesso aos dados é
seqüencial – característica das aplicações de vídeo,
exceto nos processos de edição); pode ser usado para
criação de DVD-vídeo/DVD-ROM; a versão de 8 cm de
diâmetro pode conter quase 1 Gb de dados; utiliza um
processo optical phase-change de gravação
Obs.: criado em 2001 como alternativa ao padrão oficial
DVD-RW (estabelecido pelo DVD Fórum) pela Sony/
Philips com o apoio da DVD+RW Alliance. Utiliza o
mesmo processo WORM que o CD-R.
REFERÊNCIAS
ARMES, Roy. On vídeo: O significado do vídeo nos meios
de comunicação. Tradução de George Schlesinger. São
Paulo: Summus, 1999.

KEHL, Maria Rita. Cinema e imaginário. In: XAVIER, Ismail
(Org.). O cinema no século. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
STAM, Robert. Cinema e multiculturalismo. In: XAVIER,
Ismail (Org.). O cinema no século. Rio de Janeiro: Imago,
1996.

Sites:
<http://adorocinema.cidadeinternet.com.br/filmes/
guerra-nas-estrelas/guerra-nas-estrelas.htm>. Acesso
em: 23 nov. 2005.
<http://www.museudocomputador.com.br/
1980dc_1990dc.php>. Acesso em: 23 nov. 2005.
<http://www.goersch.info/what/jedi_tutorial/>. Acesso em:
27 nov. 2005.

41

Mais do que o cinema, os filmes
Borges de Garuva1
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Nem sempre pensamos as mesmas coisas
acerca dos mesmos objetos. Pensar é também o
exercício de denominar, de circunscrever com palavras
aquilo que não pode ser designado de forma simples e
direta. Os objetos da nossa experiência podem ser
observados a partir de pontos de vista sempre
diferentes. De onde quer que os olhemos, conservam a
sua identidade e exibem a sua diversidade, ou seja, cada
vez que os olharmos, serão ao mesmo tempo eles
próprios e outros.
Neste texto, converso comigo mesmo. Num
primeiro momento – “A luz e o tempo” – resgato a
memória de um homem simples que tinha pelo cinema
uma paixão maior do que a minha e cujo convívio
possibilitou meus primeiros contatos com os filmes. No
segundo texto – “Uma velha câmera” – procuro
Borges de Garuva (borges@ielusc.br) vive em Joinville. Diretor de teatro e escritor,
cultiva desde a adolescência o gosto pelo cinema. Além de atuar no longa Outra
memória, de Chico Faganello, participou – como ator, diretor ou editor – de
experiências menores em cinema e vídeo. Em 2003 escreveu e dirigiu o videoconto
Longe é um lugar (produção de Luciano Cavicchiolli) para a Studio Escola de
Atores. Em 2005 finalizou três vídeos: O guardião (edição), Ponto de fé – Ensaio
sobre mobilidade religiosa no Panágua (roteiro e direção, em parceria com Édio
Soares, e edição) e Eu te amo, você não sabe quanto (direção e edição, sobre
roteiro de Jurandir Arruda). Página pessoal: <http://scaborg.vilabol.uol.com.br>.
1

identificar o momento em que descobri a linguagem
cinematográfica. Finalmente – em “Por que perdemos
tanto tempo com os filmes?” –, interrogo-me sobre o
sentido do cinema na minha vida.
O espaço é pequeno, mas as pretensões também
não são grandes: quero apenas pincelar aspectos,
pontuar de leve, estabelecer fios para novas
conversações e debates. Porque é o debate que
interessa. A utilidade do debate – como os que
aconteceram ao longo das edições do projeto Salve o
Cinema – é precisamente a de, a partir das diversas
falas, colocarmos em confronto várias facetas do
mesmo objeto, no caso o cinema.
A luz e o tempo
As obras de arte, que são edifícios simbólicos
voltados para o sonho de refletir a humanidade, não
são criadas para serem seguidas ao pé da letra como
panfletos proselitistas ou fascistas. Ao contrário, atos
rebeldes, as obras da arte – e também, em boa medida,
as da ciência e da filosofia – constituem nosso acervo
cumulativo de conhecimento, obtido à custa de quase
heróicos sacrifícios individuais, como vingança contra a
evanescência e a complexidade da vida.
Remanescentes de uma infinidade de pequenas
catástrofes invisíveis – desde a mortandade de
espermatozóides de que saímos ilesos –, nós, os que
ainda estamos vivos, somos na verdade frágeis milagres
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à deriva, sobreviventes buscando contato com os outros
seres na ânsia irreprimível de instituir um sentido para
a vida, que, afinal, não há: tudo esvaece. Somos apenas
breves miragens que perduram como lágrimas de
artifício nas noites festivais. Por isso, inventamos a arte:
para preservar, como fazemos com perfumes e
sabores, a sensação fugaz de existência que nos assola
quando descobrimos, quando compreendemos, quando
nos apaixonamos, quando criamos, quando gozamos...
A arte que parece haver chegado mais perto de
reter a plenitude da vida é o cinema. Nele combinam-se
e se completam nossa experiência sonora e visual do
mundo, nossas ações, nossas emoções, o poder
sintetizador do verbo e, como essência de seu fascínio,
nossa possibilidade de domar o Tempo (esculpindo-o,
como dizia Tarkovski).
O cinema incorporou-se ao nosso lazer, menos
como arte e mais como diversão; menos como estímulo
à sensibilidade e mais como provocação visceral das
cócegas do organismo (o riso, o medo, o choro, o
suspense, o horror, o gosto atávico do sangue). Ao longo
dos seus mais de cem anos de existência, porém,
grandes cineastas foram produzindo obras
imorredouras que têm o poder maravilhoso – ainda que
essencialmente ilusório – de deter o tempo.
Quando nasci já era 1952, mas vivíamos ainda
no século XVIII. Claro, o mundo lá fora urdia no auge da
revolução industrial; a bomba atômica dos ianques,
produzida com o trabalho de cientistas

colaboracionistas, já havia dizimado muitas dezenas
de milhares de japoneses sob os aplausos da
aliadíssima cristandade ocidental; o DNA ainda estava
em vias de ser percebido, mas a TV já andava
encantando o olhar das gentes urbanas.
A rede elétrica de Garuva, todavia, propriedade
de Lalau Gaspar, era ainda um filete de penumbra
querendo ser luz; um feixezinho de eléctrons
arrancados do Rio do Braço à força de um dínamo
movido a roda-d’água. Na minha casa, porém, só
tínhamos uma bateria, que gerava a luz que acendia
apenas à noite e cujo débil impulso incendiava nosso
rádio, existência miraculosa diante da qual nos
sentíamos como perante um altar. Semp: barras
horizontais de plástico transparente ornado de
números e signos, as faixas correndo como estradas,
o ponteiro demarcando as estações com seu filete
vermelho no centro, um led verde e enorme como um
olho-de-boi oscilando no canto do painel... Por
intermédio desse rádio, nós sabíamos do mundo pelo
Repórter Esso.
Apesar de ouvir rádio com freqüência, somente
fui perceber o poder da luz quando, certo dia, surgiu
em Garuva meu tio José Arlindo Borges com um
aparelho de projetar filmes: uma carcaçazinha de
metal no interior da qual ficavam embutidos um bico
de luz e a cremalheira impulsionando a grifa com seu
ruidinho intermitente, e à frente dela os grandes
carretéis de 16 mm.
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Nessa noite, reuniram-se no salão de Edwino
Hencklen numerosas pessoas. A solenidade instalou-se
quando o bico de carbureto se acendeu e, fazendo girar
a manivela, tio Zeca deu início à projeção do filme que
na minha memória restou com este título: O crime da
mala 2. Naquele momento – e muitas vezes depois em
outras sessões cinematográficas à luz das estrelas, que
me voltaram à memória com obras como Splendor 3 e
Cinema Paradiso 4 – eu percebi que o cinema era, para
mim, tão importante quanto a vida.
As saudosas imagens de meu tio reclinado sobre
a “máquina de cinema”, sua mão acionando a manivela
cujo movimento se alterava sensivelmente segundo as
tensões e alívios produzidos pelo filme, a noite, as
pessoas atentas ao lençol branco da tela, não me
produzem nenhum desejo de retorno no tempo. Antes,
explicam por que vibro tanto com a arte concentrada
de filmes como Rapsódia em agosto 5, Paisagem na
neblina 6, Através das oliveiras7, Antes da chuva 8, Leolo 9,
Madame Rosa10, Desmundo11...
Há três filmes mudos que poderiam ter sido exibidos naquela ocasião: A mala
sinistra (Brasil, 1908: Antônio Leal), O crime da mala (Brasil, 1928: Francisco
Madrigano, com Yuco Lindberg, Aldo Lins, Wanda Lins, Francisco Madrigano, Maria
Pola; fotografia de Francisco Campos) e O crime da mala (Brasil, 1928: Antônio
Tibiriçá, com Amanda Leilop e Antonio Sorrentino; fotografia de Victor del Picchia).
3
Splendor. Itália, 1989: Ettore Scola. Com Marcelo Mastroianni.
4
Cinema Paradiso. Itália, 1989: Giuseppe Tornatore.
5
Hachi-gatsu no kyôshikyoku. Japão, 1991: Akira Kurosawa.
6
Topio stin omichli. Grécia, 1988: Theo Angelopoulos.
7
Zire darakhatan zeyton. França/Irã, 1994: Abbas Kiarostami.
8
Pred dozhdot. Macedônia, 1994: Milcho Manchevski.
9
Léolo. França/Canadá, 1992: Jean-Claude Lauzon.
10
La Vie Devant Soi. França, 1977: Moshé Mizrahi.
11
Desmundo. Brasil, 2002: Alain Fresnot (falado em português quinhentista).
2

Meu tio José, já nos seus últimos dias, passou
por uma perigosa cirurgia. Quando o visitei, disse-me
que queria recuperar seu velho projetor. Observando
seus claríssimos olhos azuis, senti que os filmes que ele
tanto amava enchiam ainda sua alma de luz. Uma luz
que transbordava de seu rosto no desejo de tornar a
percorrer com seu cinema mambembe – como o
homem das estrelas12 – as cidadezinhas da região,
acordando nos olhos das crianças e dos adultos o
sentido do sonho, de um sonho que talvez ele próprio
não soubesse definir. Nem eu. Nem ninguém...
Talvez o sonho necessário para reter, no feixe
mandálico da luz projetada na tela, o tempo que passa
inexorável.
Uma velha câmera
Há uma tendência em nosso tempo para a assepsia
extrema dos ambientes, costume que tem levado ao lixo
quase a totalidade dos objetos, instrumentos e materiais
que vão entrando em desuso na passagem dos dias.
Antigas gravuras, fotos, canetas, calçados, cadernos,
grampos, brincos, bicicletas, chaveiros, brinquedos,
revistas – essas coisas que vão passando pelas nossas
mãos e marcando nossos momentos de repente lá se
vão na obscuridade azul dos sacos de lixo para esses
depósitos de imundície que são os restos de nossa
civilização acumulados na periferia das cidades.
12

L’uomo delle stelle. Itália, 1995: Giuseppe Tornatore.
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A casa de meu avô João Cabral era um labirinto
de rádios velhos, eletrolas, relógios parados e canoros
cucos, ferramentas, rodas, pincéis, antenas, uma velha
Remington dos anos 40 na qual aprendi os rudimentos
da datilografia, uma câmera fotográfica – um museu cujo
cheiro de madeira antiga e óleo de peroba haverá de
permanecer para sempre na memória de minhas narinas
tão fatigadas, e por cujas sombras eu perambulava a
minha voraz curiosidade quando meu avô ia para a
Intendência de Garuva ou saía a cuidar de seus últimos
negócios.
Minha escola em Rio do Oeste – o Ginásio
Allamano, que funcionava no Instituto Consolata – era
também uma coleção de iguarias estimuladoras da
curiosidade – as torres, os mezaninos do coro, as
sacristias, a biblioteca, a marcenaria do Carloni, o
depósito de trastes, a adega, as coxias do teatro, os
laboratórios... Num desses recantos cheios de eloqüentes
apelos, eu descobri certa vez dois objetos que alteraram
o curso da minha vida: um primitivo gravador Philips de
rolo e uma câmera Pathé de 9,5 mm, que operava
mediante um sistema de corda – que ainda funcionava!
Com o gravador, montei uma radionovela de cuja
elenco fazia parte nosso Eunaldo Verdi. Isso era 1967,
creio. Gravamos vários capítulos de uma historieta cuja
personagem principal era Ronaldo de La Velian!
Com a câmera, porém, a coisa foi além. Primeiro,
comecei a utilizá-la clandestinamente, por achar que o
diretor não a cederia para minhas pesquisas

cinematográficas, que eu desenvolvia em segredo
inspirado num livro do Padre Logger13 e na freqüência
esporádica ao cinema. Durante muitos dias vivi febril,
matutando argumentos e decorando o texto do pedido
formal. Então dirigi-me ao Padre Sevegnani e expliqueilhe atabalhoadamente que meus projetos de fazer
cinema estavam andando a mil e que eu precisava da
câmera para terminar de escrever um roteiro. Tão
nervoso fiquei que acabei embrulhado no improviso de
palavras que não cabiam no discurso. Os outros
professores atentavam para o meu embaraçado olhar,
no qual a súplica deve ter plantado um brilho trêmulo,
que assim era eu.
Então, o diretor falou algo como “Aquela câmera
já não funciona e não se fabrica mais o filme na sua
bitola”, e eu fiquei desapontado, mas como ele me
dissesse que podia ficar com ela, saí pulando rumo ao
depósito de trastes e de lá surgi com o objeto dos meus
sonhos, como se tivesse uma nuvem de prazer
suspensa pelos dedos.
Nessa época eu tinha um caderno em que fazia
apontamentos de leituras e observações sobre as
velhas fitas exibidas no Cine São Luiz. Alguns dias antes
eu me eletrizara com Viva a República 14 , cujos
LOGGER, Guido. Elementos de cinestética. Rio de Janeiro: Agir, 1957.
At Zije Republika. Checoslováquia, 1965: Karel Kachyna. A grande gargalhada
sugerida pela seqüência de contreplongées das estátuas quando Olda (Zdenek
Lsiburek) cai de bicicleta na praça foi meu primeiro achado estético no cinema: ali
se desvelou algo além do visível – pela primeira vez, eu sentia, por trás do filme, o
cineasta.
13
14
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enquadramentos e angulações ainda hoje estão vivos em
minha lembrança.
Assim, assestei a câmera contra a primeira janela
do grande corredor do terceiro andar. Além dela fazia um
belo sol de inverno, e os morros do Ribeirão Café recortavamse em nítidas silhuetas contra o céu. Uns pássaros elegantes
– provavelmente urubus – teciam grandes círculos sobre o
rio, e bem mais perto, ao pé do morro, cintilava o musgo
nos telhados.
O fascínio do visor! E agora a possibilidade de um
travelling 15 ao longo das janelas. E então parar junto à escada
e por ela descer sorrateiramente, como numa cena de
Hitchcock. E do segundo patamar girar para a direita numa
lenta panorâmica16 até capturar no enquadramento um
recanto do jardim. E cortar. Cortar para respirar pela
primeira vez depois de todo o exercício, em que, como se
engolisse cada um dos fotogramas que o ruído do motor
me fazia crer estarem sendo registrados, o coração
parecera bater apenas o necessário para que a mão não
tremesse e a magia não se desfizesse.
Nos dias subseqüentes, rodei toda a paisagem do
Morro da Consolata e sonhei todos os filmes que montaria
em minha futura carreira cinematográfica e com os prêmios
que ganharia e as platéias que faria vibrar no mundo inteiro...
Com minha Pathé a tiracolo – sem filme –, eu fui, por esses
dias, o cineasta mais feliz do planeta.
15
16

Movimento da câmera sobre carro, trilhos, grua ou um veículo.
Movimento da câmera sobre seu próprio eixo.

Por que perdemos tanto tempo com os filmes?
Em agosto de 1996, escrevi17:
Em A força de uma vida, de Kamitaka Seijiro,
o personagem central (interpretado por Yoshi
Kato) é um ancião que perdeu a mulher e,
engolfado pela solidão, começa a esclerosarse. A trajetória de seus últimos dias, marcada
pela lucidez em que mergulha enquanto ensina
seu neto a pescar, leva-nos da primavera ao
inverno seguinte, numa narrativa que se
desdobra sobre os preparativos da
comunidade para evacuar a aldeia, que será
inundada por uma represa.
Combinam-se no filme, de forma poderosa, a
celebração da natureza, do sentido da vida e
do senso de comunidade – elementos cuja
articulação é indispensável para que o
indivíduo possa experimentar um mínimo de
bem-estar.
Sem isto, qualquer tarde de chuva pode ser
motivo de tédio fatal e mesmo os dias
ensolarados podem tornar-se insuficientes
para evitar que a gente se abata sobre os
outros como ave de rapina18.

A NOTÍCIA. Joinville, 28 ago. 1996. Publicado na coluna Antena, Caderno Anexo, p. 2.
Furusato. Japão, 1983: Seijirô Kôyama e não Kamitaka Seijiro, como estava na
fita de vídeo.

17

18
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Ninguém pode passar incólume pela experiência
de A força de uma vida, assim como nenhum espectador
apto consegue (ou deseja) proteger-se do poder de
filmes como Kenoma19 e Abril despedaçado 20 ou da
vertigem final de Anahy de Las Misiones 21.
Mas serão esses poderes dos filmes sobre nós
que nos levam a permanecer tantas horas diante da
tela? Por curiosidade, calculei meu tempo de cinema:
desde os 13 anos sou um espectador relativamente
assíduo – cerca de quatro filmes por mês, em média –
e já passei dos meus 53 anos; 40 anos, portanto – 480
meses: quase 2.000 filmes! Se admitirmos uma média
de 90 minutos por película, terei passado mais de 2.800
horas diante da tela.
Embora esse tipo de cálculo não leve a muita coisa
(lembra aquele das horas trabalhadas, que,
descontadas as folgas, faz nosso tempo útil acabar em
zero), causa-me certa inquietação saber que passei algo
como 120 dias ininterruptos sob a hipnose deliciosa do
feixe luminoso. Que aprendi com isso? Que proveito para
minha vida terei tirado dos filmes?
Continuo a gostar do que escrevi em 1996. Mas,
hoje, sei que há mais: hoje sei que sou o que sou por
causa dos livros que li, da música que ouvi, dos filmes
que vi. Sou o que sou porque me deixei influenciar – e
se me deixei influenciar foi porque minhas fontes de
Kenoma. Brasil, 1998: Eliane Caffé.
Abril despedaçado. Brasil, 2001: Walter Salles.
21
Anahy de Las Misiones. Brasil/Argentina, 1997: Sérgio Silva.
19

20

influência foram assumidas por mim. Sem elas, eu seria
outro – melhor ou pior, não importa – mais próximo de
um bloco de argila não moldada, como aqueles que
Camille Claudel22 arranca de sob os pés, do solo de Paris.
Sou, portanto, em grande parte o resultado
desses eventos humanos que são as obras de arte e,
muito especialmente, dos filmes que me encantaram.
Tenho dentro de mim uma dupla Bonnie & Clyde23, que
vive em fuga por causa de seus assaltos aos símbolos
do poder; tenho, antes deles, um fervoroso MarcelinoPão-e-Vinho24 e uma Scarlet O’Hara25 rebelde e teimosa.
Vive em mim aquele visitante encantador do Teorema 26,
assim como a Babette27 dos vinhos e das trufas. Sou
Stalker28, às vezes; outras, a velha mãe de Otar29. Sou
com freqüência o carteiro de Não amarás 30 e o homem
que copiava31, a toda hora. Está para sempre dentro
de mim aquele cósmico silêncio da seqüência final de
2001 32, apesar da poética virulenta dos garotos de
Camille Claudel. França, 1988: Bruno Nuytten.
Do filme Bonnie & Clyde. EUA, 1967: Arthur Penn.
24
Marcelino pan y vino. Espanha/Itália, 1955: Ladislao Vajda.
25
Personagem principal de E o vento levou (Gone with the wind). EUA, 1939:
Victor Fleming (em colaboração com George Cukor e Sam Wood, que não aparecem
nos créditos do filme).
26
Teorema. Itália, 1968: Pier Paolo Pasolini.
27
Babettes gæstebud. Dinamarca, 1987: Gabriel Axel.
28
Cmaπkep (Stalker). URSS, 1979: Andrei Tarkovski.
29
Depuis qu’Otar est parti... França/Bélgica, 2003: Julie Bertucelli.
30
Krótki film o milosci.
miłości Polônia, 1988: Krzysztof Kieslowski. Música de Zbigniew
Preisner.
31
O homem que copiava. Brasil, 2003: Jorge Furtado.
32
2001: A space odyssey. Inglaterra/USA, 1968: Stanley Kubrick.
22
23
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Laranja mecânica 33. Algumas vezes, sou o Nene e,
outras, o Ángel de Plata quemada 34. Meu olhar contínuo
constrói todos os dias a minha Arca russa 35 e reúne,
como Eisenstein36, os mínimos fragmentos das minhas
memórias num relato que não posso reduzir a palavras
ou a sons ou a imagens, apenas. Quantas vezes já fiquei
parado naquela janela final de Passageiro, profissão
repórter 37 esperando o tempo do silêncio e quantas
outras fui aquele desejo inquieto de entendimento com
que Antonioni abre Zabriskie Point 38? Ouço, com o
pequeno Khorshid39, a música da chuva nas cordas do
mundo, que ele não pode ver com os próprios olhos.
Danço todos os dias com Eva Braun nos parapeitos do
meu castelo, diante dos binóculos voyeurs , para
exorcizar-me de Moloch40.
Os filmes nos propõem um convívio algumas vezes
até mais duradouro do que aquele que mantemos com
pessoas concretas à nossa volta. Agora, por meio dos
recursos do DVD nas mãos de distribuidoras sérias,
A clockwork orange. Inglaterra, 1971: Stanley Kubrick.
Plata quemada. Espanha/França/Argentina/Uruguai, 2000: Marcelo Piñeyro.
35
Russkiy kovcheg. Rússia/Alemanha, 2002: Aleksandr Sokurov.
36
Sergei M. Eisenstein. Diretor russo de filmes como O encouraçado Potenquim,
Ivan, o terrível e Que viva México! e um dos primeiros teóricos do cinema. Seu
livro Reflexões de um cineasta (Rio de Janeiro: Zahar, 1977) foi um dos meus
primeiros manuais de cinema.
37
Professione: reporter. França/Itália/EUA/Espanha, 1975: Michelangelo Antonioni.
38
Zabriskie Point. EUA, 1970: Michelangelo Antonioni.
39
Personagem de O silêncio (Sokout). Irã/Tajiquistão/França, 1998: Mohsen
Makhmalbaf.
40
Moπox (Molokh). Rússia/Alemanha/Japão/Itália/França, 1999: Aleksandr Sokurov.
33

34

podemos ter acesso até aos calvários da sua
construção, para testemunhar que os mais respeitáveis
deles puderam chegar apenas perto daquilo com que
sonhavam seus realizadores. Assim, diante da tela,
exponho-me e disponho-me como um parceiro aberto
aos pactos que os filmes se propõem a firmar comigo.
Acabo de ver Soldados de Salamina 41. Tanto a
combinação de imagens criadas por Javier
Aguirresarobe com filmes documentários dos tempos
da consolidação do franquismo quanto a polifonia de
vozes das seqüências interpretadas por atores como
Joan Dalmau justapostas aos depoimentos de
sobreviventes da guerra civil espanhola fazem desse
filme uma celebração. Aqui, sou Lola, resgatando-se da
mediocridade cinzenta do seu cotidiano estéril para o
reconhecimento do que realmente importa na vida:
estarmos vivos. Com ela, resgato-me também, hoje e
amanhã de novo.
Mas nem todo cinema é portador dessas
heranças. Nem todo cinema permite esses pactos e
resgates. Existe um cinema que é exatamente aquilo
que vemos na tela. Suas obras têm a mesma função
que os aparelhos dos parques de diversão. Não chegam
a constituir-se como linguagem: produzem não idéias e
sentimentos, mas sensações orgânicas, viscerais –
vertigens como o terror, o desejo de vingança, a
excitação sexual e a gargalhada irrefreável. Como toda
diversão, têm seu papel na nossa vida.
41

Soldados de Salamina. Espanha, 2003: David Trueba.
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Quando o cinema é mais do que aquilo que vemos
na tela, é filme. Procura estabelecer conosco um diálogo
mediado pela linguagem cinematográfica. Propõe-se
como arte, para cuja experiência se presume que o
espectador se disponha com sua sensibilidade e sua
inteligência.
Todavia tanto o cinema das vertigens viscerais
quanto o dos filmes que propõem a comunhão estética
nos remetem a um mito ancestral: a velha imagem que
Platão nos legou (e que Saramago estampou no final
de seu romance A caverna 42) de indivíduos sentados
diante de uma parede a contemplar... o quê? Reflexos
da realidade passando lá fora? Mas que realidade?
Seja qual for, a ela não podemos ter acesso senão
por meio da linguagem. As sombras que deslizam nas
paredes e nas telas das nossas cavernas têm um
discurso próprio delas...

42

SARAMAGO, José. A caverna. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

CAPÍTULO 2
primeiro ciclo
primeiro semestre de 2004

O primeiro ciclo de filmes foi pensado para que o
espectador criasse parâmetros avaliativos básicos: a
musicalidade, a fotografia, a literalidade (roteiro), os
recursos técnicos, a plasticidade, o imaginário, a
linguagem do vídeo, a animação e a produção artística.

P R O G R A M A Ç Ã O • 2004
Primeiro Ciclo – Primeiro Semestre

31 de março
Durval Discos • 2002
Gênero: Comédia
Direção: Anna Muylaert
Duração: 95min
Origem: Brasil

26 de março
Um copo de cólera • 1999
Gênero: Drama
Direção: Aluízio Abranches
Duração: 70min
Origem: Brasil

28 de abril
Abril despedaçado • 2001
Gênero: Drama
Direção: Walter Salles
Duração: 95min
Origem: Brasil

31 de março
Mostra de Filmes de
Animação • 2004
Gênero: Vários
Direção: Vários
Duração: 60min
Origem: Brasil

Durval Discos
Fabrícia Piva1

Inspirada nas antigas lojas de vinil do bairro de
Pinheiros, zona oeste de São Paulo, como a Edgar Discos
e a Eric Discos, a narrativa tem como pano de fundo
um desses estabelecimentos da década de 1970
especializados em MPB. Durval e sua mãe, Carmita,
moram isolados há muitos anos nos fundos da Durval
Discos. Um certo dia, ele decide contratar uma
empregada para ajudar a mãe nos serviços domésticos.
O baixo salário atrai Célia, uma estranha doméstica que
acaba levando um pouco de alegria para a casa. No dia
seguinte, porém, ela desaparece e deixa para trás Kiki,
uma menina de 5 anos, e um bilhete dizendo que voltará
em dois dias. Durval e Carmita deixam-se invadir pela
alegria da criança, mas logo uma notícia do telejornal
os colocará a par da triste realidade sobre Kiki e Célia.
A partir daí, o filme entra em seu “lado B”, uma trama
de contornos policiais, agonia e libertação, com toques
de absurdo. A película traz a nostalgia do vinil. A trilha
sonora, elaborada pela diretora Anna Muylaert e pelos
produtores musicais Pena Schmidt e André Abujamra,
mostra claramente tal característica. O filme inicia-se
Musicista graduada pela FAP (Faculdade de Artes do Paraná), mestranda em
Educação pela UNIVALI (Universidade do Vale do Itajaí).
1
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com as deliciosas canções de Jorge Ben, Tim Maia e
Gilberto Gil, que dão lugar a um score instrumental um
tanto tenso para acompanhar a trama que ganha, ao
mesmo tempo, contornos policiais e de comédia
surrealista.
Outro dado curioso é que algumas faixas ainda
preservam aqueles estalos do LP e o som característico
da gravação analógica, para manter o espírito
saudosista do filme em relação aos LPs. Quando o lado
B de um vinil começa a ser tocado no longa, surge um
mundo surrealista, obscuro, que de repente se revela
assustador e cruel. Nele, delírio e realidade misturamse como se tudo fosse possível, até um cavalo branco
montado por uma menina bailarina no quintal minúsculo
de uma casa. Uma alucinação que parece não ter limites
e que passa como um furacão. O mundo de vinil de
Durval Discos nunca mais foi o mesmo depois que
aquela “música” do lado B foi tocada, que é humor negro,
associado a uma trilha sonora frenética atonal, com
cenas surreais, que fazem o espectador ter ataques
de agonia.
Observa-se claramente a relação estabelecida
entre o tempo real e o tempo musical, que é um fator
de extrema importância na concepção e estruturação
da cena. O contraponto dessas duas grandezas
temporais estabelece o tempo do filme e a velocidade
da cena. A música captou esse movimento, contribuiu
com a forma, seja por contraste ou buscando
estabelecer movimentos de sincronia em relação aos

eventos surreais. Apresentam-se cenas sem texto, com
dança, movimentação cênica e pantomima, e a música
evidenciou o uso de sonoridades muito diferentes:
instrumental e minimalista. Também na parte surreal
do longa (lado B) aparece uma faixa inédita, uma
regravação de Mestre Jonas (Sá, Rodrix e Guarabyra)
pelo grupo Os Mulheres Negras, de André Abujamra.
Tal regravação conferiu uma roupagem de reggae à
música, bem diferente da original, mais roqueira. Outro
conceito importante é o de intervenção do som na cena;
em alguns momentos a música é de fundo, soa em
volume baixo (background) simultaneamente ao texto
falado. Ela assume o papel principal em diversas
passagens, tais como quando Durval vende os raros
LPs Tim Maia Racional vol. 1 e 2 a um cliente (o ator e
DJ Theo Werneck), quando sua mãe elogia A Banda
(Chico Buarque) e no momento em que todos dançam
A Tonga da Mironga do Kabuletê (Toquinho e Vinícius).
Esses momentos pontuais ocupam o foco principal, são
os leitmotive das personagens.
Durval Discos deixa de dar explicações para sua
virada de rumo, como se espera de um roteiro
convencional, e faz as imagens e a música falarem por
si, é só olhar e escutar com atenção. Anna Muylaert
mostra a agressiva e traumática constatação de que o
tempo passou para suas personagens, protegidas no
passado.

61

A fotografia de Walter Carvalho
no filme Abril despedaçado
João E. Chagas Sobral1
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Quando fui convidado a participar do projeto Salve
o Cinema, senti-me muito honrado e ao mesmo tempo
imbuído de uma grande responsabilidade, pois se trata
de um projeto louvável, para cuja continuidade e
permanente qualidade devemos nos empenhar. Minha
participação foi comentar a fotografia de Walter
Carvalho no filme Abril despedaçado, do diretor Walter
Salles.
O enredo do filme desenrola-se em 1910, em uma
cidade imaginária do sertão nordestino de nome Riacho
das Almas, homônimo de uma cidade do sertão
pernambucano. Foram necessárias várias paisagens
para compor aquela atmosfera desejada e que traz
consigo um pouco do sertão de todos os Estados que
compõem o Nordeste brasileiro.
Inspirado no livro de mesmo nome do escritor
albanês Ismail Kadaré, o filme conta a dolorosa e
histórica luta entre duas famílias sertanejas pela posse
de terra. História marcada por vinganças e mortes,
Professor do departamento de Design da Universidade da Região de Joinville
(UNIVILLE).
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seres aprisionados a seus destinos isolados em uma
terra árida e de difícil sobrevivência.
Tudo se passa em torno de três objetos: uma
bolandeira, símbolo do tempo; um tacho de rapadura,
símbolo do sustento; e uma camisa suja de sangue,
símbolo da vingança.
A bolandeira é o engenho de madeira usado
para moer a cana-de-açúcar movimentada por
escravos ou, como no filme, por dois bois. Ela marca
o tempo, constantemente. O filme desenvolve-se em
torno dela, com cenas dramáticas como a do menino
Pacu, que observa os bois girando sozinhos em um
movimento condicionado pelo tempo, circular e
eterno para manter o ritmo da produção. A produção,
no caso, é a rapadura, um dos principais produtos
da economia sertaneja, já em declínio na época,
aumentando assim a dificuldade do povo da região.
A camisa branca e manchada de sangue espera
secar ao sol como uma bandeira de vingança com
hora marcada.
Minha intimidade com esse ambiente é grande,
pois conheço o povo, sua dor, a luz, a terra e a cultura
desse lugar. Nasci em uma cidade do agreste
pernambucano chamada Caruaru. O agreste é a
fronteira da zona da mata com o sertão, e nessa
região histórias semelhantes à do filme de Walter
Salles são peculiares.
Aventurar-me no comentário da fotografia
cinematográfica, especificamente desse filme, é
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muito instigante, considerando esse cenário tão
marcante, relacionado à minha origem.
A fotografia hoje divide-se em muitas áreas, como:
moda, natureza, macro, científica e tantas outras. O still
de cinema, como é conhecida a fotografia
cinematográfica, é particular na sua complexidade,
sendo necessário definir conceitos com a equipe de
direção e produção, que normalmente envolve um grupo
grande de pessoas. Harmonizá-los e desenvolvê-los,
também em equipe, é uma difícil tarefa. É necessário
traduzi-los em imagem buscando uma única linha
conceitual, pois não podemos esquecer que a fotografia
é, antes de mais nada, um documento gráfico que por
meio de seus elementos de composição, como ritmo,
luz, cor etc., se dispõe na busca de enquadramentos e
idéias claras a serem transmitidas.
O diretor de fotografia Walter Carvalho dirige com
maestria essa obra. Carvalho é paraibano formado em
design gráfico pela Escola Superior de Design do Rio de
Janeiro e tem um extenso currículo em fotografia
cinematográfica e publicitária. Participou do filme
Central do Brasil, de Walter Salles, Lavoura arcaica, de
Luiz Fernando Carvalho, Buena sorte, de Tânia Lamarca,
Amarelo manga, de Cláudio de Assis, entre outros. Em
Abril despedaçado esse premiado diretor vem reafirmar
o seu talento produzindo um dos mais belos filmes da
história do cinema brasileiro.
A fotografia nesse filme tem uma presença
marcante, e atribuímos a ela grande responsabilidade

pelo sucesso da obra. Muito do seu conteúdo está no
silêncio das imagens, sendo significativa a cena da
personagem Tonho que, ao ver seu irmão Pacu com
um livro na mão, presenteado pela malabarista do circo,
lhe pergunta: “Já sabe ler?”. E Pacu responde: “Não,
mas sei ler as figuras”.
Walter Carvalho optou por usar a luz natural e
luzes de velas nos ambientes internos, buscando o forte
contraste e salientando o escuro das cenas, o que lhe
rendeu o codinome de Caravaggio do Sertão, uma forte
referência ao pintor italiano do século VI d.C. que usava
em suas pinturas a luz unilateral, explorando o volume
e as sombras profundas geradas pela luz. Em ambientes
internos a luz envolve as personagens em uma aura de
prisão e sensualidade, acentuada pelo uso das lentes,
fechando as personagens em suas cenas.
Em contraponto ao cenário interno, as tomadas
externas variam em planos fechados com teleobjetivas
e grandes angulares, buscando a imensidão da
paisagem do sertão. A variação de lentes ao longo do
filme, do detalhe à amplitude, é uma constante.
A luz usada teve uma inclinação acentuada,
provocando sombras longas, o que mostra que as
filmagens foram realizadas no início ou no fim da manhã.
Quem é do Nordeste sabe que essas sombras são
momentos breves, pois o sol se mantém a pino a maior
parte do dia, o que deve ter causado muito empenho à
equipe, dado o curto tempo de filmagem com essa luz
natural.

65

66

Para entendermos um pouco melhor as escolhas
das películas de Walter Carvalho, é pertinente colocar
alguns conceitos básicos da fotografia. Costumo
afirmar que a fotografia começa quando escolhemos
a película a ser usada, e a sensibilidade desta é
fundamental. A película pouco sensível, conhecida
também como lenta, provoca cores mais fortes, maior
qualidade nos detalhes e reforça o contraste. Em
contrapartida, é necessária uma maior exposição à
luz para que obtenhamos a sua sensibilização correta
– ideal, portanto, para situações de grande iluminação.
Já as películas rápidas ou mais sensíveis tendem,
quanto mais rápidas forem, a uma perda do detalhe e
conseqüentemente do contraste. Nesse caso
necessita-se de menos luz para sua sensibilização –
ideal, portanto, para ambientes com pouca luz. Como
podemos notar, estamos sempre no campo da
avaliação de perdas e ganhos, mas entre os dois
extremos temos uma escala de sensibilidades que nos
permite, a partir do conhecimento aprofundado do
resultado de cada uma delas, fazer a melhor escolha
para as nossas intenções.
Walter Carvalho usou constantemente o filtro
812 (color warming filter), responsável por deixar as
cores mais quentes e com um pouco mais de contraste.
Optou pela película I.E. 32 em cenas externas. Por ser
uma película mais lenta e dura, permite uma maior
saturação das cores. Para as cenas internas, usou a
película I.E. 400, que é mais sensível para captar a luz

contínua emitida por candeeiros e velas, sem perder o
preto gerado pelas sombras.
As cenas do filme ganham cor e enquadramentos
mais abertos com a chegada do circo. É a presença da
própria fantasia. As dunas de areia branca, o céu de
um azul profundo e as personagens em pernas-de-pau
completam um cenário surrealista.
A fotografia salienta o colorido da cenografia de
um circo pobre e comum do sertão. As cores
apresentam contraste forte, dando à bailarina um ar
imponente e mágico como em um grande circo.
O filme traz em si uma beleza fotográfica explícita,
o que levou críticos a afirmarem que o seu trabalho
chegava a ter uma estética publicitária. Algumas cenas,
de fato, conceitualmente já foram exploradas pelos
meios publicitários, entre elas a da câmera que
acompanha o balanço das personagens Pacu, Tonho
ou mesmo a bailarina, cujo resultado plástico é fabuloso.
Walter Carvalho já realizou diversos trabalhos
com direção de fotografia publicitária, e esse enfoque
no filme não compromete a obra; muito pelo contrário,
ele tira proveito de uma linguagem que engrandece,
evidencia os detalhes e promove uma precisa
comunicação por intermédio da imagem.
O trabalho realizado por Carvalho em Abril
despedaçado constitui uma obra que marcará a história
do still do cinema brasileiro, pelo seu rigor e resultado
estético. Vemos nas imagens realmente o Caravaggio
visitando o sertão nordestino, mostrando o trágico e o
belo ao mesmo tempo. O filme é uma imperdível aula
de fotografia!
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Relação cinema/literatura – Um
copo de cólera
Taiza Mara Rauen Moraes1
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Na relação cinema/literatura deve ser
considerado que o cinema é um fato e como tal coloca
problemas para a psicologia da percepção e do
conhecimento, para a estética teórica, para a sociologia
dos públicos.
De todos os problemas da teoria do filme deve ser
considerada a impressão de realidade vivida pelo
espectador diante do filme. Mais do que um romance, o
filme nos dá o sentimento de estarmos assistindo
diretamente a um espetáculo quase real, conforme a
percepção de Albert Laffay (apud METZ, 1972, p. 16).
O cinema desencadeia no espectador um processo
ao mesmo tempo perceptivo e afetivo, gerando uma
espécie de credibilidade e atingindo um enunciado
afirmativo; por isso pode ser considerado uma linguagem.
Uma linguagem que ordena elementos significativos em
combinações reguladas – um decalque visual da
realidade.
Doutora em Teoria da Literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
professora de Literatura Brasileira e Teoria da Literatura no curso de Letras da
Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE), coordenadora do Programa
Institucional de Incentivo à Leitura – PROLER.
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Partindo de uma significação analógica e contínua
– a fotografia animada –, o cinema elaborou ao longo de
sua história uma semiótica própria, dispersa e
fragmentária no meio das camadas amorfas da simples
duplicação visual.
Já a literatura é uma arte de conotação expressiva
sobre a denotação não-expressiva. A literatura ressignifica
a linguagem – conotação heterogênea. O cinema, por sua
vez, é uma arte que opera uma conotação expressiva sobre
a denotação expressiva – conotação homogênea.
• A literatura – arte das palavras
• O cinema – arte das imagens
Literatura e cinema são artes vizinhas no âmbito
da conotação, porém no nível denotativo as leis lingüísticas
perdem o sentido no cinema porque as ambições são
“livres”. O filme começa de chofre no interstício da retórica
e da poética.
Gilles Deleuze (1990) diz que “o cinema não
apresenta apenas imagens, ele as cerca com um mundo
a uma imagem atual a imagens-lembrança, imagenssonho, imagens-mundo”. E em decorrência o filme que se
baseia em literatura tem de se afastar do texto que o
inspira.
Um copo de cólera – romance de Raduan Nassar
– apresenta a densidade dramática de um jogo erótico,
de uma disputa de um dia da vida de um homem e de uma
mulher.
O romance é estruturado de modo cíclico com a
descrição da chegada pelo homem e finaliza com a
descrição da chegada pela mulher em capítulos
intercalados: o levantar, o banho, o café da manhã, o
esporro – relevante em relação aos demais capítulos
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por causa da intensidade do diálogo conflitivo entre as
personagens, intermediadas pelo fluxo de consciência.
O homem e a mulher mergulham radicalmente
na intimidade corporal e no embate verbal. Os corpos e
as idéias atingem os limites. Os monólogos interiores
predominam (no filme são verbalizados).
Os embates homem/mulher, força/fraqueza,
submissão/afirmação percorrem a narrativa. O jogo
lingüístico do diálogo direto (pronunciado) e do interior
(pensado) desvia a personagem masculina na
radicalidade de sua sordidez.
No filme, Aluízio Abranches (diretor) optou pelo
jogo do naturalismo e da teatralização para transpor a
ebulição e a precisão das palavras do livro. A mulher
está situada no mundo, enquanto o homem mergulha
na abstração das idéias. A relação dos corpos rompe
com os padrões de Hollywood, e os monólogos interiores
do homem são ditos diretamente para a câmera. A
dramaticidade faz-se no jogo imagem/palavra. Para
exibir o espírito é exposto o corpo. O filme poderia ser
sintetizado num verso de Manuel Bandeira: “Porque os
corpos se entendem, mas as almas não”.
REFERÊNCIAS
DELEUZE, G. A imagem-tempo. Cinema 2. Tradução de
Eloísa de Araújo Ribeiro. São Paulo: Brasiliense, 1990.
METZ, C. A significação no cinema. São Paulo:
Perspectiva, 1972.

CAPíTULO 3
primeiro ciclo
segundo semestre de 2004

O primeiro ciclo de filmes foi pensado para que o
espectador criasse parâmetros avaliativos básicos: a
musicalidade, a fotografia, a literalidade (roteiro), os
recursos técnicos, a plasticidade, o imaginário, a
linguagem do vídeo, a animação e a produção artística.

P R O G R A M A Ç Ã O • 2004
Primeiro Ciclo – Segundo Semestre

25 de agosto
Farinelli, iI castrato
Gênero: Drama
Direção: Gérard Corbiau
Duração: 99min
Origem: França/Bélgica/Itália

27 de outubro
Mostra de vídeo
Gêneros e diretores variados
Duração: aprox. 90min

29 de setembro
Minha vida em cor-de-rosa
Gênero: Drama
Direção: Alain Berliner
Duração: 88min
Origem: França/Bélgica/Inglaterra

24 de novembro
Salve o cinema
Gênero: Documentário
Direção: Mohsen Makhmalbaf
Duração: 75min
Origem: Irã

Farinelli, il castrato
Nadja de Carvalho Lamas1

A expressão castrato refere-se a um cantor
masculino que foi castrado antes de iniciar a puberdade,
a fim de preservar a pureza de sua voz, ou seja, para
manter o canto com a ternura da voz de um menino e a
potência e a agilidade de um adulto. Essa prática
desumana, embora já estivesse presente na Idade
Média, fortaleceu-se no século XVII e chegou ao seu auge
no século XVIII, quando cerca de 4.000 jovens foram
castrados na Itália.
Os castrati e os eunucos tinham em comum o
fato de terem sido castrados, porém diferem-se pelo
fato de que os primeiros eram homens cuja mutilação
era parcial, pois se buscava o atrofiamento dos
caracteres sexuais secundários, como: a barba, o
bigode, a velocidade e a voz grave. O objetivo principal
era privá-los de sua capacidade de produzir a
Doutora e mestre em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS – RS), especialista em Arte Educação pela FAAP (PR), especialista
em Educação e Sociedade pela ECA-USP/UNIVILLE. Professora das disciplinas
Fundamentos da Linguagem Visual, Teoria e Crítica da Arte, Estética e História da
Arte, no curso de Artes Visuais da Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE).
Coordenadora do grupo de pesquisa Arte na Escola e do programa institucional de
extensão Arte na Escola, da UNIVILLE. Membro da Associação Brasileira de Críticos
de Arte. Presidente do Instituto Luiz Henrique Schwanke.
1
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testosterona para que conservassem a voz com o
timbre agudo, rica em harmonia e grande extensão
vocal. A intervenção cirúrgica consistia na imersão da
criança em banho quente, dando-lhe uma bebida
alcoólica muito forte; comprimiam-se as jugulares, e
quando estava inconsciente extirpavam-se os testículos.
O processo da castração, embora reduzisse o
impulso sexual, em muitos casos não era impedimento
para a formação de certa quantidade de testosterona,
possibilitando a atividade sexual na fase adulta.
Os eunucos, no entanto, eram privados na
totalidade de suas genitálias, pois o objetivo era que
fossem guardiões das mulheres no harém. Ou seja, não
tinham possibilidade alguma de ter atividade sexual.
As razões para a castração têm diferentes
origens, porém sabe-se que é tão antiga como a
humanidade. Encontra-se referência a essa atrocidade
desde a mitologia greco-romana, com o mito da deusa
Cibele, mãe dos deuses, esposa de Saturno, amante e
mãe de Átis. Cibele encarrega o filho de cultuá-la, com
a condição de que ele mantenha voto de castidade. Átis
apaixona-se por Sangaride e não cumpre o prometido.
Cibele vinga-se, fazendo com que Sangaride morra. Átis
enlouquece, castra-se e tenta pôr fim à própria vida.
Cibele o salva e o transforma em pinheiro. Desde então
os sacerdotes dessa deusa são eunucos.
Para além do caráter mítico, a castração era
uma forma de dominação e castigo aos inimigos, mas
também de honra para diferentes povos, como egípcios,

árabes e mediterrâneos. Serviu como castigo aos
crimes de natureza sexual e cura para a masturbação
ou condutas sexuais não aceitas.
Na China antiga também se encontrava a prática
da castração, pois nessa época não eram aceitas
mulheres no teatro kabuki nem tampouco na ópera,
razão pela qual os eunucos tinham significativo papel
na vida cortesã, por causa do seu timbre de voz. Essa
prática passou para a Índia, sendo posteriormente
introduzida na Europa pelos muçulmanos. Embora o
Concílio de Nicea, em 325 d.C., a proibisse, tal prática
persistiu até o século VIII d.C.
No século IX, na Espanha, durante o período
histórico de Al-Andalus cristianismo e islamismo
coexistiam. Por essa influência a Igreja Católica
mantinha a proibição, então vigente, de que as mulheres
não podiam participar dos atos litúrgicos, tanto o
sacerdotal como o canto nos templos. Consistia numa
interpretação do Novo Testamento, na qual as mulheres
deveriam ter papel passivo na liturgia católica.
A Igreja entendia que para falar com Deus era
necessária uma voz doce, angelical e aguda, no entanto
havia restrição à presença da mulher. Privilegiaram-se,
então, as vozes agudas de jovens na fase da préadolescência, com o desenvolvimento da técnica do
falsete. Esta, desenvolvida desde o século XI, prosseguiu
até o século XV, período em que Espanha e França
tiveram grandes falsetes, cujo repertório era o religioso.
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Entretanto a cúria e os peritos em música
eclesiástica percebiam certa estridência no falsete,
enquanto na voz do castrato havia um tom angelical
que parecia natural e sincero. Esse aspecto andrógeno
sugeria a personificação de um ser assexuado. E apesar
da proibição do Concílio de Nicea as igrejas de Portugal
e Espanha mantiveram, desde o século XI até o século
XIII, a presença desses cantores. No século XV a Itália
passou a ter esses cantores em suas igrejas, e em
1599 o papa Clemente III aceitou oficialmente o castrato
no coro da Capela Sistina.
A Igreja Católica foi barbaramente conivente,
tendo em vista que, aceitando compor o seu coro com
castrato, estimulava essa prática. A desculpa foi de que
a castração era até uma forma de manter a saúde
desses jovens e a sobrevivência das famílias, pois essas
pessoas tinham muitos filhos e péssimas condições
financeiras. Aqueles que se sobressaíam tornavam-se
famosos e ricos, minimizando um “problema social”. Mas
a que preço!
Para que tivessem uma bela voz, após a
castração, era necessária grande dedicação ao estudo
do canto, da harmonia, do solfejo, da técnica vocal, da
composição e do arranjo, para aperfeiçoar e manter o
tom agudo e doce, bem como fortalecer a caixa torácica.
Nessa formação constava, ainda, o estudo da história
da música e da humanidade e postura impecável. Não
menos importante era ser aceito como aprendiz pelos
grandes músicos, ávidos por grandes talentos.

Entretanto muitos jovens não resistiam à cirurgia
em virtude da pouca higiene, vindo a falecer em
conseqüência dela; outros não conseguiam a qualidade
da voz nem desenvolver os estudos conforme o exigido.
No final do século XVII desenvolveu-se na Itália a
ópera, e os castrati ocuparam um lugar especial,
tornando-se o seu símbolo maior. Os papéis principais
exigiam um soprano agudo, com acrobacias vocais, e
eram ocupados pelo castrato . Aqueles que se
destacavam tornaram-se ricos e famosos.
O filme, objeto desta mediação, aborda a vida
movimentada e intensa do castrato Carlo Broschi,
conhecido como Farinelli, um dos músicos mais famosos
do século XVIII. Nasceu na cidade de Andria (província
de Bari, Reino de Nápoles) em 24 de janeiro de 1705 e
morreu em Bologna em 16 de setembro de 1782.
Classificado como drama, o filme é de natureza
biográfica, mas traça a relação entre música e ficção.
Dirigido pelo cineasta belga Gérard Corbiau
(1941), estudioso e dirigente da série de documentários
sobre música, ópera e balé da televisão RTB, de
Bruxelas. Enquanto dirigia a série de programas sobre
retratos de músicos e contos musicais, foi duas vezes
destacado, pela crítica televisiva, por causa da
originalidade da relação por ele estabelecida entre
música e ficção.
O primeiro longa-metragem de Corbiau foi
realizado em 1988, Le maître de musique (O professor
de música), cuja narrativa tratava da vida de Joachim
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Dallayrac, um baixo barítono que deixou a carreira no
alto do sucesso para dedicar-se à formação de uma
única aluna, Sophie, jovem de voz admirável. O mestre
queria uma aprendizagem perfeita. Depois Joachim
recolheu um jovem arruaceiro de voz de ouro, pois sentiu
nele uma talentosa promessa. Decidiu que os dois
alunos participariam de um concurso de canto
organizado pela princesa Scotti, mecenas riquíssima,
mas que nutria um ódio selvagem por Joachim.
O segundo longa-metragem é Farinelli, il castrato,
de 1994, seu filme mais ambicioso, no qual faz
ressuscitar a vida e a voz de Carlo Broschi.
O terceiro, Le Roi dance, realizado em 2000, foi
inspirado no livro Lully ou le musicien du soleil (Lully ou o
músico do sol ), de Philippe Beuassant, que trata dos
primeiros vinte anos do reinado de Luiz XIV, amante e
protetor das letras. A obra mostra que quem governava
a França era o músico Jean-Batiste Lully. Exímio
dançarino, superou suas fragilidades por meio dessa
sua habilidade, revelando-se a si mesmo e ao mundo.
Lully nutria um amor platônico pelo rei e compôs-lhe
uma música.
Para Gérard Corbiau a música é uma questão
de estética fundamental na cinematografia, pois quer
um casamento entre o cinema e a música, e não um
papel secundário ou ilustrativo desta. Busca uma
interpenetração entre a música e a ficção sem que uma
sofra a coabitação da outra. Nos três filmes a música é
o elemento central. Ela é uma das personagens
fundamentais do tema.

Em Farinelli, il castrato evidencia-se a riqueza de
cenário e de figurino. Um número significativo de cenas
se passa na apresentação de óperas, exibindo extratos
de representações de obras líricas, permeado de
dramas e paixões.
A voz dos castrados tinha, por razões fisiológicas,
muitas qualidades: um timbre de criança (ausência de
mudança); grande alcance; um sopro forte, e a caixa
torácica era mais vasta que a média; uma grande
flexibilidade nos vocalistas e aos traços mais difíceis.
Entretanto nenhum cantor atual conseguiria executar
as partituras destinadas aos castrados, e isso seria um
empecilho na realização do filme. Corbiau solucionou o
impasse fazendo uso de elementos das novas
tecnologias, particularmente a desenvolvida pelo IRCAM
– Instituto de Pesquisa e Coordenação Acústica/
Música2 –, para criar uma voz artificial próxima do que
se pode imaginar ser a do castrado.
No Ocidente existe um único registro da voz de
um castrado, a de Alessandro Moreschi3, cuja voz foi
captada em 1904. A má qualidade técnica do registro
não permite uma reconstituição, porém é um
importante documento, pois possibilitou uma análise
estética da música, do canto e o pensar em modelar o
fenômeno por intermédio do computador.
Laboratório de pesquisa acústica do Centro George Pompidou, em Paris.
Último castrato de que se tem notícia, pois no fim do século XIX essa prática foi
abolida.
2
3
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Como recriar a voz de um castrado por fusão de
timbres? Carlo Broschi, dito Farinelli (1705-1782), foi
reconhecido como um dos castrados mais célebres.
Evidentemente, não se dispõe de nenhum registro dessa
voz única. Porém com a intervenção do IRCAM foi
possível recriar, a partir da voz de uma soprano feminina
mesclada com a voz de um contratenor, por meios
técnicos de tratamento numérico de sons, uma voz
inédita fora das performances humanas atuais que se
aproxima daquela que foi a voz de Farinelli. O resultado
do canto é de grande qualidade e possibilita dimensionar
a beleza da voz do castrato, embora não se justifique
tal prática.
Qual era o contexto em que vivia Farinelli? Barroco
é o período em que se passa o filme, movimento que
teve o seu auge no século XVII, seguindo até a primeira
parte do século XVIII. Seu desenvolvimento não foi
homogêneo, pois em cada país ele aconteceu em tempo
relativamente diferente.
Os historiadores reconhecem a Itália como o
berço desse estilo e foi de lá que se espalhou a sua
influência. Teoricamente o Barroco possui uma enorme
ambigüidade. Embora os artistas reivindicassem a
herança renascentista, sistematicamente a violavam na
letra e no espírito. Enquanto o Renascimento era
marcado pelo equilíbrio, sobriedade, racionalismo e
pensamento lógico, o Barroco era o movimento, a busca
do novo e dos contrastes. O drama, a exuberância e a
teatralidade eram a sua marca; apelava para o instinto,

para os sentidos, para a fantasia, tendia para o fascínio,
em contraponto à serenidade comedida e racional da
Renascença.
Farinelli nasceu no período barroco, mas sua
maturidade deu-se em plena fase de transição para o
rococó. Embora na primeira parte o rococó ainda tivesse
característica de monumentalidade, quando atingiu seu
auge as características predominantes eram a
delicadeza e a intimidade. Privilegiam-se a cor, a
expressão, com prejuízo da linha objetiva, grande e firme;
o toque de sensibilidade, sentimento e sensualidade
esteve em todas as suas formas.
As manifestações artísticas desse período foram
essencialmente aristocráticas, cujos critérios de
agradável e de convencional eram mais significativos
do que os de espontaneidade e de espiritualidade.
Buscava-se uma produção mais leve e fluida, com
linguagem formal mais sensualista e mais delicada do
que a usada pela corte de então.
Os artistas trabalhavam tanto para a corte como
para o duque, variando apenas o estilo conforme os
gostos de cada um.
As cenas galantes de Watteau e de outros
importantes artistas substituíram as pinturas cerimoniais
religiosas e históricas, dando lugar às transformações
do gosto na segunda metade do século. Watteau pintou
a vida de uma sociedade que ele não podia ver senão de
fora, deu expressão a um ideal do qual tinha contatos
exteriores, deu vazão aos ideais utópicos de liberdade
por analogia a sua idéia subjetiva de liberdade.
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Figura 1 – Os prazeres da vida (Antoine Watteau, 1715)
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Freqüentador assíduo de teatro, era dali que
Watteau buscava referências para construir os tipos
morais de suas obras. Para elaborar as árvores buscava
a inspiração no Jardim Luxemburgo. Os seus quadros
representavam uma sociedade ameaçada pela
natureza irrealizável dos seus desejos. Exprimem um
desejo veemente da cultura perfeita, da alegria de viver
tranqüilo e seguro. Os assuntos eróticos, ligados ao
amor, eram a sua tônica. Foi um século de
características fortemente libertinas.

Figura 2 – O Amor no teatro francês (Antoine Watteau, 1719)

O filme ilustra esse contexto libertino e voluptuoso,
o mundo da aristocracia, do teatro e da ópera, que
inspirava os grandes artistas. Traz o drama individual
do castrato, mas também a relação fora dos padrões
de moralidade com o irmão, assim como as dificuldades
de relacionamento entre os músicos e compositores
da época.
Há na sua construção uma extensa pesquisa
sobre costumes, hábitos, vestimentas, adereços, móveis
e ambientes da época. Por exemplo, na cena do balcão
do teatro (figura 3), comparada com a figura 4, observase que a personagem à esquerda tem a vestimenta
típica das usadas no rococó. Também podem ser
identificadas suas características no detalhe
arquitetônico do balcão.

Figura 3 – Cena do filme Farinelli, il castrato
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Figura 4 – Peça em porcelana do século XVIII

O filme traz uma reconstrução cuidadosa do
século XVIII, dando a dimensão das produções de óperas
européias e do requinte da época. Ao mesmo tempo
aborda a relação de amor e ódio entre os irmãos, a
erotização do período e as paixões humanas. Corbiau
conseguiu articular de maneira encantadora a ficção, a
música e o rigor histórico, permeando-o de drama, sem,
no entanto, torná-lo um musical cansativo e monótono.

Sinopse de alguns vídeos que
participaram da I mostra de vídeo

Cordas, de Raphael Vianna
Este vídeo foi concebido como trabalho de
conclusão para a disciplina de Multimeios do curso de
Artes Visuais da UNIVILLE em 2002. O intuito era
experimentar a linguagem de vídeo abordando uma
temática específica. O produtor decidiu porém lançar
um olhar sobre o universo marginalizado das drogas,
construindo a idéia de uma personagem que fosse se
desintegrando com o decorrer da história. Em Cordas
é utilizado muito o contraste entre claro e escuro, bem
como uma trilha sonora bastante oscilante, com
momentos marcados com sons ora muito graves, ora
muito agudos. O resultado é a história comovente de
um jovem que, ao entrar no mundo das drogas, se
encontra envolto em um problema bem maior do que
ele próprio conseguiria resolver.

85

SIAME, de Fábio Henrique Nunes Medeiros
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Ficha técnica
Produção: Márcia da Rocha de Jesus
Edição: Nielson Ribeiro Modro
Elenco: Jhonatan e Willian Ferlin
Poemas: Rubens da Cunha
O sopro do DESCAMINHO trazendo a vida.
Irmãos: gêmeos: SIAME: beijos iguais.
Seqüência: tato: AMOR: rotas de fuga.
Duas CARNES ÚNICAS dividindo o sonho e o desejo.
Irmãos siameses, presos pelas costas, apaixonados um
pelo outro, lutam contra as limitações físicas pois
precisam concretizar seu demasiado amor. Entre o
sonho e a realidade rompem as carnes dorsais
e entregam-se ao inominado.
Utilizando uma linguagem que permeia o real e o surreal,
o vídeo SIAME afronta tabus estabelecidos pela crueza
híbrida da essência.

Vídeo em sua linguagem
Nilton Tirotti1

O ensaio Vídeo em sua linguagem nasceu do
projeto Salve o Cinema, organizado pelo Proler –
Programa Institucional de Incentivo à Leitura da
Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE) –, que
propõe incentivar a discussão e a formação críticas na
leitura da linguagem do cinema, e programas com tal
objetivo são sempre bem-vindos. Apesar de não tratar
diretamente sobre a linguagem do vídeo, um dos
encontros “pega carona” e mostra, com exemplos
distintos, as possibilidades do fazer em vídeo, seja como
gênero ou como estilos de seus produtores.
A busca por uma fidelidade de linguagem remete
a situações extremas no uso das técnicas e dos conceitos
quando da elaboração de uma obra videográfica. Neste
ensaio há a opinião de um realizador de vídeos que
persegue uma posição um tanto purista, no intuito de
absorver a essência da linguagem adotada: o vídeo.
Tratar o ato da criação de imagens para um
audiovisual já é, por si só, uma tarefa complexa. Vivemos
em um mundo carregado de imagens, a nossa
sociedade não pára de criar signos, e para tal os
criadores imagéticos vivem em reuni-las para lançar
Professor de Multimeios do curso de Artes Visuais da Universidade da Região de
Joinville (UNIVILLE). Graduado em Design pela Fundação Armando Álvares Penteado
(FAAP – São Paulo – SP). Mestre em Design pela Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC – Florianópolis – SC). Artista visual – atua na linguagem da videoarte.
1
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formas de diálogos que propõem a reflexão do próprio
mundo.
O vídeo tem características artesanais, tanto
pela facilidade de acesso aos recursos quanto por ser
um mero meio de expor as idéias, além de suas
peculiaridades aplicadas ao registro pessoal. A
divulgação desse produto é irregular, fato que prejudica
a sua proliferação e, por conseguinte, sua discussão
mais detalhada como meio e linguagem. Falar sobre
suas especificidades é quase um monólogo, é
necessário criar meios que fomentem sua distribuição.
Em vários momentos o texto entra na forma
comparativa entre o vídeo e o cinema. Há algum tempo
vários meios são utilizados, com técnicas de captura
e veiculação bem distintas: a imagem química (película)
e a eletromagnética (fita). Hoje a tecnologia permite
inserir na película as imagens geradas em fitas
eletromagnéticas, situação que, tecnicamente,
aproxima as duas linguagens. Deve-se considerar que
os recursos técnicos são criados pela indústria do
audiovisual para atender às necessidades dos
criadores e oferecer um material, experimental ou não,
que possibilite a exibição de suas inquietações ao
público.
A linguagem do vídeo, respeitando seus códigos,
fala em seu próprio idioma, sem riscos de
incompreensão.

Não pensamos em palavras, mas sim em imagens,
é como se tivéssemos uma câmera embutida
atrás do olho. Transpor as imagens desta nossa
câmera interna é utilizar um processo mental
oriundo da imaginação. Criar um relacionamento
entre estas imagens é criar, e criatividade é
transpor esta criação para um suporte, ou meio,
adequada à forma ou técnica ideal para a sua
mensagem (COMPARATO, 1995).

Uma produção que utiliza um conceito guiado pelo
realizador acarreta fatores que devem ser avaliados
numa inter-relação entre criação técnica e a sua
recepção sensorial. Diminuir os ruídos na compreensão
da mensagem é propor uma linha orgânica com a
linguagem e o meio utilizado.
As linguagens utilizam-se de elementos, ou até de
outras linguagens, para se compor: a literatura expressase por meio das palavras e regras de seu idioma; a música
constrói-se do ritmo e da harmonia em suas melodias; a
pintura constitui o uso de cores e luzes. “A fotografia compõe,
emprestados da pintura, alguns princípios de composição.
O cinema, a televisão e o vídeo incorporam a fotografia, a
pintura, a música, a literatura e o teatro, acrescentando o
desenvolvimento num tempo e espaço” (MORALES, 2000).
André Bazin afirma que “o que se vê na fotografia,
no cinema, na TV e no vídeo é fruto da visão da câmera,
portanto depende [...] da posição que ela assume e do tipo
de lente e de que forma está sendo captada a imagem” (ir :
MORALES, 2000)
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Os aspectos próprios da linguagem do vídeo
transcrevem para o vídeo uma escritura de imagens,
deixando de ser apenas um meio de registro ou
documentação para alcançar uma posição como
sistema completo de expressão, permitindo um discurso
do real e do irreal, satisfazendo a poética do artista. O
momento em que o vídeo foi mais
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explorado verdadeiramente, em suas formas
e modalidades explícitas, foi o dos artistas da
videoarte e o da intimidade singular no vídeo
familiar. Ele constitui, portanto, um “pequeno
objeto”, flutuante, mal determinado que não
tenha por trás de si uma verdadeira e ampla
tradição de pesquisa (BELLOUR e DUGUET,
apud DUBOIS, 2004).

A videoarte nasceu com algumas experiências
dos happenings, manifestações ao vivo sem vínculos de
um roteiro predeterminado – quando não registrados,
se perdem. Uma de suas intenções é, de fato, se perder
com o tempo. O registro dessas manifestações passaria
a ser informação para a história da arte, momento em
que alguns artistas utilizaram gravações com o mais
recente meio tecnológico, o portapack, e criaram os
primeiros videoteipes. O artista, envolvido na concepção
dos happenings, cria uma forma peculiar para captar
as imagens, um conceito de registro próprio da arte
que contribuiu para as primeiras experiências em
videoarte. Os artistas plásticos que se aventuraram por
essa linguagem apresentaram várias formas na

concepção e uso do vídeo e na investigação das
descobertas tecnológicas no meio. A estética
apresentada vai permear a televisão, que se mostra
um forte oponente, apesar de utilizar o mesmo suporte.
O vídeo herdou da televisão o aparato tecnológico,
carregando consigo uma postura parasitária em
relação a outros meios. Os experimentos em vídeo dos
artistas poderiam transformar a história do vídeo, pois
vários grupos realizaram produções alternativas para
a televisão, porém o pensamento comercial das
emissoras venceu a batalha. A produção de videoarte
firmou-se pelos espaços artísticos e constitui uma
vertente que se fortalece como linguagem, visto que
museus e galerias passaram a expô-la com mais
intensidade nas mostras e bienais de arte.
O ritmo, em um audiovisual, conduz o espectador
ao tempo desejado pelo contador; em um compasso
bem aplicado, pode significar a compreensão, ou não,
da proposta. A métrica adequada é aquela que mais
corresponde ao meio utilizado para contar a história.
A dificuldade com que a varredura eletrônica das
imagens em vídeo permeia a tela passa a ser uma
característica de natureza do suporte e do ambiente
onde, usualmente, se assiste ao vídeo. A linguagem
organiza-se em uma figura de sinédoque que apresenta,
ao que se vê, resultado da concepção ao considerar a
estrutura formal, em que o todo é formado pela
organização de suas partes, uma decomposição
analítica dos motivos. A narrativa é caracterizada pelo
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aproveitamento dos limites técnicos, a fim de compor
uma forma própria do meio como linguagem. É
necessário atentar para os signos utilizados, pois eles
devem sugerir um todo conforme o narrador queira que
seja revelado. É importante considerar a quantidade de
informações adequada ao meio.
A composição deve formular uma seqüência em
que são utilizados os enquadramentos. Dessa maneira,
tem-se uma construção pontuada em clareza e
objetividade, sem entrada de ruídos de cenas indevidas,
sejam como excessos ou faltas. É importante ter
habilidade a fim de explorar o uso do detalhe, como
fragmentos articulados ao descrever o tema com
imagens. A narrativa deve manter a tensão, assim o
todo não é revelado de uma só vez. A proliferação de
imagens causa prejuízo à narração; um mundo visual
carregado de informações e signos deve ser rompido.
Produzir composições limpas favorece a leitura dos
códigos audiovisuais e reduz a figura ao seu mínimo
significante. No vídeo, a emoção é percebida quando a
narrativa aponta para a síntese de sua história.
O enquadramento tem a proporção de 3 X 4, que
corresponde ao campo visual apreciado. As
possibilidades em transcrevê-lo de outra forma não
garante um maior número de espectadores. A tela de
16 X 9 – wide-screen – é limitada a equipamentos que
permitam tal função. Estimar uma garantia do
enquadramento na minoria de espectadores é
subestimar a leitura das imagens realizadas. O trato

dos profissionais do vídeo deve ser dirigido às
especificidades da proporção que o vídeo apresenta.
Mesmo utilizando denominações técnicas do cinema, o
entendimento deverá corresponder às dimensões em
que as imagens serão exibidas, conseguindo assim o
melhor aproveitamento de seu conteúdo. Os
enquadramentos em planos (denominação do cinema)
devem considerar o ritmo passível do vídeo, em que a
decomposição se faz mais marcante, ampliando o uso
de cenas mais fechadas e fragmentos na sua seqüência.
As condições técnicas inerentes ao vídeo perdem
em relação ao cinema: neste, a profundidade de campo
entrega-se às grandes cenas de paisagem abertas e
com qualidade de imagem suficiente para a leitura
emocional proposta na narrativa.
A resolução das imagens possíveis do vídeo
relaciona-se com os aparelhos de reprodução (fitas VHS
ou DVD) conectados aos televisores (telas planas ou
comuns), que são os responsáveis pela qualidade das
informações dirigidas ao espectador. A imagem chega
aos nossos olhos através de uma camada de vidro –
tela do televisor – de superfície brilhosa e suscetível a
reflexos de luzes, impondo brilhos que nada se
relacionam com as imagens correntes ao produto
videográfico. O ambiente onde está o televisor é passível
de muitas variações, e tal fato acaba comprometendo
as condições de concentração das mensagens contidas
no vídeo. O mercado de audiovisual já permite acesso,
de baixo custo, aos equipamentos de home theater,
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condição de ganho para a imagem exibida. Uma sala
preparada para esse fim não elimina as possibilidades
de ruídos, que distraem os sentidos necessários à leitura
de um trabalho conceitual.
O conceito apresenta-se com o estímulo de
produzir um vídeo, acontece pela inquietação do
realizador. O produto visual deve ter sua razão de existir.
A realização de um vídeo é tarefa que reúne muito
planejamento, o qual deve resultar em um processo de
criação prazeroso e em um material que contemple
reflexão, que consiga entreter as pessoas em um
momento mágico, na viagem ao mundo de seu autor. A
construção que as linguagens artísticas permitem
requer o cuidado de liberar as idéias do artista com a
liberdade de criação fiel à sua poética. O vídeo deve
transmitir o conteúdo aproveitando as especificidades
de sua linguagem. A aplicação, que utiliza a essência da
forma e meio escolhidos, vai conseguir um conteúdo
rico e coerente, o diálogo com um grande número de
pessoas. O vídeo permite isso e deve estabelecer uma
linha de fácil leitura e sincera no respeito ao espectador.
O prazer em assistir a um vídeo deve ser semelhante
ao prazer de sua produção, fechando a linha que une
estímulo, criação e reflexão de nossa sociedade.
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Salve o cinema:
Vida e arte em fusão
José Sizenando de Moraes1
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Apesar das invenções recentes da indústria do
entretenimento e da comunicação, como a internet e a
TV a cabo, neste século que finda-começa o cinema
desponta como a expressão artística que mais mobilizou
as massas, dadas a novidade de sua criação e a atração
provocada pelas fotografias cinéticas que ao longo do
tempo foram se aprimorando e ganhando outras
técnicas. A sua influência é percebida sempre que cai
na boca do povo alguma película que traz interesse.
A produção iraniana das últimas décadas já se
fez presente ao público brasileiro nas salas de cinema
das principais cidades do país. Alguns autores já
ganharam seu espaço nas mostras e reconhecimento
com prêmios internacionais conquistados. Muito já se
falou sobre a peculiaridade em retirar do pouco o
grandioso. Creio que para mim esse continua sendo o
terreno fértil encontrado para brotar por entre a aridez
de poucos recursos, e a frugalidade das histórias, o
lirismo na sua mais potente verve.
Mestre em Artes Cênicas pela Universidade de São Paulo (USP), coordenador do
programa de teatro da Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE), professor
de teatro da Escola de Teatro Bolshoi no Brasil, professor de pós-graduação no
Instituto Fronteiras Gestálticas.

1

Se o cinema procura retratar momentos cruciais
que despertam de uma ocasião corriqueira, em alguns
casos o mesmo cinema não deixa de ser captado por
suas próprias lentes, revelando nos bastidores a sua
mágica da transformação da ilusão em realidade ou
vice-versa. Tal desconstrução do sentido clássico de
narrativa atualmente é feita com maestria no cinema
iraniano de Abbas Kiarostami – que foi o grande
precursor dessa vertente do cinema iraniano
contemporâneo: Close up (1990), Vida e nada mais (E
a vida continua) (1993) e Através das oliveiras (1994)
– e Mosen Makhmalbaf. Atitude tão contemporânea –
a metalinguagem – está presente nas tragédias e
comédias gregas, no teatro medieval, no Fausto de
Marlowe, em Shakespeare, Pirandello, Jean Genet,
Samuel Beckett...
Em Um instante de inocência e Salve o cinema
Makhmalbaf forja um elo indissociável: vida e arte. Onde
começa um e termina outro? Qual a fronteira? Que
limites? Questões importantes que o artista
contemporâneo busca responder, questionar, provocar.
Em si e no público. Que arte fazer... Que rumo seguir?
Que fazer?... Que arte?
Permeados de ambíguos paralelos entre a ficção
e o documentário, ambos contam a história do próprio
cineasta que quer fazer um filme; as situações baseiamse em acontecimentos de sua vida pessoal e passam
durante a escolha de atores para participar de um filme
a ser rodado. No entanto, em Salve o cinema, objeto
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deste artigo, o que os candidatos não sabem é que os
testes constituem a própria ação da montagem, quando
o fascínio pelo cinema é demonstrado de diversas
maneiras. Centenas de pessoas debatem-se para
conseguir uma inscrição para o teste. A cada um o
diretor (o próprio Makhmalbaf – criador e criatura)
indaga a respeito do interesse pelo cinema e quais os
motivos que os levaram a seguir a carreira de ator. Para
conseguir o papel, ordena-lhes que chorem em poucos
segundos, ou que riam com verdade. Muitos fracassam,
outros tentam encontrar algum subterfúgio para
explicar a dificuldade em chorar ou rir numa ocasião
artificial. As máscaras utilizadas no cinema são viradas
do avesso nesse teste em que cada um declara seu
amor às artes que fazem parte do espetáculo
cinematográfico2. O que ocorre é que tal vertente do
cinema iraniano chama multidões a expor suas fantasias
em frente às câmeras, encarnando a ficção que vêem
nas telas. Ao mesmo tempo faz das ações e fatos reais
seu material para um filme, com passagens que
aparecem amalgamadas numa única obra; a realidade
impele ao registro que se transubstancia em ficção. A
direção pede que, tal um lance de dados, o mundo ao
Um dos candidatos que se apresenta, mas que não aparece no filme, é um exguarda do Xá da Pérsia que o diretor havia esfaqueado na época de sua luta contra
o governo durante a revolução islâmica de 1979 no Irã. Daí surgiu a idéia do
cineasta em filmar o episódio do esfaqueamento em Um instante de inocência,
fazendo parte da trama a procura dos atores para os papéis vividos pelo diretor e
pelo guarda, transparecendo os conflitos vividos por ambos na montagem de suas
personagens e no passado que deveriam exumar, reavaliando seus significados.
2

redor indique as seqüências a serem filmadas. Porém
isso não significa uma ordem aleatória e tampouco
fugidia da linha de um roteiro. A criação reveste-se do
instante presente para contar uma história paralela à
realidade dos atores-personagens3.
Assim é que, com sua capacidade de registrar o
mundo ao redor das lentes e ao mesmo tempo recriar
esse mundo sob sua vontade, o verdadeiro e o falso
convivem num dos mais antigos debates sobre a função
da arte, como por exemplo sua postura de resgate da
vida concreta e o trabalho que em cima dela se faz para
entrar ainda mais na sua verdade. A aproximação do
contingente do mundo externo com a intenção do artista
é feita de maneira a oferecer um novo olhar, mágico,
no entanto imanente ao que vemos. O verdadeiro e o
O encontro do espetáculo cinematográfico com o documentário, da ficção com a
realidade, pode ser ampliado em Close up, filme de Kiarostami de 1990. Um caso
policial inusitado chamou a atenção do cineasta para que ele fosse atrás dos
envolvidos na ocorrência: um homem que se fez passar por Mohsen Makhmalbaf
conseguiu ganhar a confiança de uma família para então freqüentar sua casa com
a promessa de utilizá-la como locação de filmagens e de chamar seus moradores
a participarem de um filme. A farsa é descoberta, e o suposto Makhmalbaf é
preso. A equipe de Kiarostami vai até a prisão e conversa com o farsante. Este
confessa seu fascínio pelo cinema, que fez tudo isso por admiração das obras de
Makhmalbaf. Em seguida o diretor pede autorização ao juiz que presidirá o caso
para filmar o julgamento. Durante o tribunal, o cinema tem uma participação direta
nas ações que decorrem na sessão: o diretor faz perguntas ao acusado
complementando as interrogações do juiz; o autor da fraude esclarece que os
filmes de Makhmalbaf dizem respeito a sua condição de pobre e desempregado e
que sua vontade era ser um diretor de cinema. Kiarostami interpela se ele já não
estava exercendo o papel de si mesmo. A confirmação é evidenciada com as
cenas do primeiro encontro com os membros da família e da sua prisão, filmadas
com os agentes reais que repetem o ocorrido.
3
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falso confundem-se em Makhmalbaf ; o cinema pede aos
acontecimentos da vida o seu material e a permissão
para que faça sob outros olhos sua gravação,
focalizando os aspectos que fogem do mero registro
testemunhal.
Essa segunda vertente do cinema iraniano
desconstrói a rigidez e a transparência do modelo
clássico norte-americano para construir um novo
modelo de narrativa. A busca de Makhmalbaf é pelo
intangível, por uma libertação das necessidades
concretas para atingir um nível espiritual que
transcenda a aparência da realidade concreta.
De fato, esses filmes continuam sendo fiéis aos
princípios neo-realistas, mas discutem o sentido de
realidade do processo cinematográfico. Ora, todo filme
é fabricado. A perspectiva de posicionar a câmera como
um observador invisível e neutro é a tentativa máxima
do cinema americano em iludir o espectador, sugerindo
que o mundo da ficção é tão real quanto o nosso mundo;
a velha e desgastada teoria da quarta parede e a fatia
de vida dos naturalistas. Portanto, para que um filme
seja de fato neo-realista, deve refletir sobre o próprio
processo cinematográfico, que por definição é uma
fabricação da realidade. Esse desmascaramento do
aspecto de neutralidade da narrativa cinematográfica
reafirma em última instância um realismo, mas
orgânico, cruel, nas palavras de Antonin Artaud. Que
seja ficção mas verdadeira, que promova choques
sensoriais no espectador a partir de gestos, palavras,

ações, imagens que provoquem emoções físicas na
platéia (ARTAUD, 1995, p. 37-40). É o que buscam
atualmente as mais significativas produções iranianas.
Esse desmascaramento por intermédio da
narrativa é particularmente importante porque vai de
encontro ao principal pilar do cinema americano: a
transparência. Ela diz que aquilo é arte e convida a um
mergulho na essência da arte: a emoção. O cinema
norte-americano, que domina o mundo, dá respostas;
não faz perguntas, não deixa lacunas para que o
espectador possa preencher com suas impressões. Em
Salve o cinema, de Makhmalbaf – e no Projeto do
Proler/UNIVILLE –, o que se afirma é o olhar porque é
cinema, mas o instante da ação cênica – do teatro, da
dança, do cinema – do tempo presente; de uma atitude
artística, cênica, que morre para nascer no instante
seguinte, vivo e único; e da reflexão, do embate de
impressões e idéias, do autoconhecimento.
Salve o Cinema... Salve o Teatro... Salve o Ator.
Vida longa aos que amam a arte.

REFERÊNCIA
ARTAUD, Antonin. Linguagem e vida. São Paulo:
Perspectiva, 1995.
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CAPÍTULO 4
segundo ciclo
primeiro semestre de 2005

O segundo ciclo de filmes foi pensado para que o
espectador pudesse aprofundar os parâmetros avaliativos:
intervenção das artes, leitura semiótica/simbologia, novas
linguagens do cinema, humor nos filmes, musicais e roteiro.

P R O G R A M A Ç Ã O • 2005
Segundo Ciclo – Primeiro Semestre

30 de março
Moça com brinco de
pérola
Gênero: Drama
Direção: Peter Webber
Duração: 95min
Origem: Inglaterra

13 de abril
Dogville
Gênero: Drama
Direção: Lars Von Trier
Duração: 177min
Origem: França

28 de abril
As bicicletas de Belleville
Gênero: Animação
Direção: Sylvain Chomet
Duração: 82min
Origem: França

18 de maio
Ou tudo ou nada
Gênero: Comédia
Direção: Peter Cattaneo
Duração: 90min
Origem: Inglaterra

15 de junho
Dançando no escuro
Gênero: Drama/Musical
Direção: Lars Von Trier
Duração: 140min
Origem: Dinamarca/
França/Suíça

23 de junho
As três Marias
Gênero: Drama
Direção: Aluízio Abranches
Duração: 90min
Origem: Brasil

Moça com brinco de pérola
Nadja de Carvalho Lamas1
Sônia Regina Lourenço2

O filme Moça com brinco de pérola, baseado no
romance homônimo de Tracy Chevalier, é uma
construção ficcional, embora, permeado por uma densa
pesquisa sobre a época e sobre a vida de Johannes
Vermeer, sugira uma história real. A vida desse artista
é de certa forma um mistério, pois os registros que
existem sobre ele são de natureza oficial, tais como
certidão de batismo, de casamento, entrada na guilda
dos artistas holandeses, participação numa comissão
de avaliação da validade de algumas obras italianas. O
pouco que se sabe sobre Vermeer é que era casado
com Catharina, filha de Maria Thins, uma senhora
Doutora e mestre em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS – RS), especialista em Arte Educação pela FAAP (PR), especialista
em Educação e Sociedade pela ECA-USP/UNIVILLE. Professora das disciplinas
Fundamentos da Linguagem Visual, Teoria e Crítica da Arte, Estética e História da
Arte, no curso de Artes Visuais da Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE).
Coordenadora do grupo de pesquisa Arte na Escola e do programa institucional de
extensão Arte na Escola, da UNIVILLE. Membro da Associação Brasileira de Críticos
de Arte. Presidente do Instituto Luiz Henrique Schwanke.
2
Doutoranda em Antropologia Social pelo PPGAS, da Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC), mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal
do Paraná (UFPR), membro do MUSA – Núcleo de Estudos Arte, Cultura e Sociedade
na América Latina e Caribe (UFSC), pesquisadora voluntária no grupo de pesquisa
Arte na Escola, da UNIVILLE.
1
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tinhosa e autoritária que mantinha contato comercial
com os mecenas de suas obras. Vermeer teve onze
filhos; ao final de sua vida tinha péssima situação
financeira, e um ano após a sua morte foi decretada a
falência da família.
Sabe-se, também, que seu ateliê ficava no andar
superior da casa, cujas janelas estavam voltadas para
a fachada principal, de onde vinha luz. A maioria de suas
obras foi pintada ali, quase sempre próximo a essas
janelas, recebendo, assim, a mesma iluminação. Embora
o espaço fosse sempre o mesmo, Vermeer conseguia
elaborar uma composição requintada, permeada de
detalhes, luzes e cores. Suas obras eram
predominantemente cenas de gênero com pouca ou
quase nenhuma narrativa, compondo-se de no máximo
duas pessoas. Sua preferência pelas formas
geométricas evidencia-se nos jogos de ladrilhos, mas
também nos planos retangulares sobrepostos em
muitas de suas obras. Cada uma delas era fruto de
meses de trabalho, cada detalhe era visto e revisto com
cuidado.
Seu ateliê era um mundo à parte, silencioso, no
qual a família não tinha participação. E é quase tudo
que se sabe sobre ele.
Moça com brinco de pérola é um filme de
estrutura simples, cuja riqueza está na fotografia, na
direção artística, no figurino e na atuação dos atores. A
produção soube captar, com muita sensibilidade, a
atmosfera e o pensamento visual da obra de Vermeer.

Construiu o filme fazendo uso desses elementos, sem
que fosse uma mera transposição, mas, antes,
mantendo a densidade e a nobreza da obra. Esse é um
grande mérito do filme.
Outro aspecto a ser destacado diz respeito à
reconstituição de época, pois na Holanda a religião
predominante era a protestante, e sua população era
constituída de mercadores, marinheiros e lavradores.
Os valores predominantes eram os da burguesia
conservadora e protestante. Os artistas não tinham
encomendas vindas da Igreja ou do Estado, o seu
beneficiário era basicamente o mecenas, ou seja, o
principal ator que colecionava obras de arte.
A trama do filme traz como pano de fundo o
conflito religioso entre católicos e protestantes, assim
como a decadência econômica da pequena burguesia
holandesa. Pessoas que tinham certo status social
perdem tudo o que possuem em função do alto
endividamento da burguesia. A própria situação de
Veermer é exemplo do quadro social da época.
A abordagem de mediação desse filme inseriuse no eixo Intervenção das artes em vários contextos.
As perspectivas de reflexão são complementares, pois
decorrem da percepção das questões da arte, da
relação sensível e silenciosa entre as personagens
principais e o contexto social, ou seja, são olhares na
tentativa de trazer contribuições que permitam
perceber o filme para além de seu campo específico.
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Um aspecto de forte evidência no longa é o
profundo silêncio. Um silêncio, paradoxalmente,
impregnado de falas, de significados. Um silêncio que,
antes de qualquer coisa, grita aquilo que se quer, ou
precisa, calar. Nesse sentido o filme é um primor.
Quando há diálogo ele é constituído de falas curtas,
carregadas de sentidos dúbios, possibilitando
interpretações múltiplas, pois estão acompanhadas de
olhares significativos, de expressões contundentes que
ampliam em muito o sentido do que se diz.
Cada cena é montada com muito cuidado. O
fotógrafo português Eduardo Serra esmerou-se na
organização delas, pois cada qual tem características
próprias. O cenário, a luz, as cores é como se fossem
um novo quadro de Vermeer, o que indica que houve
um estudo minucioso não só da obra tema do filme,
mas do conjunto da obra do artista, buscando perceber
como este estruturava a composição, os cuidados que
tinha na escolha dos objetos, a sua disposição, a
incidência da luz, as cores que estavam presentes na
sua paleta. Sente-se que houve uma tentativa de
apropriação do pensamento visual do artista, e foi com
esse conhecimento que Eduardo organizou cada cena,
como se fosse uma pintura de Vermeer. Captou a calma,
o silêncio e a atmosfera magistralmente elaborada pelo
artista. Ou seja, o filme foi todo trabalhado como se fosse
uma pintura.
As primeiras cenas trazem a personagem
principal – Griet – cortando fatias de legumes. O gesto
da jovem é delicado, cuidadoso e preciso. A organização

das fatias no prato indica certa sensibilidade na
composição tanto no que diz respeito às formas como
à cor, elementos fundantes da visualidade. De certa
forma remete-nos à expressão da moça em outra obra
de Vermeer, A leiteira.
Embora seja uma cena banal, corriqueira do
cotidiano, Griet a executa com prazer e sensibilidade.
Porém o seu gesto é interrompido pela mãe, que pede a
ela que vá se encontrar com o pai. Este fora um pintor de
azulejo que ficou cego em função de uma explosão do forno,
e, em decorrência dessa tragédia, ela terá de trabalhar
na casa de um pintor, como criada.
O fato de ser filha de um pintor, ainda que de azulejos,
já indica certa familiaridade com o desenho e a pintura,
com as questões da visualidade. O gesto do pai em lhe dar
de presente, antes de partir, o azulejo cujo desenho muito
lhe agrada é significativo. É o desenho de um jovem casal,
e Griet cuida dele com respeito, sensibilidade e carinho.
Essas primeiras cenas já dão um perfil da
personagem. Embora de origem humilde, ela possui certa
familiaridade com o universo da arte, tem um olhar sensível
e perceptivo.
Quando Griet sai de casa, a mãe recomenda-lhe
não ouvir as orações católicas. Nessa frase fica explícita a
intensidade do conflito religioso na Holanda do século XVII,
pois a personagem, de formação protestante, iria para
uma casa cujos princípios religiosos eram católicos. Ou
seja, Griet deveria proteger-se para que não fosse
convertida.
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A cena que se segue estabelece a ligação entre
a saída de sua casa e a entrada para um outro mundo.
É uma tomada de cena de cima para baixo, na qual Griet
está na praça do mercado, no centro de uma estrela
de oito pontas cuja forma interna é uma circunferência.
Aliás, essa mesma cena se repete no final do filme,
quando ela sai da casa de Vermeer e retorna ao seu
mundo. A praça e a estrela simbolizam o início e o fim
dessa história, pois é como se fossem um parêntese
na vida de Griet, mas, simultânea e metaforicamente,
constituem indicativos de caminhos possíveis.
Ao chegar à casa dos patrões, a empregada
apresenta-lhe os espaços da moradia. Diante do
corredor que antecede a porta do ateliê, observa-se um
espaço escurecido em cujo final há uma porta semiaberta, evidenciando a luz que existe ali dentro. Essa
cena é muito simbólica e enigmática, e Griet consegue
expressar, de maneira muito silenciosa, a curiosidade,
o desejo e ao mesmo tempo o receio de ali entrar. O
que há ali dentro? Como será esse espaço? Como será
o sr. Vermeer? Essas e tantas outras dúvidas e
indagações parecem estar presentes na expressão de
seu olhar silencioso.
A esposa, Catharina, não entra no ateliê, porém
leva Griet até a porta. Diz-lhe que deve limpá-lo com
cuidado, sem que nada seja tirado do lugar. Catharina
olha furtivamente com curiosidade, mas não entra. É
como se ela não fizesse parte desse universo, e mantémse distante. Ela fica de fora do que a ele é mais íntimo,

da sua sensibilidade artística. Catharina só conhece o
homem – o esposo, o provedor –, faz certo jogo de
sedução e lhe dá onze filhos. Vinda de família burguesa,
foi acostumada ao luxo, jóias e serviçais. Não sabe lidar
com dificuldades financeiras e muito menos gerenciar
a casa. Sua mãe, que com ela habita, dirige a casa e a
vida artística do genro. Dona Maria Thins é quem
negocia com o mecenas o próximo quadro a ser pintado,
até mesmo o tema; a ele, o artista, cabe apenas
executar.
Griet entra no ateliê com cuidado, olha para tudo
com encanto, curiosidade, mas sem espanto. No fundo,
de alguma maneira esse universo lhe é familiar, embora
nunca tenha nele entrado. Seus gestos são lentos,
delicados; no que toca o faz com cuidado. Antes de
limpar a janela pergunta à senhora Catharina se deve
fazê-lo. A patroa não tem sensibilidade, demonstra certo
descontentamento, e Griet diz-lhe que a luz pode ser
alterada. A senhora não compreende a dimensão do
que lhe foi dito, não tem nenhuma familiaridade com o
universo artístico, e diz que sim, as janelas devem ser
limpas.
Esse diálogo evidencia o quanto uma está próxima
e a outra distante do mundo de Vermeer. Mesmo que
a esposa divida com ele o leito conjugal, não o conhece
como artista. O dia-a-dia aproxima Griet e o pintor. A
curiosidade manifestada por ela quanto à cor no
quadro, que a seu ver não é a correta, faz com que ele
perceba ainda mais a sua sensibilidade, e então lhe
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diz que a cor usada é um tom básico e lhe explica o
processo de tratamento na cor por ele dado. Convida-a
a chegar à janela e pede-lhe que diga o que vê nas
nuvens. A resposta dela fortalece a ligação entre os
dois, selando certa cumplicidade. É a senha final de
entrada no mundo do artista. A convivência e a
observação da construção das obras fazem com que
Griet perceba que a cadeira está demais em certa
composição. Ela nada diz, mas tira a cadeira do lugar,
como se lhe dissesse “veja como assim fica melhor”.
Vermeer percebe o que lhe foi sutilmente dito. Aceita e
tira a cadeira do quadro. Ao perceber o quadro sem a
cadeira, sente-se mais segura e ainda mais próxima.
Compartilha da preparação das tintas, compra os
pigmentos, sua participação no dia-a-dia do ateliê é cada
vez maior.
Essas cenas mostram a proximidade e a
sensualidade cada vez mais forte entre ambos, ao
mesmo tempo em que marcam o quanto Catharina está
longe dele. Embora letrada, tendo certo capital cultural,
sua ligação com a obra de Vermeer dá-se no sentido
do potencial de comercialização e da sustentabilidade
da casa, unicamente. Aliás, a fala de sua mãe no final
do filme reforça essa visão de maneira bastante
contundente, ao dizer: “São quadros feitos por dinheiro,
não significam nada”.
Um outro aspecto importante a ser destacado
refere-se à sensualidade do filme, pois há diversas cenas
de cumplicidade, de olhares sensuais, mas que parecem

ficar num plano platônico. Entretanto há dois momentos
particularmente interessantes a serem evidenciados,
pois indicam certa frustração da parte de Griet e que,
de alguma maneira, ela tenta “exorcizar”. Um deles é
quando Griet entra na sala e presencia uma cena de
intimidade entre Vermeer e Catharina; ela está ao piano
enquanto ele lhe faz carinho. A passagem da câmera
entre Griet e o casal, cuja cor predominante é o
vermelho, é particularmente interessante e parece
despertar uma ponta de ciúme nela. A cena seguinte
faz um corte brusco no clima romântico ao mostrar
Griet correndo com o namorado no campo. Ela o beija
bruscamente com certa força, como se quisesse viver
algo semelhante ao que havia visto na véspera. Outro
momento também de muita sensualidade é quando
Griet quer perfurar a orelha para colocar o brinco.
Delicadamente ela pede a Vermeer que o faça. O gesto
da perfuração é permeado de carinho e sensualidade;
ele limpa sua lágrima, com a ponta dos dedos toca os
seus lábios e afasta-se. Nada acontece e ela o olha com
tristeza. Tal como na cena do piano, há um corte brusco,
pois na cena seguinte Griet entra correndo na taberna,
tira o namorado de lá, leva-o a um canto e, de maneira
brusca, tem sua primeira relação sexual com ele. É um
ato sem carinho, sem paixão, frio, mas cuja iniciativa é
dela. Ao terminar, ajeita-se e quer sair dali. O namorado,
meio atônito, não percebe o que está acontecendo e a
pede em casamento, mas ela parece ignorar o pedido.
Esses dois momentos trazem cenas tensas, cujos
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sentimentos são conflituosos e mal resolvidos. O filme
trata essas ambigüidades com muita sutileza, mas
também com paixão.
O diálogo final, quando Catharina, mobilizada pelo
ciúme, entra no ateliê e quer ver o quadro, reforça a
distância entre ela e Vermeer. Ao ver o quadro, diz que
é obsceno e pergunta a Vermeer por que ele não a pinta.
Sua resposta é de que ela não entende. A indignação
de Catharina a leva a questionar que Griet nem sabe
ler, e então o que ela entende? O silêncio de Veermer é
contundente, fala mais, o que exaspera Catharina, e ela
ordena a Griet que saia. Antes de fazê-lo, olha-o como a
perguntar se ele nada fará, se é para ela sair. Ele não
manifesta nenhuma reação, nada faz, o silêncio mais
uma vez diz tudo. Griet sai silenciosamente do ateliê para
pegar suas coisas.
Entretanto antes de partir Griet pára diante do
corredor, olha em direção à porta semi-aberta, como
na primeira vez que esteve diante desse mesmo
corredor, e com tristeza chega até a porta. Toca-a com
carinho, mas não entra e vai embora. Ela decide o seu
caminho, e isso fica simbolicamente evidenciado na cena
que a mostra novamente na praça do mercado, sobre
a estrela. Fecha-se o parêntese e Griet retorna ao seu
mundo. Porém recebe um presente; ao abri-lo, eis que
são os brincos. Término de uma história ou o recomeço?
O filme em pauta, um metatexto, parece situarse na produção contemporânea do cinema pelo viés da
apropriação de histórias, biografias e personagens da

história ocidental, uma narrativa que mistura discursos
e intertextos artísticos, históricos e ficcionais,
construindo a história da jovem que serviu de modelo
para o quadro. Por outro lado, esta pode ser pensada
como a Mona Lisa holandesa, no sentido de que se
tornou um ícone de várias possibilidades interpretativas
envolvendo a vida e a relação do artista com a criada
Griet. Tanto Griet como o mecenas exercem agência
sobre Vermeer em dois sentidos: o mecenas fazendo a
encomenda, atrelando o artista numa condição de
subserviência ao mercado de arte; e Griet, ao mesmo
tempo, sendo a causação e a motivação da pintura.
A principal força social exercida sobre a arte de
Vermeer é a presença de Griet já numa relação
construída com o artista pela sedução, pela proximidade
e como o próprio motivo da pintura. Em Vermeer vêemse as personagens da vida comum, fora da rede
burguesa, jovens expressivas ou mais velhas que
aparecem ocupadas fazendo renda, tocando
instrumento, derramando leite da jarra. Não são as
mulheres da aristocracia no seu estado tradicional da
Europa do século XVII. O feminino exercia sobre ele uma
espécie de cativação ou fascínio, revelando que o artista,
de modo geral, nem sempre cria sozinho a agência da
obra, ou seja, não são apenas técnicas e estilo ou
temperamento que se exprimem na pintura, mas um
contexto de relações entre artista, sua motivação e seu
público. A virtuosidade ou a genialidade, muitas vezes
consideradas o diferencial de um artista, não são
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suficientes naquilo que constitui a potencialidade da
agência artística – a captivation – exercida sobre o
público.
Particularmente, Moça com brinco de pérola
parece dar lugar, primeiramente, à personagem de
Griet, figura exemplar de um segmento social situado
às margens da cultura aristocrática holandesa. Griet
desempenha uma posição central na construção da tela
principal do artista como agente que impulsiona a
construção da poética visual. De acordo com o
antropólogo Alfred Gell (1998), na sua análise sobre
arte e agência, podemos pensar esse contexto com
base em alguns elementos centrais como o índice, a
entidade material que motiva inferências abdutivas ou
interpretações cognitivas, conceito que permite uma
particular operação cognitiva identificada como “a
abdução da agência”. Nesse sentido, Gell (1998, p. 13)
compreende o índex como “o resultado e /ou o
instrumento da agência social”. Aqui o índice é o objeto
integrado num sistema de interação que compreende
quatro termos: o artista ou artesão; o destinatário do
objeto (recipient); o protótipo; e as entidades concebidas
por uma operação de abdução sendo representadas
no índice. O artista a quem seria atribuída a
responsabilidade causal pela existência e pelas
características do índice seria Vermeer; o recipient ou
destinatário do objeto – aquele em relação ao qual os
índices são considerados exercer agência, ou que
exerce agência por intermédio dos índices é o mecenas,

sua sogra e o público; e o protótipo, a entidade tomada
para ser representada no índice, é a própria Griet. Cada
termo torna-se agente ou paciente num sistema de
interação no qual a dinâmica se funda de
intencionalidade. O objeto ou índice é um ponto central
da relação entre o agente e o paciente, uma relação
fundada sobre o ato de ver e o ato de ser olhado. A
posição de observador é integrada à estrutura da
agência. A fascinação pelos objetos de arte
característica de muitos contextos ilustra como o objeto
aparece na forma de agente, que provoca no
espectador uma espécie de emoção que Gell chama de
captivation.
O conceito de agência empregado é relacional e
dependente do contexto, ou seja, não é categórico e
classificatório. Nesse sentido, a arte, portanto, é
pensada como um sistema de ação que age sobre o
mundo social. Analisar a arte pela via da agência é a
possibilidade de dar conta das mediações práticas dos
objetos de arte no processo social. No caso de Mona
Lisa, de Leonardo Da Vinci, a agência não está reduzida
à obra, mas ao virtuosismo e técnica de Da Vinci –
precisamente que Mona Lisa é uma relíquia sagrada de
Leonardo, a criatura semidivina do artista, sacralizada
pelo público, pelo mercado e pelas instituições de arte
ao longo da história da arte moderna. Em Moça com
brinco de pérola, temos Griet ao mesmo tempo como o
índice e o protótipo de Vermeer, exercendo agência sobre
o artista e por outro lado sobre o público, justamente
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pelo fascínio que a tela original exerce sobre o público.
Longe de ser o sujeito dominado pelo círculo
aristocrático em decadência, Griet mobiliza a vida
familiar de Vermeer e a sua arte, revelando a
indissociabilidade entre a arte e a vida social na qual se
encontra fundada. Ou seja, considerar a arte em
contexto é dar conta de sua faceta extra-estética, na
matriz relacional de sua produção, que pode nos apontar
muito além das luzes e cores que compõem a matéria
pictórica da arte.
O fim fica em aberto, convidando ao exercício da
imaginação de cada um.
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Análise visual e contemporânea do
filme As bicicletas de Belleville
José Francisco Peligrino Xavier (Chicolam)1

Este artigo apresenta uma análise visual do filme
As bicicletas de Belleville, junto com uma breve discussão
sobre a influência da mídia na sociedade contemporânea,
com o objetivo de discutir as reflexões de uma cultura
midiática dominada pela tecnologia presente na realidade
do profissional de design.
O filme As bicicletas de Belleville mostra-nos
conflitos entre o moderno e o tradicional gerados pela
globalização dos meados do século XX. Com base nesse
contexto foi conduzida uma reflexão apoiada na análise
visual de algumas cenas do filme, visando à discussão do
contraste entre o novo e o velho. O novo é a
representação da eliminação do “paradoxo
contemporâneo” da experiência democrática
acompanhada do sentimento de impotência que é
demonstrada claramente em diversas situações do filme.
A representação do velho dá-se como um indivíduo
Graduado em Desenho Industrial pela Belas Artes de São Paulo, mestrando em
Educação pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), professor de Computação
Gráfica, Técnicas de Ilustração, Metodologia do Projeto, Meios de Representação
do curso de Design da Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE). Atua no
mercado como designer gráfico, ilustrador, webdesigner e diretor de arte, em
projetos ligados a multimídia, websites, vídeos e animações publicitárias.
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integrado ao mercado, na obrigação de viver mudanças,
acompanhando os fenômenos de migração, cujo único
fator é o trabalho em uma reintrodução social de um
mundo globalizado e capitalista.
As bicicletas de Belleville – no título original Les
Triplettes de Belleville (“As trigêmeas de Belleville”) –
é um filme de animação único por sua linguagem,
dramatização e pela narrativa sem muitos diálogos.
As trigêmeas são um estereótipo da indústria cultural
(o cinema, a televisão, o disco, a promoção de eventos
musicais), um poder econômico visto claramente no
império de Hollywood. Para elas, cantoras de cabaré,
esse império cultural é retratado em sua juventude,
celebridades que provam de uma cultura de elite
representada sob a forma de caricatura em uma
sociedade rica e mesquinha de mulheres obesas pela
fartura e por seus maridos ricos carregados com
bolsas, carteiras, moedas para suas aquisições.
Benjamim e Adorno, filósofos da escola de
Frankfurt, abordam conceitos de conformismo e
resistência dessa sociedade. Benjamim denuncia a
sociedade de seu tempo, em que os indivíduos eram
envolvidos de tal maneira no processo de
transformações sociais que perdiam a capacidade de
compreender a si próprios, um processo de
fragmentação do indivíduo, transformando-o em mais
uma peça da grande engrenagem do sistema industrial,
da qual ele não conhece o produto final nem as etapas
da produção. Adorno aborda que aquilo que se dá a ver

como diversidade não passa de uma mera aparência,
e é o que sucede de fato. Em suma, somos tomados
pela hegemonia da “indústria cultural” na pia de batismo
da teoria crítica hoje por nós consumida como
“pensamento frankfurtiano”. Foi nesse pensamento que
a introdução da marca de uma identidade constituiu a
uniformização, o sujeito já recebe os objetos com as
marcas e seus signos. O rock-n’-roll é o objeto, Elvis
Presley o símbolo, um conceito cultural massificado pela
indústria levando as trigêmeas para o esquecimento
popular em becos escuros e prostituídos, sobrevivendo
pelas bordas de uma cidade repleta de carros e de
aranha-céus. Nesse esquecimento popular as
trigêmeas, agora senhoras, vivem sem aceitar a
modernidade de aparelhos eletrônicos como a
geladeira, o aspirador de pó e o jornal e os encaram
como equipamentos musicais de uma arte que é vista
como contemporânea, um ciclo que permanece em
nossas culturas até os dias atuais. Para Sarlo (1997,
p. 126), não se é artista de uma só maneira, porque se
trabalha com instrumentos que cada um aprende a
usar, modifica ou inventa; são artistas aqueles que
experimentam a plenitude do significado enquanto
outros vivem na dúvida sobre a possibilidade de, afinal,
dizer de fato alguma coisa.
Na reflexão foi destacado o emprego da media 2
em debochar do antigo e do moderno representados
Veículo de comunicação destinado a um número gigantesco de indivíduos
formando um moderno fenômeno de cultura de massa.
2
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no filme na cena em que as trigêmeas contemplam
juntas na mesma cama imagens reais transmitidas pela
TV de uma disputa entre a motocicleta e a bicicleta.
A televisão é um símbolo inerente da globalização,
pela transmissão do show das trigêmeas que, no auge
da carreira no início do filme, são levadas para todas as
casas em diferentes países, chegando a Paris na sala
de estar de Madame Souza, uma simpática portuguesa
baixinha, míope e com uma perna menor que a outra;
trata-se de um perfil que a media prefere não revelar,
ficando fora dos padrões de beleza estereotipados de
uma cultura consumista. Mesmo assim Madame Souza,
com seu tamanco de madeira, enfrenta os modernos
carros da máfia frente a frente, não se intimidando por
tamanho nem escala social. Ela é o símbolo de uma
sociedade esquecida, fora dos padrões atuais, vivendo
num universo mastigado pelas mudanças de tempo e
espaço da modernidade contemporânea.
O visual do filme é rico em detalhes,
caracterizando não somente suas personagens, mas
também seus objetos e cenários, como uma grande e
exagerada caricatura física e psicológica. Esse diálogo
entre a imagem e a cultura foi tema principal de uma
discussão levada pelo projeto Salve o Cinema para a
sala de aula na matéria Metodologia do Projeto, do curso
de Design da UNIVILLE, na turma do 2º ano matutino.
Nossa reflexão sobre o tema começou após a exibição
do filme e a entrega de um trabalho visual sobre as
relações contemporâneas da subjetividade de cada

aluno quanto a sua visão a respeito do filme. A discussão
começou com a linguagem de animação e seus
recursos gráficos. O filme trabalha com a ilustração
bidimensional 2D. Em algumas cenas o diretor Sylvain
Chomet usa recurso tridimensional 3D, fortalecendo a
dramatização em diversas cenas-chave, como a cena
do oceano, na travessia do Atlântico, em que Madame
Souza persegue um transatlântico. O filme explora
diversos recursos gráficos tridimensionais, deixando
claro que não são os efeitos “pirotécnicos” excessivos
que formam a qualidade de uma animação.
O filme traz uma narrativa surrealista e
melancólica numa cidade obesa e caótica, envolvendo
o “moderno” e o “tradicional” em uma analogia com
imagens que vão desde a França sendo industrializada
até os Estados Unidos como um país rico e cheio de
conflitos sociais.
Em relação à tecnologia empregada na produção
do filme, podemos destacar os profissionais de
animação como artistas que buscam sempre a
superação em todas as fases de produção, sendo de
âmbito tecnológico ou narrativo. Para McCloud (2006,
p. 151), os artistas de computação gráfica são gente
gananciosa. Eles querem ter tudo e sabem que
conseguirão se esperarem tempo suficiente, tempo
esse em que as máquinas estão cada vez mais
modernas, a ponto de calcular e construir paisagens
em poucas horas de execução. McCloud (2006, p. 152)
deixa claro que os artistas não correm risco de serem
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substituídos tão cedo por máquinas, mas os artistas
sem experiência com computadores podem ter bons
motivos em temer essa substituição. Para o
profissional ligado ao design gráfico a superação
tecnológica faz parte do envolvimento mercadológico
das indústrias de softwares. O mercado exige um
profissional cada vez mais especializado e capacitado
em inúmeros conhecimentos sobre diversas
ferramentas e métodos para desenvolvimento
projetual, mas para o filme o que importa não são os
milhões de efeitos especiais, como é de praxe nos
longas atuais, e sim sua poesia visual e narrativa
composta por uma linguagem visual de característica
individual e única, diferente dos padrões japoneses e
americanos.
Em As bicicletas de Belleville notamos o
tradicional sendo substituído pelos equipamentos
modernos. Vemos claramente essa substituição na
transmissão do programa de TV em que a media
compara sarcasticamente a transição da bicicleta
para a motocicleta. A cidade de Belleville é
exageradamente consumista e obesa, demonstrando
um povo acomodado em seus carros em gigantescos
congestionamentos e no consumo excessivo de
hambúrgueres e refrigerantes. A televisão é o ópio de
uma geração conformista. Em Paris as pessoas levam
a televisão para as ruas junto ao Tour de France
(competição ciclística), demonstrando uma fixação
com relação à televisão. Dentro dos trailers móveis,

no mesmo lugar onde acontece a corrida do lado de
fora de suas janelas, vê-se uma demonstração do
conforto e da praticidade capitalista contemporânea.
O filme é uma animação tradicional que foge
da grande massa mercadológica cultural das
animações tridimensionais, as quais dominam cada
vez mais o espaço cultural empregado pela indústria
cinematográfica. Mesmo assim ele recebeu duas
indicações ao prêmio Oscar de 2004: melhor
animação e melhor música.
O filme em geral é um olhar ao mundo moderno.
É, sem dúvida, uma animação contagiante formada
por diversos aspectos singelos e ao mesmo tempo
ricos em detalhes, cores e sentimentos; uma viagem
no tempo social e familiar de um lado esquecido e
melancólico da vida suburbana; uma história de amor
de uma vovó dedicada na busca da felicidade de seu
neto Champion, um menino que perde cedo seus pais
e se transforma em uma espécie alienada de cavalo
de corrida, seqüestrado por mafiosos franceses em
um sistema ganancioso e corrupto. Trata-se de uma
história em que os desejos e os traumas são
representados pelos sonhos do cachorro Bruno; um
filme que não possui guerras, lutas, ninjas,
massacres, carros modernos, robôs e mulheres sexy,
mas sim um diálogo visual e profundo de uma
sociedade carente e vedada pela indústria
mercadológica cultural.
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Dançando no escuro : Revisitando o
gênero musical e visual
Letícia Coneglian Mognol1
Silvia Sell Duarte Pillotto2

Dançando no escuro (2000) é um drama/musical
dirigido por Lars Von Trier (1956), um dos principais
cineastas europeus, dinamarquês convertido ao
catolicismo para chocar a família e a sociedade
protestante. Em entrevistas publicadas na Folha de São
Paulo em 19 de maio e 28 de agosto de 2005, menciona
que nunca foi aos Estados Unidos, o que não o impediu
de fazer trilogias sobre o país, desmontando seus mitos,
assim como Kafka, de quem é entusiasta, que escreveu
o romance América sem nunca ter estado lá.
O filme Dançando no escuro é uma produção que
mistura dois gêneros – o musical e o melodrama – e
tem como personagem central Selma, interpretada pela
cantora pop islandesa Björk, que também compôs a trilha
sonora do filme.
Mestre em Educação pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), professora
do curso de licenciatura em Artes Visuais da Universidade da Região de Joinville
(UNIVILLE), pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Arte na Educação.
2
Doutora em Engenharia da Produção (Gestão) pela Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), professora dos cursos de Artes Visuais e Pedagogia da
Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE), coordenadora do Núcleo de
Pesquisa em Arte na Educação.
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A produção de Lars Von Trier pode ser
considerada pós-moderna, e como tal lança provocações.
O cineasta é conhecido internacionalmente por sua
participação no manifesto minimalista DOGMA 95, que
propunha uma lista de regras nas quais o cinema deveria
utilizar a menor quantidade de recursos técnicos,
buscando a simplicidade e a ausência de “truques”. Foi
premiado várias vezes, e com Dançando no escuro
ganhou a Palma de Ouro em Cannes.
Suas histórias possuem uma visão política do
mundo e se inclinam, segundo o próprio cineasta, a ser
esquerdistas e humanistas. Ele diz ainda que o conceito
de hospitalidade é a melhor síntese do humanismo, pois
é possível ler o padrão moral de um país na forma como
seus convidados são tratados.
Suas trilogias ( Ondas do destino, Os idiotas ,
Dançando no escuro; Dogville, Manderlay, Wasington)
apresentam narrativas amplas e de porte, com
consistência conceitual, porém com grande rigor formal,
ou seja, esmero na linguagem e filmagem. A conjunção
texto/música/imagem/dança compõe o tecido
narrativo em que esses elementos se entrecruzam o
tempo todo em conexões de coreografia/sons/
cenografia justapostas que potencializam a linguagem
dessa produção.
O filme provoca reflexões sobre as questões do
outro , das diferenças, das relações de poder, de
subjetividades, de deslocamentos, de imigrações e
diversidades. As diferenças são postas em oposição a
padronizações, e as igualdades, em oposição às

desigualdades. Negar a padronização é de certa forma
lutar contra as formas de desigualdade presentes nas
sociedades, em que o reconhecimento e o respeito às
diferenças podem ser considerados uma atitude ou
postura multiculturalista, a qual busca o entendimento
dos cruzamentos culturais, não excluindo a
problematização acerca do etnocentrismo ou dos
estereótipos, preconceitos ou discriminações e racismos.
Nesse sentido, o filme aponta com pertinência as
relações de poder, a cultura dominante e todo tipo de
opressão que possa advir dessas relações. Tece críticas
às antigas formas da economia industrial e às tradicionais
relações de trabalho das fábricas de modelo fordista
americanas, à pena de morte, às relações
inescrupulosas, entre outras.
Nessa condição de produção pós-moderna,
percebemos um retorno ao passado, o revisitamento e
a apropriação, o pastiche nostálgico, a fusão de gêneros
e estilos, a diluição dos limites entre contextos culturais
distintos; no diverso a narrativa compõe-se entre a
fantasia e a realidade.
Toda tradição do musical baseia-se na aceitação
tácita da ilusão. Tudo é falso e intensamente verdadeiro
ao mesmo tempo, ambíguo e triste. Faz-se uma sátira
criativa às megaproduções ilusionistas hollywoodianas,
que se constroem com grandes aparatos tecnológicos.
O diretor faz um jogo, com tomadas de câmera na mão,
de produção artesanal nas cenas que retratam a
narrativa melodramática da vida real e sofrida em
contraposição às cenas dos devaneios e da fantasia.
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Nos musicais as estruturas opressivas da vida
cotidiana são estilizadas, coreografadas e se tornam
miticamente superiores por uma “mudança de signos”
artísticos, em que o aspecto negativo da existência social
é modificado para positivo e, assim, os contextos são
alterados. Na fantasia a personagem canta e dança,
porém a realidade é escura.
“[...] os espaços do devaneio nos transportam ao
tempo eternizado, e podem abrigar-nos da instabilidade
do mundo e, talvez, sejam eles que nos salvem da loucura
e da esquizofrenia” (BACHELARD, 1978).
O musical vai direto ao encontro da fantasia, e nele
tudo é intencionalmente falso, como uma aceitação prévia
da ilusão, ou seja, é falso e verdadeiro ao mesmo tempo,
ambíguo e triste, pois a arte propõe uma suspensão do
tempo e do espaço real.
Apropriando-se de imagens, sons, formas, sentidos...
As imagens estão articuladas entre o real e o
imagético, num jogo de expectativas que surpreende o
público a cada movimento/ação. As cores e nuanças,
da mesma forma, contrastam entre o vermelho/laranja
e o azul/acinzentado, o que nos leva a refletir sobre as
questões postas no filme – a culpa inconsciente de uma
mãe com relação a sua própria perda de visão e a perda
de visão do filho, conseqüência genética. Essa mãe deixa
a sua terra natal em busca de uma possível cura para o
filho, mergulhando intensamente no mundo do trabalho
– duro, real e fundamental para que a esperança possa
tornar-se realidade.

Fundem-se imagens do trabalho duro em uma
fábrica, entre máquinas e pessoas, envoltas por
penumbras que agregam cores em tons escuros, e num
diálogo de formas abrem-se, transformando-se em cores
claras, luz intensa e corpos em movimentos. As
personagens misturam-se entre realidade e fantasia,
ação/não-ação e ação.
Diante das cenas, que se caracterizam por
seqüências entre o sonho e a realidade, o cenário vai se
transformando... Paisagens claras, luzes, horizontalidade
que transmite uma certa paz no horizonte; pensamentoreflexão... De repente, num instante apenas, ação! O trilho
do trem em som estridente entra em ebulição na figura
da personagem de Björk, uma mãe submersa na mais
profunda tristeza. Tristeza de quase desesperança, quase
impotência, quase desistência diante da realidade.
Durante todo o filme, mesclam-se cenas estáticas,
focadas na horizontalidade, tela aberta, e no movimento
materializado pelas personagens em movimentos
disformes, circulares, em cenas que se abrem e fecham...
Quase que suspendendo o público. Um quase sem ar!
Finalmente, as últimas cenas. A prisão, a renúncia
pela vida da mãe em detrimento da vida do filho. A câmera
entra em ação com focos mais centrados na expressão
facial, ângulos próximos retratam o medo, a incerteza, a
dor não mais contida da mãe. Sons invadem a cena,
repetidos, irritantemente reais ou irreais? Difícil discernir
entre o real e não-real; o início e o fim; a certeza e a
incerteza; a vida e a morte... Visualizamos então os pés
da personagem, que em sons frenéticos movimentam-
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se, batendo incansavelmente no chão. É chegada a hora...
Uma espera sem fim, quase não acreditamos, mas é
teimosamente real, incontrolável, avassaladoramente
assustadora, mas real. É quase perceptível o som das
lágrimas, do choro, da espera e do momento, sem volta.
É a morte. A cena volta-se em ângulo central para a mãe,
para a corda. Imagem estática, na mãe, e tão
intensamente em movimento... É possível ouvir a
respiração, as veias por entre as peles dilacerantes, o
tremor frágil e forte de um corpo-expressão, de um corpoação, de um corpo que tanto diz e nada mais tem além
do instante final.
Dançando no escuro leva-nos a refletir sobre a dorcarne, dor-alma, dor-amor, dor-renúncia. Entre formas,
cor e movimento somos levados a pensar sobre a vida e
sobre a morte, sobre as mais profundas e assustadoras
emoções humanas. É sem dúvida um convite ao leitor
para trilhar os mais inusitados e inesperados caminhos
do consciente e do inconsciente, da matéria e da nãomatéria, do tão subjetivamente inexplicado universo da
imaginação, da criação, da percepção, da emoção, da
apropriação e da ressignificação, características
presentes numa linguagem pós-moderna.
REFERÊNCIA
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As três Marias
Taiza Mara Rauen Moraes1

O filme As três Marias suscita duas possibilidades
de leitura: uma apoiada na trama de vingança de uma
matriarca viúva, Filomena (Marieta Severo), que decide
que as três filhas (Marias) deverão convencer três
criminosos a eliminar os assassinos do marido e de dois
filhos homens; e outra apoiada na simbologia cristã e
na tragédia grega. Na cena inicial, a mãe está reunida
com as filhas para o que “parece” ser uma refeição,
pois, embora existam talheres, pratos e copos e as
personagens gesticulem como se estivessem comendo,
não há nada nos recipientes, e a matriarca diz: “Quero
o luto, não as lágrimas [...]. Nunca se deve alimentar
uma dor sem antes dar de comer ao ódio”. Assim,
remete-se pela imagem cenográfica ao simbólico e pelo
discurso ao trágico.
É imprescindível, ao analisarmos o filme, que
tenhamos em mente o modo como é organizado um
roteiro cinematográfico, no qual a seqüência de imagens
propõe analogias com o real, diferentemente da
literatura, em que a palavra constrói realidades,
Doutora em Teoria da Literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
professora de Literatura Brasileira e Teoria da Literatura no curso de Letras da
Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE), coordenadora do Programa
Institucional de Incentivo à Leitura – PROLER.
1
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estabelecendo uma diferença efetiva entre significante e
significado, distância que possibilita à palavra gerar
conceitos. O filme poderá ser realista, natural, fantástico,
porém mostrará o que mostra, ou seja, a presença do
objeto real decalcado pela fotografia, a contundência de
sua presença priorizando o espetáculo e o argumento
sobre o discurso crítico. O escritor, diferentemente do
roteirista de cinema, opera com o significado do objeto;
assim, a descrição literária constitui uma estrutura
lingüística que utiliza combinações fonéticas, semânticas
e rítmicas na busca de novas relações entre as palavras e
os objetos.
A descrição literária sugere, diferentemente da
descrição cinematográfica, que mostra, pois em vez de
reelaborar o material utiliza a montagem do material –
alternâncias, superposições, elipses – e prioriza o
argumento. Portanto, o cinema, arte da evidência, fixa o
tempo presente ao sustentar-se no acontecimento e
marca como “ilusão da verdade”, segundo Bazin2, “janela
para o mundo”, ao conduzir o espectador a se identificar
passivamente na “verdade” que passa na tela. Na literatura
a verossimilhança é marcada pela motivação, enquanto
no cinema o acontecimento é sua própria explicação. Num
filme perguntas como “Por quê?”, “De que maneira?”, “Há
uma coincidência?” não são estabelecidas, porque tudo
se evidencia na imagem. Sua descrição é imediata, os fatos
parecem evidentes e claros, o relato é construído por
imagens e não por palavras.
2

Fundador dos Cahiers du cinéma.

De acordo com Hitchcock (in: TRUFFAUT e
SCOTT, 2004, p. 75), “as seqüências de um filme jamais
devem ficar se arrastando, mas devem sempre ir
adiante, tal qual um trem avança roda após roda”. O
crítico de cinema Ismael Xavier diz, no prefácio da obra
de Truffaut e Scott (2004), que o domínio dos meios na
composição das imagens pode produzir o suspense, que
se caracteriza pela expectativa diante do
desdobramento de uma situação de risco da qual o
espectador possui todos os dados e, por isso, tem o
que temer. Pela classificação de Pascal Bonitzer (1982),
o suspense pode ser de dois tipos: baseado na
montagem alternada e no movimento físico que marca
a corrida contra o relógio; e apoiado na dimensão do
olhar, quando o que parece ser uma configuração de
rotina, uma paisagem, uma rua ou a casa de todo dia
de repente se revela uma anomalia, o insólito no
cotidiano, típico de Hitchcock.
Na avaliação de Truffaut, a pureza do cinema
ocorre quando a lógica das imagens e sons diz mais
sobre a verdade dos comportamentos (não excluindo o
da platéia) do que o enredo. Portanto, pautados na
concepção de que a lógica da linguagem
cinematográfica está organizada nas imagens/sons,
podemos situar o filme As três Marias como uma
proposta fílmica que se encaixa numa das tendências
do cinema brasileiro contemporâneo. Tal proposta foi
apontada pela pesquisadora Ivana Bentes e nomeada
como “cosmetização da estética da fome do cinema
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novo”, por se caracterizar como antinaturalista e
recorrer à teatralidade, já que, embora a ação pareça
suceder no tempo atual, não apresenta amarras com
o tempo/espaço. Esse enredo de vendetta pode ocorrer
no Brasil ou na Europa e em qualquer tempo, em famílias
patriarcais ou matriarcais. Portanto a relação tempo/
espaço no filme As três Marias ultrapassa o datado,
incorporando forças míticas e atemporais.
Enfim, nessa obra podemos observar, no roteiro
original escrito por Heitor Dalia e Wilson Freire, uma
narrativa multifacetada, associando linguagem de cordel
com computação gráfica; imagens teatrais em tensão
com uma trilha sonora de fusões rítmicas (assinada por
André Abujamra); entrecruzamento narrativo (o papel
da vingança como elo articulador); alegoria religiosa
(igrejas, cruzes, citações bíblicas).
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CAPÍTULO 5
segundo ciclo
segundo semestre de 2005

O segundo ciclo de filmes foi pensado para que o
espectador pudesse aprofundar os parâmetros avaliativos:
intervenção das artes, leitura semiótica/simbologia, novas
linguagens do cinema, humor nos filmes, musicais e roteiro.

P R O G R A M A Ç Ã O • 2005
Segundo Ciclo – Segundo Semestre

1º de agosto
O fabuloso destino
de Amélie Poulain
Gênero: Comédia
Direção: Jean-Pierre Jeunet
Duração: 120min
Origem: França

14 de setembro
O crime do padre Amaro
Gênero: Drama
Direção: Carlos Carrera
Duração: 118min
Origem: México

18 de agosto
Tudo sobre minha mãe
Gênero: Drama
Direção: Pedro Almodóvar
Duração: 101min
Origem: Espanha

22 de setembro
Tiros em Columbine
Gênero: Documentário
Direção: Michael Moore
Duração: 120min
Origem: Estados Unidos

P R O G R A M A Ç Ã O • 2005
Segundo Ciclo – Segundo Semestre

10 de outubro
II mostra de vídeo
Vários gêneros
e diretores
Duração: 70min aprox.
Origem: Brasil

14 de novembro
E la nave vá
Gênero: Comédia
Diretor: Federico Fellini
Duração: 126min
Origem: Itália

23 de novembro
Aimée e Jaguar
Gênero: Drama
Diretor: Max Färberböck
Duração: 126min
Origem: Alemanha

Amélie Poulain na festa de Renoir
Nilton Tirotti1

Introdução
O mundo é uma grande festa, cheia de imagens
e signos em que cada indivíduo faz a sua escolha, o seu
caminho pela vida, comum a tantos outros escolhidos
por tantas outras pessoas e formando um grande
quebra-cabeça. Felizes, as pessoas encontram-se,
esbarram-se, trocam experiências e muito mais.
Convivem com as emoções alheias e também com as
preocupações, fatores que vão adornar a vida de cada
um. Amélie é uma delas; é uma personagem da história
de Laurant que pode ser encontrada em qualquer lugar.
Ela vê o mundo na escolha de seus olhos arregalados
de admiração... e/ou preocupação. Assim mostra as
tantas possibilidades de interferir no mundo de outras
pessoas, e é entregue aos espectadores pelo olhar da
câmera de Jean-Pierre Jeunet, diretor que já
experimentou olhares na criação de mundos distantes,
como o da ficção científica (Alien ressurection – 1997),
Professor de Multimeios do curso de Artes Visuais da Universidade da Região de
Joinville (UNIVILLE). Graduado em Design pela Fundação Armando Álvares Penteado
(FAAP – São Paulo – SP). Mestre em Design pela Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC – Florianópolis – SC). Artista visual – atua na linguagem da videoarte.
1
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ou em um outro mundo, bem próximo e surreal
(Delicatessen – 1991). A direção de fotografia exemplar
é de Bruno Delbonnel, com uma métrica perfeita na
composição visual equilibrada. A luz, a cor são elementos
básicos para uma comunicação perfeita entre os vários
mundos.
O fabuloso destino de Amélie Poulain atribui à
narrativa de Jean-Pierre Jeunet uma aventura de um
mundo todo manipulado, porém gostoso de viver. Disse
Kleber Mendonça Filho2 que Amélie “decide fazer o bem
para os que vivem a sua volta, deixando não apenas
eles, mas também o espectador com um sorriso imbecil
no rosto que, em alguns casos, só sai depois de um
banho frio”. Um risco do filme é almejar dar ao público
a satisfação, não encontrada no dia-a-dia de afazeres
profissionais. Afinal, cinema é também entretenimento.
A festa
Renoir entra em cena para permitir que a
personagem central possa encontrar um sentido em
sua vida. É na personagem do quadro, pintado pelo
Homem de Vidro, que Amélie faz a sua própria busca
da felicidade, com a ajuda da insistência do pintor, que
esmera os detalhes, buscando conseguir a essência no
olhar da figura de uma menina que participa da festa
de Renoir e, ao mesmo tempo em que observa a alegria
2

Retirado do site <www.cinemascopio.com.br>.

dos outros, deixa de viver a própria alegria. O
impressionismo de Renoir vem marcar uma proposta
percebida no filme, em que se precisa absorver os
detalhes que impressionam, funcionando como
estímulos da emoção. Ao considerar que a narrativa
existente no quadro de Renoir mostra o relacionamento
entre as pessoas, ambientado numa grande festa, a
manipulação da personagem de Amélie é também
representada na pintura, considerando que no filme o
quadro A festa está sendo copiado como se fosse uma
falsificação.
O homem que pinta o quadro é marcado pela
fragilidade de seu corpo e, sendo uma pessoa que não
sai de seu apartamento, mostra um mundo vislumbrado
somente pelo campo de visão de sua janela. O início de
seu relacionamento com Amélie dá-se quando ela
começa a gravar trechos de imagens da TV, colocando
a fita de vídeo, sem que ele perceba, para que veja outros
pontos de vista. Alguém com uma vida limitada pelo que
vê de sua janela falsifica uma obra impressionista que
retrata uma festa, com pessoas que não se conhecem.
O motivo representado no quadro acaba por ajudar a
personagem central, que ora encontra como única
razão em sua vida recuperar os pequenos sonhos
alheios. As conquistas das pessoas, de seus pequenos
sonhos, mostram a grandeza de como os detalhes
influenciam na felicidade delas. A menina no quadro,
apontada pelo pintor, faz Amélie refletir e acreditar na
realização de seu próprio sonho e conseguir um
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companheiro. Corre em busca de seu par amoroso, um
rapaz que tem mania de colecionar pedaços de fotos
(das máquinas de instantâneos) e montar os diversos
quebra-cabeças com rostos de ilustres desconhecidos.
Claro, Amélie consegue um final com a união de um
romântico casal feliz.
Ao escolher uma obra de Renoir para contar a
história, Jean-Pierre Jeunet faz uma relação com a obra
de um grande artista plástico impressionista. O
espectador recebe, na figura do Homem de Vidro, de
forma quase despercebida, a idéia de que falsificar uma
pintura é o mesmo que manipular o seu significado. A
protagonista do filme, da mesma forma, também
manipula, montando uma relação bem semelhante à
falsificação da vida de quem vive ao seu redor. Amélie
acaba por montar um quebra-cabeça com os sonhos
dessas pessoas, da mesma forma que a rotina do pintor
(no filme) é montar cada personagem conforme a sua
visão das características de cada uma. Como no
movimento impressionista, Jean-Pierre Jeunet absorve
do realismo o purismo sentimental das pessoas, extrai
os pequenos momentos de cada um em forma de
grandes sonhos. Considera-se que todos têm uma
mania. A de Amélie é jogar as pedras na água para, de
forma teimosa, ficarem suspensas e seguirem um
caminho adiante. O real e a ilusão são tratados no
impressionismo quando se aplica a tinta na tela
oferecendo a luz de um instante. A vida é um conjunto
de instantes que, bem aproveitados, oferecem a

satisfação, o significado de estar vivo. O pincel, a luz, a
tela e a confiança pintam o quadro que retrata a alma
numa composição desejada pela vontade de sonhar.
Sem perceber
Os sentidos disponíveis em perceber a vida
alternam-se conforme as atenções e o modo de vida
com que as pessoas se dedicam a olhar o seu entorno
de mundo, uma forma de escolha para viver. A audição
confunde-se quando a rotina se torna frenética no
mundo de hoje. Imprime um ritmo além das
possibilidades do ser humano, que às vezes vive fora
das características de sua natureza.
A trilha sonora é sutilmente composta pela
música minimalista de Yann Tiersen, um
multiinstrumentista que revela: “Não raciocino em
termos de imagem”. A concepção musical é perfeita
quando se pretende modificar as características
urbanas de Paris em prol da intenção narrativa do filme.
“A arte de Tiersen é bastante urbana. A sua utilização
iconoclasta e artesanal de instrumentos acústicos
inesperados (a máquina de escrever, por exemplo) tem
tanto de John Cage e Steve Reich como de Sonic Youth,
sem a cacofonia e a perturbação das dissonâncias”
(UNGEMUTH, 2001). A trilha colabora para tornar a
cidade um ambiente poético, uma fantasia propícia
como o hábitat da personagem Amélie.
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O cinema, uma das linguagens da arte, não tem
função de resolver nada. Não se deve esperar a solução
do mundo, não se pode esperar nada além de umas
horas de prazer em assistir a uma boa história, de forma
bem contada e se aproveitando das particularidades
da linguagem utilizada. Imagem e som, pouco diálogo
em palavras mas um discurso visual poético e
equilibrado para proporcionar uma reflexão. O cinema
contemporâneo vem lapidar uma estética européia e
entregar uma obra alegre, que permite um olhar de
ternura para uma Paris das artes e dos sonhos.
Consegue-se sempre um bom resultado quando se
respeita a fórmula básica da técnica, direcionada
somente para atender a criatividade.
Se uma pessoa deseja auxiliar alguém apontando
uma direção, não se deve prestar atenção em sua
indicação, mas sim para onde ela está indicando. Ao
deparar com vários problemas, às vezes parecendo
impossíveis de resolver, prestar atenção aos detalhes,
às nuanças da vida, pode propiciar a satisfação
desejada. Na cena do filme é explícito quando é a
estátua, um objeto inerte, que aponta o caminho certo;
“não olhe para o dedo e sim para onde ela aponta”, diz o
garoto3.
Luz e som completam a fórmula ideal para que o
diretor sugestione ao espectador um mundo feliz, onde
3

Diálogo do filme.

tudo se torna possível de ajustar, numa direção de
fotografia que, ao utilizar a semiologia das cores, conjuga
a poesia antagônica de dois mundos, da ilusão e do real,
entregando um equilíbrio visual orgânico e de perfeita
composição cromática. Oferece uma manipulação
simples que só traz felicidade. Manipular nossa vontade
é, muitas vezes, fator suficiente de conflitos radicais e
até violentos, mas nesse momento uma só razão para
se sentir satisfeito, uma satisfação que só termina ao
final de um banho frio.
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Tudo pela compreensão: Do afeto
ao afetivo – peculiaridades
almodovarianas em Tudo sobre
minha mãe
Fábio Henrique Nunes Medeiros1
Márcia da Rocha de Jesus2
“Seja você quem for, sempre acreditei na bondade
dos desconhecidos.”
Huma/Blanche

148

Quem nunca assistiu a uma película de Pedro
Almodóvar já ouviu falar dele pelos temas polêmicos
abordados. É muito comum estar em manchetes de
jornais: “ Maus hábitos de Pedro Almodóvar é
censurado”; “Má educação na estréia mundial não será
Graduado em Letras pela Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE), pósgraduando em História da Arte Brasileira pela Faculdade de Artes do Paraná (FAP).
Na área de vídeo e cinema participou de produções e atuações. Teve um dos seus
vídeos, SIAME, exibido no IX Festival Nacional do Vídeo (BA). É idealizador e
coordenador do projeto Salve o Cinema: Leitura e Crítica da Linguagem
Cinematográfica, além de participar na co-produção de alguns vídeos, entre eles A
carteira, baseado na obra de Machado de Assis.
2
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exibido”. Numa sociedade fragmentada e
preconceituosa, figuras como Almodóvar ficam à
margem. Suas películas colocam personagens
marginais em situações privilegiadas, talvez
protagonistas numa análise mais formal, embora, de
maneira geral, em suas obras não exista apenas uma
narrativa, mas várias outras histórias que se perpassam
e compactuam com outras possíveis histórias. Em Tudo
sobre minha mãe Almodóvar mantém a construção de
suas personagens, em que se percebe a sua linguagem;
no entanto a narrativa está mais dramática, sofisticada
e metafórica, com umas pitadas de humor sarcástico
configurado na personagem Agrado, mas não seria ela
sarcástica se não ríssemos do diferente.
O filme inicia-se com um primeiríssimo plano
numa bolsa de soro pingando dentro de um quarto de
hospital. A câmera faz uma trajetória contextualizando
a cena, que passa pelo eletroencefalograma até a
protagonista Manuela, enfermeira com aproximadamente 35 anos. A partir dessa cena pode-se dizer que
foi introduzida a personagem-chave. Poder-se-ia arriscar
para o título A saga de Manuela, em que a história fosse
contada por outro narrador, embora essa, sem dúvida,
seja contada por seu filho Esteban, que a acompanhará
boa parte da narrativa.
Almodóvar utiliza-se da técnica para amarrar
signos que ele está indicando em várias cenas, entre
elas a que Esteban e Manuela conversam no sofá
assistindo ao filme A malvada. Almodóvar aproveita-se
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da fala de Esteban para fazer críticas às traduções
erradas dos filmes, quando o próprio Esteban menciona
que o título original do filme a que assistiam é Tudo sobre
Eva, coisa muito comum nos filmes dele marcados pelo
abuso da metalinguagem. Nada diferente em Tudo
sobre minha mãe, Esteban, sempre com um bloco de
anotações, escreve tudo que acontece. Isso reforça a
informação de que é Esteban que narrará essa história.
A ponta do lápis dele escreve em cima da lente da
câmera; nada possível tecnicamente, essa cena deve
ter sido produzida em cima de uma lâmina de vidro,
para que se tivesse a impressão de ter sido na lente.
Na conversa dos dois cruzam-se diálogos do filme A
malvada – Esteban: “Você se prostituiria por mim?”;
Manuela: “Já fui capaz de fazer qualquer coisa por você”.
No dia seguinte é o aniversário de Esteban, e
Manuela o presenteia com o livro Música para
camaleões. Esteban pede a ela que leia como quando
criança. Manuela lê um trecho do prefácio e pergunta
o que ele gostaria de fazer no dia seguinte. Esteban
responde que quer vê-la gravando uma campanha para
TV de esclarecimento e necessidade da doação de
órgãos. No outro dia estão lá Manuela gravando e
Esteban anotando tudo sobre sua mãe. A noite chega;
aparece Esteban em frente ao teatro esperando por
Manuela para assistirem à peça Um bonde chamado
desejo, do dramaturgo Tennesse Williams, texto que
se cruzará por todo o filme em vários momentos, seja
de apropriação direta ou indireta. Almodóvar brinca com

o texto da peça arremessando fragmentos e situações.
Na cena em que Esteban espera Manuela a imagem
da atriz Huma num outdoor aparece imensamente;
talvez Almodóvar esteja indicando como será
significativa a imagem de Huma no decorrer da trama.
Os dois se encontram e entram no teatro.
Durante a encenação da peça, iniciada com a
personagem de Huma, que interpreta Blanche, esta diz:
“seja você quem for... eu sempre dependi da bondade
dos estranhos”. Entra em cena Stela, com um bebê no
colo; no caminho encontra Stanley (seu marido), a quem
ela pede que não a toque. Em seguida, numa panorâmica
a câmera segue para a platéia em direção a Manuela e
Esteban; essa cena é relembrada por Manuela com um
leve suspiro, e Esteban sempre observa Manuela, que
vivencia algumas cenas efetivamente. Mais tarde saberá
que ela já tinha encenado a peça antes, na qual
conheceu o pai dele. A câmera volta para o palco e Stela
sai chorando com o bebê, dizendo “Nunca mais volto
para essa casa”. Na saída do espetáculo Esteban
pergunta a Manuela se a atriz Huma (que interpreta
Blanche) a deixou emocionada. Ela responde que não,
mas que Stela sim, pois quando encenou a peça
interpretou Stela, e seu pai, Stanley. Esteban
surpreende-se com a revelação, uma vez que ele não
sabia nada de seu pai, apenas que tinha morrido.
Na porta dos fundos do teatro (onde Manuela e
Esteban esperam para conseguir um autógrafo) saem
Huma e Nina; as duas entram rapidamente num táxi e
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partem. Em A malvada é dito que “caçadores de
autógrafos não são pessoas, são animais que atacam
em bando como coiotes”. Esteban bate na janela onde
Huma está sentada, o carro vai se afastando e Esteban
corre atrás do táxi. Manuela grita pedindo a ele que
não vá, porque está chovendo bastante. Esse é um dos
grandes momentos da técnica do filme, palavras do
próprio Almodóvar, na verdade um recurso muito
simples, mas que trouxe grande carga dramática à
cena. À medida que Esteban se afasta correndo de
Manuela, a câmera, fixa nela, vai se afastando também
e cria uma atmosfera de suspense; a música completa
o clima. Outro corte de câmera mostra a visão de dentro
do carro que está atropelando Esteban. Nesse instante
mostra-se o ponto de vista do condutor do veículo,
quando apenas se vê um corpo arremessado no vidro
do carro. Esteban cai no chão, com certeza a cena mais
densa do filme. Daí para frente até o término da cena
Almodóvar enfoca o ponto de vista do atropelado. A
câmera é jogada como se fosse o corpo de Esteban.
Manuela agarra-se à câmera gritando pelo filho, e a
câmera vira, mexendo como se ainda respirasse. Não
se vê Manuela por completo, só alguns pedaços. A
imagem está desfocada e assim permanece até seu
último suspiro, até que ela levanta a cabeça dele e grita:
“Meu filho!”. Se não fosse o recurso, a cena se tornaria
piegas, muito comum na estética de Almodóvar, embora
em Tudo sobre minha mãe ele tenha economizado
pieguices. Essa cena asfixiante é interrompida,

suspende-se a dor, uma das características do mestre
dos marginais e excluídos.
Manuela recebe dos médicos a notícia da morte
cerebral de Esteban. Agora Manuela é colocada na
situação de doadora, é preciso correr contra o tempo
para autorizar a doação. O coração vai para Coruña. É
feito um jogo com as cenas, que se concluem com
Manuela na porta do hospital, de onde sai o receptor
do coração de Esteban. Aqui há mais uma ótima
utilização da técnica (o receptor do coração passa por
Manuela, que olha para o peito dele como se
atravessasse as roupas; para intensificar essa
informação entra o som dos batimentos do coração).
A trama é marcada por alguns regressos. Um
dos mais lindos é quando Manuela volta para Barcelona
e pensa: “Exatamente há 17 anos fiz esse mesmo
percurso, mas ao contrário, de Barcelona a Madri.
Também estava fugindo, mas não estava sozinha, trazia
Esteban dentro de mim”. A impressão que se tem é
que Manuela faz uma viagem muito além das
fronteiras da física, sua viagem é introspectiva. Mais
um exemplo do perfeito casamento entre idéia e
técnica, a imagem é de um túnel que não é real, uma
imagem meio abstrata, mas que dá a impressão de
ser um túnel (a câmera fica na frente de um trem,
entra uma música tradicional belíssima para fazer
jus à cena. A câmera faz um tour por Barcelona).
A chegada de Manuela a Barcelona representa
uma espécie de segundo ato da saga vivida por ela. Um
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novo ciclo inicia-se com o tráfego de várias personagens,
chocantes: Irmã Rosa, uma freira que engravida de um
travesti; Agrado, transexual prostituta e extremamente
religiosa; Lola, um travesti machista. Enfim, uma série
de contrastes sociais. Esse ato é, assim, marcado por
novos conflitos que desembocam na narrativa e
transcrevem os traços almodovarianos, principalmente
quando recodificam os estereótipos sociais, nada novos,
apenas marcas de seu estilo, muito presente na
personagem de Agrado.
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Agrado: fina linguagem almodovariana em uma pele
transcendente
“É muito caro ser autêntica, senhora. E nessas coisas não
se pode ser sovina, porque nós ficamos mais autênticos
quanto mais nos parecemos com o que sonhamos para
nós mesmos.”
Agrado

Agrado é uma das personagens que ficarão na
lembrança dos apreciadores do cinema. Sua presença
torna-se marcante desde suas sacadas irônicas acerca
da sociedade européia até suas intervenções reflexivas
diante dos acontecimentos corriqueiros da vida. Como
mulher Agrado é aquela que resolve as coisas com
doses de tragédia grega e mexicana; como homem não
resolve nada, porque “os homens só complicam a vida
das mulheres”. Sempre disposta a recuperar o perdido,

Agrado enche a película de vida e colorido, em que as
nuanças da miséria da alma humana se transformam
em acordes para um flamenco à moda Almodóvar.
Com essa personagem o cineasta espanhol
mergulha-nos em uma atmosfera mágica do vir a ser,
trazendo a cada aparição da personagem a certeza de
que qualquer acontecimento que venha a mexer com
os sentimentos do espectador será atenuado pela
presença de Agrado: “Sabe por que me chamo Agrado?
Porque gosto muito de agradar as pessoas”. Em Agrado
não há o compromisso hipócrita da modéstia: “Quando
era jovem fui caminhoneiro. Um dia fui para Barcelona,
coloquei peito e virei puta!”. “Que interessante!”, diz
Huma. “Sim, interessantíssimo!”, afirma Agrado.
Percebe-se em Agrado a presença ideológica de Pedro
Almodóvar, com seu estilo de criar e recriar vidas numa
constante metamorfose de sentimentos e cores que
compactuam com o cinema pós-moderno. Almodóvar
tornou Tudo sobre minha mãe um belo e fino enredo do
ser e estar da alma feminina que, por intermédio de
uma linguagem que aproxima e distancia pelos sons e
fotografias, captura nossos sentidos ao que a alma
deseja.
A montagem de Um bonde chamado desejo
coincidentemente foi para Barcelona, atraindo a
atenção de Manuela até o teatro. Essa cena merece
descrição de detalhe, uma vez que Manuela vê Esteban
no reflexo do vidro da bilheteria. Talvez Almodóvar não
queira entrar na questão espiritual, mas se referir aos
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mortos que carregamos em nossos reflexos, não
apenas mortos físicos, mas psíquicos. Manuela compra
duas entradas para o espetáculo e assiste à peça com
um lugar vago ao seu lado (é verdade que nossa cultura
ocidental não nos permite sobreviver ilesos à morte de
um ente amado, talvez seja preciso matar parte de nós
também). São ritos pactuados com a nossa cultura.
Ao término da peça Manuela vai ao camarim de
Huma. No trajeto cruza com Nina fugindo, aparece
Huma e pergunta por Nina. O diálogo é curto e Huma
pede que a ajude a encontrar Nina. Manuela concorda
e saem à procura dela. No estacionamento Huma diz
para Manuela o mesmo texto da peça: “Seja você quem
for, sempre acreditei na bondade dos desconhecidos”.
Almodóvar prova nesse trecho que as personagens da
ficção estão indissociáveis, arte e vida misturam-se.
Huma tem muito de Blanche, a personagem
interpretada por ela. Numa entrevista com Tennesse
sobre a personagem de Blanche, ele contou que a
primeira vez que a imaginou viu uma mulher sentada
numa cadeira, olhando o vazio, à espera de qualquer
coisa, talvez o amor; assim é Huma na sua busca
constante. Na conversa das duas no carro Huma diz:
“O sucesso não tem sabor nem cheiro, e quando você
se acostuma é como se não existisse”. Elas encontram
Nina numa boca de fumo e despedem-se.
Certamente, como já mencionado, Huma
acompanha e atravessa a saga de Manuela, essa
personagem tão conflituosa, com uma ambigüidade

neurótica e com necessidade de compreensão. Teve,
mesmo de forma simbólica, grande influência no
desenvolvimento da trama, uma vez que desde os papéis
vividos no teatro até as suas situações amorosas
influenciou a história de Manuela.
Na cena em que Agrado vai avisar ao público que
a peça Um bonde chamado desejo não poderá ser
apresentada por causa de problemas de saúde das
duas atrizes e, sendo assim, aqueles que quiserem ficar
podem ouvir um pouco de sua história, a reação que se
tem do público é exatamente o que acontece com quem
vê a película de Almodóvar pela primeira vez: ou se
choca, não suportando o que virá a acontecer, ou fica e
arrisca degustar novos sabores do fazer cinema.
Numa conversa entre Manuela e Irmã Rosa, que
está no hospital à espera de resultado de exames,
Manuela diz: “Nós mulheres fazemos qualquer coisa
para não ficarmos sozinhas”. A fala funciona como uma
forma de consolo à Irmã Rosa, que descobre ser
soropositiva. Toda a gestação de Irmã Rosa é
acompanhada por Manuela, que passa a cuidar dela
como se fosse sua filha até o nascimento do bebê, pois
Rosa deseja que Manuela cuide do filho como se fosse
dela. Manuela convida a mãe de Irmã Rosa para visitála. Na despedida, saindo do apartamento, a mãe de Irmã
Rosa diz a Manuela: “Desde quando ela nasceu parecia
um extraterrestre... Eu não sei onde eu errei”, e reforça
a teoria de que a paternidade é um sentimento.
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O filme é, sem dúvida, além de obra artística uma
homenagem à mãe de Almodóvar e àqueles e àquelas
que carregam mães e mulheres guerreiras dentro de
si, como pode ser observado nos créditos finais: “A Bette
Davis, Gena Rowlands, Romy Schneider... A todas as
atrizes que interpretaram atrizes, a todas as mulheres
que atuam... aos homens que atuam e se tornam
mulheres, a todos as pessoas que querem ser mães. À
minha mãe”.
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Relação cinema/literatura – O
crime do padre Amaro
Taiza Mara Rauen Moraes1

Os teóricos Wellek e Warren (1955) afirmam
que as artes, ao longo de sua trajetória, tiram efeitos
umas das outras, ou seja, operam intercâmbios que
atingem graus diversos em épocas também diversas.
Assim, se levarmos em conta as relações que ocorrem
entre o cinema e a literatura, podemos considerar várias
facetas desse diálogo, apesar do avanço tecnológico
que caracteriza a arte cinematográfica.
Há limites estreitos entre literatura e cinema se
enfocarmos a “narrativa”, especialmente quando o filme é
constituído com base em um roteiro adaptado do literário.
No roteiro filmado O crime do padre Amaro,
adaptação do romance naturalista do português Eça
de Queirós, alguns aspectos especiais devem ser
considerados:
– O romance naturalista segue preceitos estabelecidos
por Zola, tido como fundador da escola literária que
Doutora em Teoria da Literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
professora de Literatura Brasileira e Teoria da Literatura no curso de Letras da Universidade
da Região de Joinville (UNIVILLE), coordenadora do Programa Institucional de Incentivo
à Leitura – PROLER.
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demarca um modelo de narrativa que enfatiza
ideologicamente o aspecto naturalista da existência,
situando o homem como um produto biológico, cujo
comportamento é resultado da pressão do ambiente social
e da hereditariedade psicofisiológica. O homem passa a
ser encarado como um ser impulsionado pelos instintos
(são freqüentes as comparações com animais), que por
sua vez são despertados pelas condições do meio social;
– Nascido sob o entusiasmo cientificista do fim do século
XIX, valoriza a observação para explorar os pormenores
da realidade, na ânsia de penetrar nos problemas;
– Enfatiza a parte física do homem, com os “cinco sentidos”
e patologias humanas e sociais com fortes marcas
antiburguesas e anticlericais.
Eça de Queirós (1946), na nota introdutória da 2ª
edição de O crime do padre Amaro, escrita em 1º de
janeiro de 1880, diz que sua narrativa “é uma intriga de
clérigos e de beatas tramada e murmurada à sombra
d’uma velha Sé de província portuguesa”.
Considerando, portanto, os recursos narrativos
literários deterministas utilizados por Eça de Queirós, tais
como observação dos pormenores da realidade,
exploração dos instintos humanos e patologias sociais, e
entrelaçando o livro com o roteiro cinematográfico de
Vicente Leñero, é perceptível que a força crítica do filme,
assim como a do romance, está dirigida para a hipocrisia
da instituição Igreja.
As polêmicas geradas pelo romance e pelo filme
estão relacionadas à discussão de dois dogmas da Igreja
Católica – associar sexo à Virgem Maria e a manutenção
do celibato para os padres.

O roteiro de Leñero adiciona à trama questões que
envolvem a Igreja Católica contemporânea, principalmente
a Igreja Católica Latino-Americana, como a “teologia da
libertação”, facção teológica que luta na defesa dos povos
oprimidos pelas forças econômicas capitalistas. Isso
mostra que a hipocrisia na instituição Igreja permanece,
porém se reveste e transmuda com o correr do tempo. O
roteirista, então, reafirma o determinismo institucional e
reforça a ideologia queirosiana fixada em seus romances.
A narrativa romanesca e o roteiro cinematográfico
não questionam profundamente a Igreja, porque ambos
mantêm a “visão naturalista”, que não estabelece
prioridades na construção do real enfocado, visto que o
pormenor incidental e o característico merecem a mesma
atenção: o registro fotográfico assume condições estáticas
em vez de dialéticas e a pessoa humana é encarada como
criatura animal da hereditariedade, do meio circundante,
incapaz de escapar de um destino pré-traçado.
REFERÊNCIAS
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O libelo antiarmamentista de
Michael Moore
Guilherme Diefenthaeler1
Ana Ribas Diefenthaeler2
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Oportunamente programada para as vésperas
do referendo sobre o comércio de armas – que, como
se sabe, acabou por deixar tudo como dantes –, a
exibição do documentário Tiros em Columbine (Bowling
for Columbine ) no Salve o Cinema atraiu público
minúsculo à Biblioteca da UNIVILLE. Menos de 10
pessoas acompanharam a sessão, e, não poderia ser
diferente, o debate que se seguiu perdeu fôlego. Pena.
Como ressaltaram os mediadores, ninguém fica
incólume ao assistir a um filme desse calibre, se nos
perdoam pela metáfora. Antes de tudo, o libelo
antiarmamentista do diretor Michael Moore é
incômodo, inquietante, revoltante até – à medida que
investiga com rigor jornalístico as causas e as
conseqüências da cultura belicista norte-americana, que
alveja o planeta inteiro.
O ponto alto do documentário, contemplado com
o Oscar e outros 36 prêmios internacionais, enfoca uma
tragédia: o dia em que dois adolescentes apanharam
as armas dos pais e mataram 14 colegas e um
1
2
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professor, no refeitório da escola Columbine. Moore viaja
à pacata cidade de Littleton, Colorado, onde fica a escola,
atrás de explicações para o massacre. Desfia a meada
de tolices que se cogitou à época – como culpar os
videogames, o roqueiro Marilyn Manson ou o seriado
South Park, de quem os dois garotos eram fãs – e
mostra que o buraco é mais embaixo. O caso Columbine
engancha um interessante painel no qual o filme derruba
argumentos convencionais para os índices elevados de
mortes por armas de fogo nos Estados Unidos, como a
desagregação familiar e a violência no cinema.
Narrado em tom assumidamente irônico,
beirando um sarcasmo escancarado, Tiros em
Columbine revisita outros episódios dramáticos da
história recente dos Estados Unidos, sempre em busca
da resposta pronta (que nunca vem) ao questionamento
que dá base ao filme, sobre o fascínio dos norteamericanos pelas armas. Assim é, por exemplo, na
entrevista com o acusado pelo bombardeio de um
edifício em Oklahoma, ou no depoimento dos alucinados
integrantes de uma milícia em Michigan (“não andar
armados seria negligenciar nosso dever de
americanos”), ou na seqüência do supermercado K-Mart
(onde haviam sido vendidas as balas que alimentaram
as armas de Columbine – e onde Moore consegue uma
pequena vitória: pressionada por ele, a loja proíbe o
comércio de munição). Se não saca a resposta
definitiva para o enigma que apresenta, o diretor acerta
a mira em duas direções, ao responsabilizar a mídia
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por instigar a cultura do medo, associada ao racismo
(“a manipulação das notícias incita a violência”, ele
acusa), e ao denunciar o jogo de interesses do governo
e da indústria armamentista – afinal, os grandes
interessados em cidadãos que temam a própria
sombra.
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E la nave vá – O poético segue
viagem
Rubens da Cunha1

O adjetivo poético é usado para designar diversas
manifestações artísticas. Assim, além da literatura,
campo natural do poético, a música, a fotografia, as
artes, o teatro podem carregar sobre si essa
característica. Ser poético não é garantia de qualidade,
pois é muito comum, na tentativa de parecer profundo,
inteligente, o criador optar por uma linguagem
falsamente poética, apenas para disfarçar a
superficialidade. No entanto, se bem dosada, se for uma
atmosfera intrínseca ao projeto artístico, esse clima,
que normalmente fica entre o mágico e o delicado, pode
conceder à obra uma força maior.
No cinema, o poético surge quando as imagens
do filme se afastam da reprodução normal da realidade.
Numa associação entre texto, interpretação, edição, luz
e música, o conjunto de cenas de um filme poético
transporta a história para um mundo irreal, ou suprareal. Assim, um pôr-do-sol filmado de forma realista é
bem diferente de um pôr-do-sol filmado de forma poética.
A locação e o dia podem ser os mesmos, mas o olhar
poético eleva o comum a um plano diferenciado.
Recursos como câmera lenta, planos longos, closes,
1

Poeta e cronista.
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ênfase na fotografia são muito usados se o cineasta
quer imprimir esse tom aos filmes. Não é apenas no
campo da técnica cinematográfica que o poético surge,
ele se manifesta também com falas mais próximas da
linguagem literária, ou quando os atores interpretam
de forma mais teatral. O poético explicita-se quando as
cenas suscitarem um estranhamento, uma delicadeza
pouco usual em termos de cotidiano.
Federico Fellini, além de ser um dos maiores
cineastas da história, foi um esteta incomum. Sua
trajetória no cinema começa como participante do
movimento neo-realista italiano e, à medida que vai
amadurecendo, mergulha num mundo de fantasia,
ilusão, subvertendo a realidade a ponto de torná-la quase
irreconhecível. Produziu diversos filmes em que o poético
era um fator determinante para expressar uma visão
de mundo normalmente ácida, mas nunca agressiva.
Apesar das contundentes críticas que Fellini fazia à
sociedade, manteve sempre uma certa condolência, um
certo carinho para o humano, como se fôssemos
animais fadados ao erro e por isso dignos de cuidados
especiais. Fellini fez com que suas personagens
transitassem entre o sublime e o patético, revelandonos a natureza dúbia e insegura do homem.
O filme E la nave vá, produção franco-italiana de
1983, considerada pelos críticos a última obra-prima
do cineasta, expõe a visão felliniana de uma época que
estava acabando. Um tempo em que o mundo saía do
século XIX e ainda não tinha assimilado totalmente a

revolução tecnológica e cultural que viria; além disso,
em breve nasceria a Primeira Guerra Mundial, esse
conflito divisor de águas no mundo moderno.
O roteiro escrito por Fellini e Tonino Guerra se
passa a bordo de Glória N, um navio de luxo que deixa a
Itália em 1914 levando as cinzas da maior cantora de
todos os tempos, Edmea Tetua, para a sua terra natal:
a ilha de Erimo. Amigos, artistas, nobres e a tripulação
do navio embarcam nessa viagem compondo um
mosaico de tipos humanos único na cinematografia
mundial. O jogo de aparências, a derrocada da
aristocracia, a luta de classes, a acolhida de refugiados
sérvios que naufragaram, ocasionando um choque
cultural profundo, são acompanhados pelo “cronista”
Orlando, uma personagem metalingüística, que fica
falando com o espectador, apresentando os tipos e
emitindo julgamentos morais. Porém não é onisciente;
diversas cenas acontecem longe do olhar de Orlando, o
que amplia em muito o leque narrativo do filme.
Com esse painel de tipos excêntricos, Fellini fez
um filme episódico, em que muitas cenas têm uma vida
própria impressionante, apesar de estarem
absolutamente ligadas ao conjunto final.
Em E la nave vá duas artes são diretamente
homenageadas: a música clássica e o cinema. Foi
filmado como se fosse uma ópera, amparado por
clássicos de Rossini, Liszt, Verdi, Strauss, além de
canções feitas especialmente para o filme e de
seqüências inteiras de cinema mudo e cenas que
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remetem ao universo de Buster Keaton e Charles
Chaplin. Há ainda a espetacular revelação dos
bastidores no final, que indica um exercício máximo da
metalinguagem, quando o mundo irreal se funde ao
mundo real, demonstrando a maestria de Fellini ao
misturar os dois universos e, sobretudo, ao expor sem
medo toda a sua técnica artística.
O poético nessa obra está associado à surpresa,
ao inusitado quase triste das situações e personagens.
Surge em duas frentes: na construção das cenas e nas
personagens femininas.
168

Cenas – O corpo do poético
O mundo felliniano monta-se como se fosse um
quebra-cabeça de sensações e imagens. Dessas cenas
poéticas, destacam-se algumas:
O longo plano inicial: mudo, em preto e branco,
como se fosse uma filmagem qualquer feita num cais
em 1914. As personagens vão se apresentando apenas
pelos olhares, gestos, atitudes, o que já delimita suas
personalidades. Muitos dos figurantes olham para a
câmera como que assustados, tímidos. Aos poucos o
som aparece, depois a cor. O poético resulta da
transposição do cinema mudo para o cinema falado e
colorido, de forma muito sutil com que apresenta o
choque entre a aristocracia cultural e a plebe existente
no cais. Esse choque vai mediar grande parte do filme,
dando também sustentação política à história.

O embarque das cinzas de Edmea Tetua no Glória
N. Operística, com enquadramentos geométricos. Fellini
cria um momento em que a arte, mais propriamente a
música, se torna a única expressão capaz de suportar
o corte abrupto que a morte impõe. A realidade cede
lugar à delicadeza exuberante da ópera.
Já com o navio em alto-mar, há dois momentos
musicais intensos: os professores de música, mais
outros artistas, entram na cozinha e tocam Mozart
manejando copos de cristal, e os cantores da ópera
visitam a casa das máquinas.
Na cozinha, mostrada anteriormente numa cena
chapliniana, os artistas exibem-se como instrumentistas,
a música entra em contato com o mundo organizado e
limpo da gastronomia. Tudo recende à delicadeza dos
cristais. Constrói-se a harmonia desejada, e a música
pára aquele ambiente, preenche-o, os aplausos fecham
a cena.
Na sala de máquinas, os cantores e as cantoras
duelam a pedido dos trabalhadores. Duelam contra o
barulho das máquinas, duelam contra si e contra os
outros. Nessa cena, manifesta-se o olhar crítico de Fellini
sobre os artistas. Os cantores aceitam o desafio muito
mais para vencer o outro do que para agradar aos
expectadores. A vaidade é ressaltada em cada nota
mais alta que a voz consegue alcançar. A música vem
como uma invasora na ordem. A elegância e a
exuberância dos artistas contrastam intensamente com
a sujidade e escureza daquele porão. No fim, o “povo”
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agradecido aplaude a bondade dos “artistas”, que voltam
para a sua vida de mesuras a aparências. Nessa cena
o poético está na perda da inocência manifestada nos
olhares de reprovação de Ildebranda Cuffari, cantora
cogitada para substituir Edmea Tetua. Conforme
avançam no mar, a sensação que esses artistas tinham
de um mundo se limitando aos seus umbigos
desmancha-se. Serão diversas as mortes da inocência
nesse navio-ilha.
No entardecer, acontece a cena que resume a
obra cinematográfica de Fellini, sobretudo a que envolve
a fantasia. No convés, duas cantoras observam o pôrdo-sol. Uma delas diz: “olha, é tão bonito que nem parece
de verdade”. A cenografia que compunha o pôr-do-sol é
visivelmente falsa, mas em Fellini o falso torna-se tão
verdadeiro que parece falso novamente. É a substância
de seu cinema. Calcadas em cima do sonho, as histórias
são tão reais que passam a ser confundidas com sonhos
de novo. Do círculo entre o irreal e o real, o poético
revive inteiramente.
Outros momentos de poesia felliniana são as
aparições da princesa cega. Ela anda pelo corredor
batendo com a bengala nas paredes; olha/não-olha por
uma vidraça depois de perpetrar uma traição. Essa
mulher beija de olhos abertos. Os olhos que tudo e nada
vêem. Como o cinema de Fellini.
As cenas sucedem-se, e vão surgindo pouco a
pouco elementos de choque. O cronista Orlando vê uma
adolescente como se fosse uma ninfa; nos porões do

navio, um rinoceronte sofre enquanto seu tratador
chora em turco; mulheres mulçumanas oram no
convés; uma gaivota entra na sala de jantar; a imagem
de Edmea Tetua é projetada cinematograficamente
na parede.
Um dos grandes conflitos do filme é o resgate
de refugiados sérvios. Ao pôr um mundo estrangeiro
em contato com a aristocracia, Fellini traça o perfil da
Europa com seus inúmeros tipos humanos. Num
primeiro momento a desconfiança mútua surge, depois
a arte, nesse caso a música e a dança, aparece como
elemento catalisador e unificador dos indivíduos. Todas
as personagens convergem para um momento de
sensualidade explícita no convés. Uma exacerbação
dos sentidos e uma quebra de preconceitos. Como é
padrão nessas situações, os nobres descem ao nível
da plebe e percebem que seu mundo de contenção e
aparência não é tão alegre assim. Há também a
evidente tensão sexual que mantém o padrão histórico:
o rico bufão engraça-se com a cigana pobre. A contida
senhora inglesa derrama-se nos braços de homens
rudes. O erotismo proposto por Fellini acontece no
contato direto com o diferente e resulta poético por
causa da maestria com que ele conduz a cena.
Perto do final, depois de ser atacado por um
couraçado austro-húngaro, o Glória N naufraga. Duas
cenas manifestam a veia poética de Fellini. O Conde
de Bassano, grande amigo de Edmea, afunda
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projetando as imagens de Edmea Tetua na parede e
duas borboletas voam sobre um corredor inundado.
Sem palavras, apenas a imagem alicerça a poesia.
Depois, Fellini volta ao começo do filme e busca na
ópera a força necessária para expressar-se. As
personagens saem do navio, para os botes salva-vidas,
cantando. Com a mesma emoção com que entraram.
Novamente, somente a música é capaz de agüentar o
peso agressivo da tragédia.
Para finalizar, a câmera sai do cenário e mostra
os bastidores, a suspensão hidráulica que movia o
navio, os câmeras, os profissionais que ficam atrás
das imagens. Num corte, Fellini mostra o avesso, que
tudo se tratava de uma construção do imaginário. Mas
demonstrar como tudo foi feito não é um final
adequado, é preciso voltar ao sonho, então fecha-se o
filme com o narrador Orlando e o rinoceronte num
bote salva-vidas, remando rumo ao nada. Fellini até
revelou a realidade do cinema pela metalinguagem
explícita, mas encerra seu filme com uma imagem de
poesia surrealista.
Essa sucessão de cenas vai sendo costurada
com humor e melancolia, tradutores fiéis do fim de
uma época, de um estilo de vida, agentes capazes de
suportar o tempo de dor que atacaria as próximas
décadas. Fellini foi para o passado resgatar o poético
constante na saudade, em tudo aquilo que a arte pode
conceder ao indivíduo.

Feminilidade – A alma do poético
Outro ponto de forte condensação poética são
as personagens femininas e os homens afeminados. É
nesse conjunto de pessoas que residem os grandes
conflitos, os olhares mais densos, as aparições mais
surpreendentes.
Ildebranda Cuffari, feita pela atriz Barbara Jefford,
é uma vice-diva, que com a morte de Edmea Tetua
assumirá o posto de maior cantora viva. Essa mulher é
um misto constante de tristeza e inveja. Ruína por
dentro, pois se sabe eternamente menor do que Edmea.
Mantém uma elegância sóbria a todo custo, dirigindo
olhares condenatórios a muitas situações. É a mulher
que mais sofre com as diferenças impostas, assustase com a casa de máquinas, com a gaivota, com o
rinoceronte, com os sérvios. Em Ildebranda Cuffari
reúnem-se todos os preconceitos da elite cultural
vigente.
A adolescente, que aparece como uma pontuação
poética nas cenas, sempre de branco, contrasta com
todo o cenário. Nela concentra-se a inocência, a vida
ainda sem marcas externas. Nessa personagem, que
tanto encanta o narrador Orlando, a beleza poética está
na sua inadequação ao mundo que a rodeia. É por essa
inocência que ela se apaixona por um sérvio e rompe
definitivamente com o mundo, ao embarcar numa
aventura romântica com seu amado.
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A princesa cega de grande visão coordena os
homens da política, usa as armas de sedução e voz
suave. Interpretada por Pina Baush, essa personagem,
paradoxalmente, participa de cenas com grande poesia
visual: andar pelos corredores batendo a bengala nas
paredes, beijar de olhos abertos, pedir que se repita o
cardápio anterior. Misto de artimanha e inocência, a
princesa cega compõe um mundo à parte nessa viagem.
Em virtude da sua condição de realeza, não se mistura
com os demais viajantes. Paira sobre o filme feito uma
divindade. Representa muito bem alguns aspectos das
artes: o simbolismo, o isolamento, a participação indireta
na vida das pessoas, a superioridade de espírito dentro
de um corpo frágil.
O universo masculino do filme não é tão expressivo
a ponto de suscitar o poético. A exceção fica por conta
de dois homens que estão afastados do universo
masculino tradicional. Um deles é o Conde de Bassan,
amigo de Edmea Tetua. O conde anda pelo navio com
seu jeito afetado, seu olhar entre a arrogância e a
tristeza. Por duas vezes, Fellini usa essa personagem
para homenagear o cinema. O conde projeta imagens
de Edmea na parede e chora. São comoventes suas
tentativas de manter a cantora viva, seja numa farsa
espiritual, seja naufragando com a sua imagem. O conde
é uma espécie de espelho da princesa cega; pouco se
imiscui com os demais no navio, mantém-se preso à
sua perda. Suas cenas são esparsas, mas sempre
rompedoras da normalidade, característica inerente ao
poético. O outro homem é o mímico homossexual. Uma

personagem que não cresceu, que o tempo todo parece
fixa na infância, mas que é atravessada de desejo pelos
marinheiros. Apesar da pouca participação no filme,
essa personagem é o mais complexo dos homens.
Metade criança, metade desejo sexual reprimido. Um
homem montado sobre essas bases tende ao
sofrimento contínuo. Sua ambigüidade é densa poesia.
E la nave vá é um filme para ser revisto pelos
detalhes, pela independência das cenas e sobretudo
pelos seus tipos humanos. Mesmo caricatos em
determinados momentos, exagerados, exacerbados,
conseguem carregar sobre si muitas das facetas típicas
dos fragilizados.
O Poético, neste filme, ganha contornos
inesperados. Resultado do talento inigualável de
Federico Fellini, homem que soube corporificar em
cinema a grande abstração chamada Poesia.
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CAPíTULO 6
sessões especiais

lisbela e o prisioneiro
tiros em columbine

Lisbela e o prisioneiro
Gênero: Comédia
Direção: Guel Arraes
Duração: 110min
Origem: Brasil

Tiros em Columbine
Gênero: Documentário
Direção: Michael Moore
Duração: 120min
Origem: Estados Unidos

Relação cinema/literatura –
Lisbela e o prisioneiro
Taiza Mara Rauen Moraes1

Diante da adaptação de um texto literário para o
cinema, temos de considerar forma/conteúdo. Adaptar
um texto para o cinema significa criar um novo
argumento numa nova linguagem, pois o discurso
cinematográfico concretiza o literário, e algumas
considerações tornam-se imprescindíveis para
compreender as diferenças. A palavra pertence a um
código organizado, enquanto a imagem é a simples
analogia do objeto real. Assim, a palavra organiza-se
entre significante e significado, gerando a possibilidade
de abstrair e de conceituar; a imagem, por sua vez,
reproduz o espetáculo do qual é apenas significante. O
filme é o que é, já a palavra é a representação do mundo
real. A fotografia traz consigo a contundência de sua
presença, criando dificuldades ao cineasta de dizer
alguma coisa. Por essa razão, o cinema tradicional
prioriza o argumento e o espetáculo ao discurso crítico.
O escritor não opera com a imagem do objeto, mas
Doutora em Teoria da Literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
professora de Literatura Brasileira e Teoria da Literatura no curso de Letras da
Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE), coordenadora do Programa
Institucional de Incentivo à Leitura – PROLER.
1
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com o seu significado, pois não se ocupa de objetos, e
sim de palavras.
Em Problemas de cine-estilística , Boris
Eickenbaum (apud AUMONT, 1995) indica que “é
impossível considerar o cinema como uma arte
totalmente não-verbal. Os que querem defender o
cinema contra a literatura muitas vezes esquecem que,
no cinema, é a palavra ouvida que se exclui e não o
pensamento, isto é, a linguagem interior”.
Segundo essa hipótese, a leitura do filme
necessita de um trabalho contemporâneo de
percepção, o qual é resultante do acionamento da
linguagem interior que caracteriza qualquer
pensamento: “A percepção cinematográfica é um
processo que vai do objeto, do movimento visível em
sua interpretação, à construção da linguagem interior
[...]. O espectador deve efetuar um trabalho complexo
para ligar os planos (construção de cinefrases e dos
cineperíodos).” Isso leva à seguinte definição: “Afinal de
contas, o cinema, como todas as artes, é um sistema
particular de linguagem figurada”, pois é, em geral,
usado com “língua”. Isso supõe que, para o cinema, o
fato de ser ou não um sistema significativo depende
das intenções do usuário.
A linguagem cinematográfica marca pela imagem
em movimento, por isso muitas vezes houve tentativas
de definição da essência do cinema por meio dela. Tal
definição, que parte de critérios sensoriais, depende de

uma constatação empírica simples, de alcance teórico
limitado. A arte das palavras e a arte das imagens
encontram-se no mesmo nível semiológico, são vizinhas
no grau de conotação. Porém, se compararmos na
frase, unidade mínima do cineasta, a arte do cinema à
linguagem corriqueira, as leis lingüísticas são
abandonadas. O filme começa de chofre e situa-se no
cruzamento das retóricas e das poéticas.
Para o cineasta Silvio Bach, em entrevista à Folha
de São Paulo, a relação entre cinema e literatura é
complexa, pois, segundo suas colocações, “quanto maior
a traição ao livro que inspira um filme, melhor para
ambos. Cinema é visibilidade, literatura é invisibilidade”.
Gilles Deleuze (1990) diz que o cinema não
apresenta apenas imagens, ele cerca com um mundo
imagens atuais às imagens/lembranças, imagens/
sonhos, imagens/mundo. Em decorrência disso, o filme
que se baseia em literatura tem de se afastar do texto
que o inspira.
Lisbela e o prisioneiro – peça teatral de Osman
Lins, escrita em 1960 para ser encenada pela
Companhia Tônia Celi, Autran (CTCA), no Teatro Mesbla,
Rio de Janeiro, em 1961 – inscreve-se no modelo do
teatro tradicional marcado pela arquitetura da história
e força da palavra. A peça é uma comédia de caracteres,
e as ações são desenvolvidas numa cadeia pública da
cidade de Vitória de Santo Antão.
Resumindo a história: Lisbela é filha do tenente

181

182

Guedes, delegado da Cadeia de Santo Antão, e o
prisioneiro, Leléu, é um Don Juan nordestino. A
personagem Don Juan, retomada por Osman Lins,
aparece pela primeira vez numa comédia publicada em
1630, intitulada El burlador, de Tirso de Molina, e
posteriormente é resgatada na ópera Don Giovanni, de
Mozart, e Don Juan , de Moliére. A marca de tal
personagem é enganar e explorar mulheres, abrir
caminhos com os meios que estão disponíveis, sem
critérios morais, e se divertir com os resultados de suas
trapaças. Lisbela e Leléu formam o par amoroso
anticonvencional e assumem riscos em nome de
sentimentos intensos. Ela foge com Leléu no dia de seu
casamento com Dr. Noêmio, advogado vegetariano, por
isso mesmo figura destoante no meio nordestino,
prestando-se a alvo de tiradas cômicas. Ao marido,
doutor, representante do estabelecido e da segurança,
a jovem prefere Leléu, artista ambulante preso, apesar
de este ser considerado um subversor dos valores
vigentes do meio.
A peça é dominada por personagens masculinas,
que atuam na cadeia: Joborandi, soldado corneteiro,
afeiçoado a fitas em série; Testa-Seca e Paraíba, presos;
Juvenal, soldado; Heliodoro, cabo; Tãozinho, vendedor
ambulante de pássaros; Frederico, assassino
profissional; Lapiau, artista de circo; Citonho, velho
carcereiro cúmplice de Lisbela e Leléu. A peça mescla

sonho e realidade e é marcada por valores fixados por
ditados populares disseminados na região.
Na versão de Osman Lins, Lisbela é a única mulher
que atua em cena; na película, ela confronta-se com
outras personagens femininas, porém é marcada por
ações que renegam os valores mesquinhos de uma
sociedade patriarcal.
Leleú oferece a Lisbela o “sonho”, viver os sonhos
que ela buscava nas séries cinematográficas. No longa
são exploradas com intensidade as construções
imaginárias feitas por Lisbela, a partir das fitas de
cinema (filmes de bandido e mocinho, comédias). A
ficção e a realidade mesclam-se intensamente num
entrecruzamento de cenas. O humor é construído pelas
alusões entre a vida e a fantasia, assim mágico e real
sustentam a narrativa cinematográfica.
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Os tiros que atingem Columbine e o
governo americano: O “oprimido”
que oprime
Fábio Henrique Nunes Medeiros1
Letícia Ribas Diefenthaeler Bohn2
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Quando da exibição do filme Tiros em Columbine,
do cineasta Michael Moore, vivíamos uma situação
inusitada neste país de contradições incontáveis. No
cenário político, além de cenas de corrupção e hipocrisia,
fomos às urnas decidir sobre uma lei por meio de
consulta popular – o chamado referendo –, que tratava
da legalização do uso de armas de fogo. Entre perguntas
como “Os bandidos serão incluídos nesta lei?” ou “É justo
alguém matar um inocente?”, a sociedade não tinha
certeza sobre o que estava decidindo. Diante do exposto,
foi inevitável a comparação entre a película e a realidade
nacional. No desenvolvimento desta análise tivemos
como objeto o filme e não o contexto.
Graduado em Letras pela Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE), pósgraduando em História da Arte Brasileira pela faculdade de Artes do Paraná (FAP).
Na área de vídeo e cinema participou de produções e atuações. Teve um dos seus
trabalhos – SIAME – exibido no IX Festival Nacional do Vídeo (BA). É idealizador e
coordenador do projeto Salve o Cinema: Leitura e Crítica da Linguagem
Cinematográfica, além de participar na co-produção de alguns vídeos, entre eles A
carteira, baseado na obra de Machado de Assis.
2
Graduada em História pela Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE),
professora de História do Colégio da UNIVILLE.
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O filme nos dá a sensação de uma construção
pelo ponto de vista do oprimido, embora seja justamente
nisso que o diretor quer que acreditemos. Seu discurso
vai muito além de uma narrativa de puros fatos; há muita
manipulação nas informações, fato que causa contraste
com a linguagem do gênero proposto: dessa forma, um
falso oprimido torna-se o opressor. O documentário
pauta-se no documento, logo este não deve ser
adulterado. Por isso, o discurso deve ser o mais neutro
possível, situação humanamente impossível e
característica que o cineasta literalmente não segue;
ao contrário disso, ele se mascara de cidadão
consciente que visa a um mundo melhor (panfleto puro,
não?), recorta um fato de conhecimento público, de
preferência mundial, e reconstrói uma história a partir
disso. Veja quanto é necessária a imprensa na sua
construção. Salientamos aqui que não concordamos
com a gestão do governo dos EUA nem com a
concordata do povo que o elegeu e reelegeu (de repente
as pessoas estão satisfeitas).
Logo no início de Tiros em Columbine percebe-se
o tom de ironia – permanente em todo o discurso de
Moore – que não cabe ao gênero: “Era um dia comum
nos Estados Unidos da América...”. A palavra era
arremessa-nos a um outro tempo, de repente ao dos
contos tradicionais ou de fadas, mas essa obra não trata
de ficção, muito menos é fantástica, logo o recurso não
é bem-vindo, embora não seja isso que deprecie o filme.
O que o torna bom são as linguagens utilizadas, o
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trabalho com fotografias, vídeos, animação, televisão,
entre outros aspectos. Um aglutinado de recursos
técnicos e recortes, como um fichário virtual.
Moore constrói a narrativa como se quisesse
fazer o povo refletir, embora o que é mostrado já esteja
com seus valores determinados, uma espécie de juízo
popular em que as pessoas não possuem voz mas
pensam que a têm. No entanto a voz que aparece é a
do próprio cineasta, enfiada “goela abaixo”, sem termos
possibilidade de mastigar. Ele ajuíza sobre os fatos pelo
seu próprio ponto de vista, interpreta e sentencia ainda
do mesmo ponto. Talvez, caro leitor, você deva estar se
perguntando: Por que escolheram então esse filme para
ser exibido no Salve o Cinema? Nós respondemos: ele
é muito mais artístico do que documental, motivo pelo
qual o selecionamos. As colagens das várias linguagens
da imagem enobrecem o filme e ofuscam a quantidade
de informações manipuladas.
Muitos fragmentos são pequenas sínteses de
como pensam os norte-americanos. Para demonstrar
isso, citaremos algumas cenas interessantes que
merecem ser mencionadas. Uma delas é a do programa
de TV em que o apresentador fala: “Se você não tiver
uma arma, você não é americano”. Para quem ouve
essa frase descontextualizada fará um comentário
também descontextualizado, talvez “Que grotesco!”. Na
mesma seqüência de recortes de imagens, há um
militar opinando sobre o acesso de civis a armas de
fogo: “Proteja você mesmo sua família”. Se pensarmos

o quanto a TV está presente nas nossas vidas, poderíamos
atribuir a ela a culpa por tal consciência e desligá-la, a fim
de nos protegermos dela própria.
O diretor faz links jornalísticos com informações
sensacionalistas sem contexto, que no fim nos dão uma
impressão contrária. É o que acontece em uma cena: um
sargento que comandou a Guerra do Golfo é pai de um
dos rapazes que cometeram a tragédia em Columbine e
comenta: “Eu uso a caneta porque acho que ela é mais
forte do que a espada, mas, quando a caneta não funciona,
a gente usa a espada”.
Assim, constrói-se um país de tolerância zero, em
que a população está vivendo o horror, o medo gerado
pelo sensacionalismo da mídia. As pessoas deveriam olhar
para o próximo, situação improvável, uma vez que, quando
estamos com o pescoço engessado, não conseguimos
olhar para lado nenhum.
Um momento muito significativo no filme é a
entrevista com o roqueiro Marilyn Manson, quando, logo
após o acidente em Columbine, os moralistas de
extrema direita atribuíram a ele a violência dos culpados.
Moore pergunta a Manson o que falaria para os rapazes
que cometeram o massacre, e ele responde: “Não diria
nada, ouviria o que eles têm a dizer. Foi o que ninguém
fez”. Intercalando com essa entrevista, há outra com
duas moças que estudavam na mesma sala de aula
dos rapazes responsáveis pelos assassinatos. Uma das
entrevistadas diz: “Nunca sabíamos como eles eram”.
As duas afirmaram que eles pareciam “seres normais”
e que eram fãs de Manson.
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Logo após a tragédia em Columbine, crianças,
adolescentes, professores e todos os funcionários da
escola foram submetidos a um sistema de segurança
neurótico, reforçando a tese da cultura do medo e
sensacionalista, introduzida pela mídia e sustentada pelo
próprio governo, que tinha interesse em dominar a
população. Essa prática é perceptível em vários
segmentos do filme, como a cena em que uma criança
é assassinada numa creche e a diretora aciona o serviço
de emergência e mal consegue falar, pois está em
estado de choque. Outro acontecimento significativo é
quando a diretora liga calmamente para o mesmo
serviço de emergência; a imprensa, “como num passe
de mágica”, é acionada sobre o fato desastroso e
reportagens e imagens são colocadas no ar
concomitantemente ao incidente. É impressionante o
fato de a imprensa ser tão pouco convidativa à reflexão
e ser muito mais formadora de opinião. Assim se
constrói a narrativa contundente e, sem dúvida, dirigida
de Michael Moore.

CAPíTULO 7
convidados

irreversível
um filme falado
corra, lola, corra
lavoura arcaica
ou tudo ou nada

Irreversível
Gênero: Drama
Direção: Gaspar Noé
Duração: 99min
Origem: França

Corra, Lola, corra
Gênero: Ação
Direção: Tom Tykwer
Duração: 81min
Origem: Alemanha

Um filme falado
Gênero: Drama
Direção: Manoel de Oliveira
Duração: 96min
Origem: Itália/Portugal/França

Lavoura arcaica
Gênero: Drama
Direção: Luiz
Fernando Carvalho
Duração: 163min
Origem: Brasil

Ou tudo ou nada
Gênero: Comédia
Direção: Peter
Cattaneo
Duração: 90min
Origem: Inglaterra

Redemoinho em rede – Crítica do
filme Irreversível, de Gaspar Noé
Samuel Kühn1

Mosaico âmbar. Inverso, reverso, anverso. Cinema
butoh. Vermelh(aço)!
O filme inicia-se chamando o espectador para
entrar numa montanha-russa de onde não se podem ver
os trilhos. Ou você entra e expõe seu superego para
propor reflexões e metamorfismos veementes ou
continua acreditando que a compaixão é um elemento
estabilizador e incoerente na sua vida. Os jogos propostos
por uma câmera sem os padrões morais rompem com
a técnica standard, o que dá a velocidade necessária para
causar um mal-estar físico tão real quanto um porre
tomado na noite passada e amargado na manhã
seguinte, ou talvez despertado pelo estômago antes
mesmo de o dia clarear. A música, constante no filme e,
principalmente, nas transições espaço-temporais, é uma
sirene perturbadora que soma às proposições
claustrofóbicas. Desobedecendo a características
cronológicas da maioria das películas, Irreversível
acontece de trás para frente. Acontecimentos, atitudes
1
Ator, graduado em Letras pela Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE),
pós-graduando em Língua Por tuguesa e Literatura pelo IBPEx (Instituto
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e argumentos justificam-se com o passar dos fatos sem
puritanismo algum.
Numa boate gay do subúrbio de Paris, chamada
Rectum, estão Marcus (Vicent Cassel) e Pierre (Albert
Dupontel). O primeiro, enfurecido e descontrolado, nega
qualquer possibilidade de perigo e vasculha o bizarro local
sadomasoquista à procura de um homem desconhecido,
despeja no espectador pontas de lanças sem amparos
ou proteção. Ele surfa na tempestade das imagens
caóticas emergida de energia em último grau. O segundo
tenta acalmá-lo, desencorajá-lo, utilizando um
racionalismo abalado por algo que o tira de seu plano
respiratório habitual – o tempo mostra depois esse
equilíbrio –, e passa para o espectador, já ofegante e
pasmo, conflituosamente, o limite extremo anárquico do
ser humano para com suas condições e leis. Quando
Marcus desconfia de um dos homens, passa a agredi-lo,
mas logo é dominado pelo coagido, que em meio aos
gritos alheios o incentiva ao estupro. É nesse momento
que Pierre, com um extintor, amassa, literalmente, com
pancadas ferozes e vingativas, a cabeça do acusado para
defender seu amigo. Todos ficam parados, assistindo a
tudo sem muitas perplexidades.
Em seqüência inversa e por partes, o filme vai em
progressiva desaceleração. Com o desenrolar das cenas,
foca-se a perseguição dos dois em busca do tal homem
desconhecido; é inevitável a agitação dos olhares, da
câmera e do espectador. Então entra na tela a magnífica
Alex (Monica Bellucci), a qual, por si só, transmite paz
pela sua beleza e desperta desejo – explorado na obra.
Juntamente com Marcus, seu namorado, e Pierre, seu

ex-marido – ambos constantemente discutem, da
metade do filme para o fim, sobre o amor ideal para
Alex –, vai a uma festa onde tudo parece possível. Após
uma briga do casal, Alex resolve voltar para casa
sozinha; eles por sua vez oferecem companhia, mas ela
nega. Pela dificuldade de atravessar uma avenida
movimentada em plena madrugada parisiense, uma
provável prostituta a aconselha a ir pela passagem
subterrânea. Ponto! De exclamação! A câmera
acompanha por trás o andar de Alex, o vermelho
vencendo todas as cores e definindo o corredor sinistro.
É o gancho para a cena de estupro mais longa do cinema
de todos os tempos. Mas não é só pelo tempo de estupro,
é maior pela violência inimaginável. Postado em plano
baixo, o espectador não passa de um rato que observa
do chão imundo da sub-Paris o exercício brutal do ser
humano para com o outro. A sensualidade de Alex, com
seu vestido diamante, perde toda a vivacidade quando
se mistura com seu sangue e o corredor. Todos os
argumentos estão ali, e nada é capaz de injustificar o
caráter sustentável da obra.
Após esse fato e com o espectador sem mais chão,
teto, tato ou parede, a câmera, consciente e
magistralmente, vai dando espaço às tomadas mais longas
e fixas, sai da euforia para descansar numa concepção
narrativa que opta pelo crescente romantismo colorido,
apaixonante e fértil, embora o diretor lembre, em vermelho,
o espectador de que “o tempo destrói tudo”.
Quem não dá conta não entra nessa montanharussa. Há poucos lugares, e, mesmo assim, a entrada é
monitorada!
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Um filme falado :
Velha nova história
Cleber Fabiano da Silva1

“Dos heróis que cantaste que restou,
senão a melodia do teu canto?
As armas em ferrugem se desfazem,
os barões nos jazigos dizem nada”
(Carlos Drummond de Andrade)
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“Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas
de Portugal...” (PESSOA, 1977). Esse seria um bom
começo para falar de Um filme falado, outra grande
obra do cineasta português Manoel de Oliveira que nos
convida a embarcar numa viagem nem tão distante,
nem tão desconhecida para quem assistiu, com relativa
freqüência, às aulas de História. Pode-se dizer que é
uma verdadeira aula, intensiva e ilustrada, na qual o
assunto principal – história da civilização ocidental – é
contado nos idiomas português, inglês, grego, francês
Graduado em Letras pela Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE),
mestrando em Educação pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), pesquisador
do PROLIJ (Programa de Literatura Infantil e Juvenil da UNIVILLE). Professor da
disciplina de Contação de Histórias do Instituto Aprender – Faculdade de Ciências
Sociais Aplicadas da CELER Faculdades – e professor de Literatura Brasileira no
ensino médio do Colégio Elias Moreira (Joinville – SC).

1

e italiano, registrando, a partir deles, importante legado
de tempos e espaços distintos.
A produção portuguesa, realizada em 2003, iniciase com o apito do navio ao deixar o porto, navegando pelo
Rio Tejo com a tradicional despedida de lenços acenando
de quem ficou no cais. Na embarcação, Rosa Maria
(Leonor Silveira), professora de História da Universidade
de Lisboa, parte com sua filha Maria Joana (Filipa de
Almeida) num cruzeiro que atravessará o Mar
Mediterrâneo com destino a Bombaim (Índia) para, de
férias, visitar seu marido. Aproveita a viagem na intenção
de, segundo suas palavras, “conhecer in loco os lugares
de que tanto falo nas aulas e que só conhecia de leituras”.
Durante a travessia, muitas descobertas, muitos
encontros... Passado e presente confundem-se, velha nova
história!
A viagem começa com referenciais históricos já na
saída da capital portuguesa. Rosa Maria comenta com a
filha a respeito do Monumento aos Descobrimentos e
sobre o grande empreendedor da expansão marítima
portuguesa, o infante D. Henrique – o Navegador, criador
da famosa Escola de Sagres. A menina questiona o que
haviam feito de especial para ter um monumento, ao que
a mãe explica: “Descobriram novos mundos percorrendo
mares até então desconhecidos”. Momento oportuno para
relembrar que isso já foi dito por um português notável:
“As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia
Lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram
ainda além da Taprobana...” (CAMÕES, 1971).

195

196

Do navio, não é possível avistar muito bem o
monumento que está encoberto pelo nevoeiro. Boa
ocasião para a professora citar o mito de D. Sebastião
– o encoberto – e explicar para a filha a crença de que
o monarca, que teria morrido na guerra de Alcácer
Quibir, na África, voltaria e transformaria Portugal num
grande império. Oportuno também para os brasileiros
pensarmos na origem do sebastianismo, tão próximo
do nosso cotidiano político, social e religioso, tanto nas
atuais circunstâncias como naquelas centradas nas
figuras de José Maria no Contestado e de Antônio
Conselheiro em Canudos, que também anunciavam a
volta de D. Sebastião. Herança portuguesa? Tradição
ibérica? Para Joseph Campbell (1990), “os mitos deram
sustentação à vida humana, construíram civilizações e
formaram religiões, profundos mistérios, profundos
limiares de travessia”.
Outro antigo e significativo monumento português
do tempo dos descobrimentos marítimos, a Torre de
Belém, também mereceu destaque na película. Assim
como Camões fez seu registro na obra-prima da
literatura portuguesa, dedicada também a D. Sebastião
– “[...] em perigos e guerras esforçados, mais do que
prometia a força humana, e entre gente remota
edificaram, Novo Reino que tanto sublimaram”
(CAMÕES, 1971) –, nossa professora não deixa de falar
de sua construção no meio do Rio Tejo para comemorar
um feito glorioso: a chegada de Vasco da Gama às Índias.
Já tão distante Vasco da Gama, em Um filme falado,

cuja história está ambientada no ano de 2001, nossa
odisséia para a Índia está sob o controle do comandante
americano John (John Malkovich). Interessante um
americano no comando de nossa expedição! No mínimo,
sugestivo...
Num primeiro momento, a obra de Manoel de
Oliveira mostra em todas as cidades do itinerário, nas
quais os passageiros do navio desembarcam para
visitação, monumentos, templos e ruínas das principais
civilizações da história da humanidade. Algum
espectador questionará os motivos pelos quais todo o
filme é traduzido da mesma forma como o é para a
pequena Maria Joana, de apenas 7 anos.
Excessivamente didático? De qualquer forma, muito
mais completo que o melhor pacote turístico pudesse
oferecer, incluindo fotografias significativas e explicações
contextualizadas, sistematizadas e orientadas por uma
professora de História. Afinal, não é todo dia que se
pode embarcar numa tranqüila viagem, longe da leva
de guias e turistas que, superficialmente, visitam os
monumentos. A narrativa é rica em imagens históricas,
verdadeiros cartões-postais que exigem um tempo
mínimo para fruição e que oferecem possibilidades
múltiplas de leituras... O diretor aproveita e utiliza como
recurso para marcar essas mudanças de tempo e de
espaço as despedidas, com a proa do navio singrando
o Mar Mediterrâneo...
Em Marselha, primeira cidade visitada, mãe e filha
encontram um pescador. Depois de pequenos diálogos
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de apresentação, falam sobre os petroleiros. O pescador
diz que ali há reservas de petróleo para o caso de
guerra, e a professora complementa que nos dias de
hoje não saberíamos viver sem petróleo. Estariam
falando das “especiarias” do mundo contemporâneo?
Antes de partirem, o pescador mostra-lhes uma
inscrição em placa no chão, na qual estão os dizeres:
“Aqui, por volta de 600 a.C., aportaram marinheiros
gregos vindos de uma cidade fenícia da Ásia Menor.
Fundaram Marselha, de onde, depois, se espalhou a
civilização”. Para o assíduo e esmerado aluno, fica a
lembrança do tempo em que estudava no livro de
História o capítulo dedicado à Grécia e o berço da
civilização. O navio despede-se da França, mas leva
consigo Delphine (Catherine Deneuve). Repete-se a
imagem do navio singrando o mar.
Próxima parada: Nápoles. Rosa Maria vai contar
para a filha a lenda do ovo do castelo, episódio citado
por Virgílio em sua obra-prima Ulisses. Comenta a
célebre frase: “enquanto o ovo existir, Nápoles
sobreviverá próspera”. Ainda na Itália, uma oportuna
visita a Pompéia, cidade destruída pelo Vesúvio, o mais
célebre dos vulcões. Auxiliadas por um guia de fotos,
com imagens sobrepostas percebem as diferenças de
como era a cidade antes da erupção do vulcão e de
como ela está no momento. Visitando ruínas como o
templo de Apolo, identificam a influência grega. Ao partir,
embarca Francesca (Stefania Sandrelli), e o navio
prossegue para Atenas, cidade na qual visitam a

Acrópole. A câmera mostra, em termos proporcionais,
a grandiosidade do templo confrontando-o com a altura
da mãe e da filha. Falam da deusa Athina, da origem do
nome da cidade e da escultura gigantesca que
representava a deusa. Seria desnecessário descrever
a importância desse lugar, talvez, citar o encontro das
duas com um padre ortodoxo e a surpresa da
professora quando aprende com ele algumas
características da Igreja Católica Ortodoxa como, por
exemplo, o sinal da cruz com três dedos juntos indicando
a Santíssima Trindade. Deixam a Grécia, mas entra
Helena (Irene Papas), e lá se vai o navio...
A viagem ultrapassa os limites espaciais,
preocupando-se também com a noção de tempo e a
explicação do surgimento da Idade Moderna com a
tomada desta cidade que, na época, se chamava
Constantinopla, capital do Império Bizantino, e agora
se chama Istambul, capital da Turquia. A professora
fala dos problemas das igrejas que se transformavam
em mesquitas, uma vez que na decoração sempre havia
nicho indicando o lugar de Jerusalém e de Meca, e cada
uma ficava voltada para um lado diferente da outra.
Ainda em Istambul a mãe explica a Maria Joana que
muçulmanos e cristãos praticam diferentes religiões e
que todos têm o direito de praticar sua religião
livremente. Seria a Europa contemporânea revendo
alguns dos seus posicionamentos?
E o passeio pelo Mediterrâneo continua. Rosa
Maria e a pequena Joana estão sentadas num café que
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tem como cenário, simplesmente, as pirâmides do Egito.
Encontram um ator português que as convida para
conhecer o hotel no qual se realizou a cerimônia de
inauguração do Canal de Suez, em 1869. “Formidável!
Em pensar que foi todo aberto pelas mãos do homem!”,
encanta-se a portuguesa. E o ator em resposta: “Mais
formidável é a viagem que Vasco da Gama fez para as
Índias em 1494”. Conversam sobre a simbologia dos
escaravelhos e comentam que os egípcios tinham o azul
como a cor da verdade.
Interessante notar que Rosa Maria ensina, mas
especialmente está disposta a aprender com as
pessoas que encontra, fazendo perguntas, colhendo
impressões, demonstrando profunda curiosidade com
as questões locais. Maria Joana acompanha a mãe
como uma obediente aluna e, diante de cada cenário,
de cada história, coloca a mãe perante suas perguntas
– nada fáceis de responder: “O que é um mito?”, “O que
é uma lenda?”, “O que é uma mesquita?”, “O que é
contemporâneo?”, “O que é um faraó?”, “O que é
civilização?”. Certamente essas perguntas já podem ser
ensaiadas sem pudor por um cineasta de 95 anos
(quando da realização do filme) que, com sua experiência
e generosidade, nos remete a uma reflexão sobre os
desígnios e as perspectivas do seu país e da
humanidade, por meio de um mergulho na história e do
reconhecimento de seu presente.
Durante a viagem o comandante, galantemente,
convida as mulheres para sentarem à mesa. Jantam

juntos o americano, a grega, a italiana e a francesa,
sempre observados pela portuguesa e sua filha, que
estão numa mesa ao lado. Cada um, na sua língua e a
seu modo, apresenta-se. Em meio aos diálogos sobre
grandes obras, grandes civilizações, sobre o auge e a
decadência de cada uma das culturas e acompanhadas
de discussões lingüísticas, estão questões cotidianas,
como o amor, o casamento, a solidão, a profissão... A
primeira a apresentar-se é a empresária francesa de
renome, Delphine: “Não sou pudica, longe disso, sou
francesa!”. E continua: “Eu sou francesa e os franceses
têm a reputação de gostar do amor!”. Com graça e
humor, a próxima a apresentar-se é a famosa ex-modelo
italiana: “Eu não sou francesa, sou Francesca!”. Na
seqüência a atriz, cantora e professora grega de nome
Helena; e, por último, o comandante: “Sou americano”.
“Não existem americanos verdadeiros, exceto os índios”,
corrige Helena. O comandante afirma ter nascido na
América e, portanto, considera-se americano.
Tem início uma acirrada discussão acerca das
línguas. Delphine diz que “a língua inglesa colonizou o
mundo e, hoje, todos temos de falar o inglês. Mas ele
não foi a base da nossa civilização. O berço dela foi a
Grécia”. Helena responde que “fora da Grécia ninguém
fala grego, ninguém”. Delphine continua: “A língua talvez
não, mas como berço da civilização ela perdurará tanto
quanto o mundo”. “É toda uma civilização que se apaga!”,
diz Helena. “E com ela a fraternidade e os direitos do
homem, os ideais utópicos nascidos com a Revolução
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Francesa”, comenta a francesa. E a italiana
complementa: “Logo adotados pela América”. O capitão
mais que depressa complementa: “E reforçados por ela”.
“Mas que também está afundando! Como, aliás, em
outros continentes como a Europa e a África”. Helena
afirma que “não há civilização que não se afunde. Fica a
História, a forma de fixar a memória do passado”.
Enquanto conversam, fica visível o inconformismo
de Helena, pois o grego só é falado na Grécia, enquanto
a língua portuguesa tem representação nos cinco
continentes. Ela reclama pensando na Grécia, que teve
uma história parecida com a de Portugal, mas
conquistou vários povos e só tem seu idioma falado em
seu território. Desabafa: “Só se estuda o grego hoje
porque foi na Grécia que nasceram a Filosofia, o Teatro
e a Democracia. Honra seja feita a vocês e ao
comandante que entendem a minha língua”. A
professora, que não fala grego, tem de ouvir
desconfortavelmente esse comentário.
Na seqüência falam sobre os árabes e sua cultura
que, na visão da grega, é decadente. Discutem o
preconceito religioso entre o cristianismo e as outras
religiões. Na análise de Helena, para prevalecer a paz
“o que precisa entre o Ocidente e o Oriente são valores
de convergência”. “A política faz a civilização e a
civilização a História, estão ligadas”, completa ela. “A
triste História do homem!”, diz o capitão, ecoando a voz
da francesa: “A triste História do homem!”. Conversam
sobre a Torre de Babel, sobre o pecado original, e o

comandante, brincando, propõe a união de todos e a
formação de uma nova Babel, a partir da qual falariam a
mesma língua, à sombra da árvore do Bem. Brindam.
Novamente a imagem do navio singrando o mar...
Entram no Mar Vermelho, evidentemente, pelo
caminho encurtado pelo Canal de Suez. Cada vez
aproximam-se mais do seu destino, e Rosa Maria
comenta: “Estamos de costas para a África e voltados
para a Arábia”. De fato, não é de estranhar que quem
esteja no comando tenha os olhos voltados para os
árabes. Mais precisamente para o Oriente Médio? Outra
das sutilezas de Manoel de Oliveira?
Na noite seguinte, a professora e sua filha são
convidadas pelo americano para também sentarem-se
à mesa. Sempre simpático, ele presenteia Maria Joana
com uma boneca árabe. Começam a falar inglês, pois
parece que a língua da família Amorim não é conhecida
por todos no recinto. Difícil para Portugal configurar-se
entre os seus pares na Europa, tímida e humildemente
esforçando-se para ser aceito pela Comunidade
Econômica Européia. Até mesmo o comandante do navio,
que entende um pouco de português, não o aprendeu
em terras lusitanas, mas quando esteve no Brasil. De
qualquer forma, mais irônico ainda é assistirmos ao filme
com legendas nas partes em que ouvimos a língua dos
nossos patrícios. Nosso sensível aluno pensa que, se
Portugal não foi convidado para essa festa, não vale a
pena nem pensarmos a respeito do convite ao Brasil!
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Atravessam o Golfo Pérsico. Helena canta uma
canção grega antiga. O comandante recebe a notícia
de que uma bomba foi colocada no navio e que todos
devem abandoná-lo. Soa o sinal de emergência com o
aviso de John: “Atenção! Atenção! Todos os passageiros
e a tripulação devem abandonar o navio!”. Todos põem
o colete salva-vidas e começa a retirada. Maria Joana
volta para pegar a bonequinha árabe e a mãe corre
atrás dela. Quando as duas voltam, passageiros e
tripulantes já estão distantes, nos pequenos barcos. Ao
avistar as duas, um dos marinheiros avisa ao capitão
que ainda há passageiros no navio, mas não há mais
tempo para nada. A explosão! Volta a música grega.
Câmera congelada na expressão inconformada do
comandante americano. Durante o filme, a menina
pergunta inúmeras vezes para a mãe o porquê das
mortes, das devastações, das guerras entre as nações.
A professora Rosa Maria talvez já tivesse percebido: “A
história da civilização é feita dessas contradições. O
homem não é perfeito e comete erros”. Nosso talentoso
aluno recordará não apenas os erros cometidos pela
expansão marítima ou pela Inquisição, mas também
falhas recentes, algumas das personagens que a Europa
apresentou ao mundo em figuras como Hitler, Mussolini,
Franco e Salazar, para citar as mais conhecidas.
Também lembrará do imperialismo norte-americano,
de George W. Bush, dos atentados terroristas...
Um filme que tanto tinha falado da História, da
Humanidade e das Civilizações... Falou-se em Babel,

Abraão e seus descendentes, pecado original, árvore
do Bem e do Mal e terminou com um final apocalíptico!
Ou um castigo divino? Quem sabe a pequena Joana,
quando perguntou por que os civilizados sempre fazem
guerra, não tivesse também suspeitado de algo?
“Mamãe, isso é que é ser civilizado?”. “Em que Idade
Média nós estamos?”. Helena poderia ter razão: “Não
há civilização que não se afunde”. Estaria condenada
uma sociedade que ainda tenta viver de seu passado?
Não seria mais propício um fado do que uma canção
grega? Nada mais a declarar, Inês é morta!
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Sinais dos tempos: mito e ciência
em Corra, Lola, corra1
Silnei Scharten Soares2
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Este ensaio apresenta uma leitura do filme Corra,
Lola, corra, de Tom Tykwer, e busca compreender de
que forma sua representação do tempo acolhe tanto
concepções míticas quanto científicas. A hipótese usada
é a de que o cinema – tendo essa película como exemplo
– processa, em seu discurso, a tradução de conceitos
científicos e mitológicos no interior de seus
procedimentos próprios de representação artística.
Desse modo, se por um lado é possível perceber no
longa representações do tempo que encontram guarida
em modelos míticos, como o do eterno retorno,
estudado por Eliade (1992), de outro é igualmente
admissível flagrar na obra representações fílmicas do
conceito de estruturas dissipativas, de Prigogine (1996).
A narrativa recursiva de Corra, Lola, corra incorpora
ambos os modelos de tempo, articulando-os no tempo
próprio do cinema.
Este texto é a versão resumida do artigo apresentado no I Encontro Internacional
para o Estudo da Semiosfera, realizado em São Paulo em agosto de 2005.
2
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Mestre em Comunicação e Informação pela UFRGS (Universidade Federal do Rio
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Design da UNIVILLE (Universidade da Região de Joinville) e de Meios Cinema e
Meios Cinema e Vídeo no Bom Jesus/IELUSC (Instituto Superior e Centro
Educacional Luterano de Santa Catarina).
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Corra, Lola, corra notabilizou-se pelo ritmo de
videoclipe e por sua estrutura narrativa3 peculiar, que
repete a mesma situação dramática por três vezes com
pequenas – mas fundamentais – variações. Essa
situação pode ser brevemente descrita assim: Lola
recebe um telefonema de seu namorado, Manni, que
lhe conta ter cometido um erro ao prestar um serviço
de entrega de drogas para um gângster local. Ele
simplesmente esqueceu no vagão do metrô uma sacola
com cem mil marcos, o pagamento recebido pela
“mercadoria” entregue. Agora, tem apenas 20 minutos
para reaver o dinheiro antes que o gângster o encontre
para o acerto de contas. Lola decide que a única maneira
de conseguir o dinheiro é recorrer a seu pai, um
banqueiro. Tomada a decisão, ela desliga o telefone e
sai de casa, em direção ao banco e ao local onde Manni
a aguarda. Se ela não chegar a tempo, ele vai assaltar
um supermercado.
Essa é a história. O modo como é contada – sua
trama 4 – é o que interessa analisar. Como dito
anteriormente, esses eventos repetem-se três vezes,
reiniciando sempre no momento em que Lola larga o
telefone e sai do apartamento. Na primeira vez em que
O conceito de estrutura narrativa baseia-se na definição de Todorov (2004), que
a caracteriza como a intriga que move a história narrada. Nesse sentido, estrutura
narrativa seria a passagem de um ponto de equilíbrio a outro.
4
Os conceitos de fábula e trama foram formulados por Boris Tomachevski em
1925, no âmbito dos estudos literários: “Chama-se fábula o conjunto de
acontecimentos ligados entre si que nos são comunicados no decorrer da obra
[...], independentemente da maneira pela qual estão dispostos e introduzidos na
obra”. Por sua vez, a trama “é constituída pelos mesmos acontecimentos, mas
[...] respeita sua ordem de aparição na obra e a seqüência de informações que se
nos destinam” (TOMACHEVSKI, 1973, p. 173).
3
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a história é apresentada (a primeira seqüência
narrativa), Lola fracassa em sua tentativa de obter
empréstimo com o pai, que a expulsa do banco após
lhe confessar que ela não é sua filha biológica. Desolada,
Lola corre até onde Manni a aguarda, mas chega tarde
demais: ele já invadiu o supermercado. Não vendo
alternativa, ela torna-se parceira no assalto. Na fuga,
ela é baleada pela polícia. Vemos então uma espécie de
interlúdio, que acontece num tempo indefinido (o tempo
do desejo?), em que Lola e Manni conversam sobre seu
relacionamento. Ao final do diálogo, ele pergunta a Lola:
“Você está querendo me deixar?”. Ela, pensativa,
responde: “Não sei. Acho que tenho de me decidir”.
Nesse momento, o filme retorna à cena anterior, com
Lola no chão, baleada. Ela diz: “Mas eu não quero. Não
quero ir embora”. Nesse momento, reinicia-se a história,
com Lola largando o telefone e deixando o apartamento.
Ao final da segunda seqüência narrativa, na qual
Lola consegue o dinheiro com o pai após ameaçá-lo com
o revólver do guarda do banco, quem fica moribundo é
Manni, atropelado por uma ambulância enquanto
aguardava Lola chegar com o dinheiro. Novamente, o
interlúdio: Manni considera a possibilidade de ela iniciar
um novo relacionamento após a morte dele. Mas ela
diz a Manni: “Você ainda não morreu”. “Não?”, pergunta
ele, surpreso, deitado na calçada em frente ao
supermercado. Inicia-se aqui a terceira seqüência
narrativa, do mesmo modo que nas duas anteriores:
Lola larga o telefone e sai correndo de seu apartamento.

Ora, o “renascimento” das personagens – Lola,
na primeira seqüência, e Manni, na segunda – marca o
recomeço da história, a regeneração do tempo, o eterno
retorno. O tempo é recriado no momento do retorno
dos mortos à vida, tal como na concepção ontológica
primitiva estudada por Eliade (1992). Nessa concepção,
o tempo é abolido por meio da imitação dos arquétipos
e da repetição de gestos paradigmáticos:
Um sacrifício, por exemplo, não só reproduz com
exatidão o sacrifício original, revelado por um deus
ab origine, no princípio dos tempos, mas também
é realizado naquele mesmo momento mítico
primordial; em outras palavras, cada sacrifício
realizado repete o sacrifício inicial e coincide com
ele. Todos os sacrifícios são levados a cabo no
mesmo instante mítico do princípio; por meio do
paradoxo do rito ficam suspensos o tempo e a
duração profanos (ELIADE, 1992, p. 38).

A repetição, que torna reais os atos e as coisas,
implica abolição do tempo profano, o tempo da história.
A extinção da duração temporal está na base dos rituais
de regeneração cíclica do tempo e do cosmos. Segundo
o mesmo autor, todo Novo Ano é visto como recomeço
do tempo a partir de seu momento inaugural:
A criação do mundo é reproduzida todos os
anos [...]. Essa eterna repetição do ato
cosmogônico,
por
intermédio
da
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transformação do Ano Novo em inauguração
de uma nova era, permite o retorno dos mortos
à vida. [...] as crenças defendidas em quase toda
a parte, segundo as quais os mortos retornam
a suas famílias [...] na época da celebração do
Ano Novo [...], significam a esperança de que a
abolição do tempo é possível nesse momento
mítico, no qual o mundo é destruído e recriado
(ELIADE, 1992, p. 62).
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Esse modelo de tempo cíclico fundamenta a
narrativa do filme e assinala a transição entre as
seqüências narrativas. Signos desse tempo mitológico
podem ser encontrados também em certas imagens
da película, principalmente nos créditos de abertura,
onde há um relógio e um pêndulo de madeira. Graças à
memória cultural da humanidade, as figuras ali
esculpidas nos fazem lembrar de um tempo “primitivo”
e “arcaico”, comumente associado ao mito.
Porém, se o tempo se dobra sobre si mesmo e
se regenera, note-se que o círculo não se fecha: ao
retornar ao ponto original, a trajetória do tempo faz uma
curva e segue uma direção tangencial. Dessa forma, a
estrutura narrativa do filme seria mais bem
representada graficamente não por um círculo, mas
por uma espiral. Imagem constante no longa, a espiral
aparece nos créditos de abertura e também ao longo
da história. Na cena em que Manni está na cabine
telefônica conversando com Lola, ele lhe dá como
referência do local onde está o Bar Spirale, visível na

rua em frente; na parede externa do bar, gira uma
espiral, ao lado do nome do estabelecimento.
A espiral pode ser vista também na escada pela
qual Lola desce quando sai do seu apartamento em
direção à rua. Aqui, no entanto, acontecem dois fatos
que merecem atenção. O primeiro refere-se ao percurso
feito pela personagem ao longo da escada: prestando
atenção à cena, vê-se que Lola está subindo e descendo
a escada simultaneamente. Tal como numa escada de
Escher, o percurso torna-se infinito, já que a
personagem, na verdade, não sai do lugar. Nesse
sentido, embora representada como uma espiral, a
escada é, na verdade, circular.
Entretanto – eis o segundo ponto – é exatamente
na escada que a história sai, literalmente, pela tangente,
retomando assim a forma espiral. Isso acontece no
momento em que Lola tem de passar por um menino
que, como um guardião, está parado com seu cão ao
pé de um dos lances da escada. Na primeira seqüência,
ela assusta-se com a presença dos dois – o cão lhe
mostra os dentes –, mas passa por eles sem problema.
Na segunda seqüência, o menino lhe passa uma rasteira
e ela despenca escada abaixo. Ao levantar-se, sai
mancando, o que altera a velocidade de sua corrida;
aliada ao atraso provocado pela queda, essa defasagem
de tempo vai alterar a história dali em diante. Na terceira
seqüência, Lola responde ao rosnado do cão com um
ainda maior e salta sobre ele, superando o obstáculo,
decidida. Essa nova personalidade da personagem
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também vai responder por uma série de mudanças nessa
seqüência narrativa.
O que acontece na escada, no momento em que
Lola enfrenta o primeiro obstáculo a sua empreitada, é
uma bifurcação na história, a partir da qual a narrativa
assume nova configuração. O conceito de bifurcação é
estudado por Prigogine (1996) no campo da química e
refere-se a um ponto no qual um sistema se torna instável
e deve “escolher” qual caminho seguir a partir de um par
de alternativas possíveis. Para Prigogine (1996, p. 72),
“o termo ‘escolha’ significa que nada na descrição
macroscópica permite privilegiar uma das soluções. Um
elemento probabilista irredutível introduz-se assim”.
A figura da forquilha pode perfeitamente servir
como representação esquemática da trama – repetindo
o modo como a história, a fábula, é contada. A cada
bifurcação, a história “escolhe” outro caminho entre as
inúmeras opções possíveis; a partir daí, várias mudanças
ocorrem, seja na resolução dos eventos que pontuam a
narrativa, seja no futuro da vida de determinadas
personagens que cruzam o caminho de Lola5 . As
alterações são mais sensíveis, porém, no comportamento
de Lola e, evidentemente, no tempo em que as ações
acontecem. Essa personagem, como dito antes, emerge
decidida na terceira seqüência, ao passo que, na segunda,
após levar a rasteira do menino na escada, o que vemos
é uma Lola ainda mais angustiada do que na seqüência
Um exemplo: a mulher que empurra um carrinho de bebê. Na primeira seqüência,
um flashforward mostra a perda da guarda da criança por parte dela e do marido
e, logo após, o seqüestro de outra criança num parque, cometido pela mulher. Na
segunda seqüência, ela acerta na loteria e, na terceira, converte-se à religião.

5

anterior; e isso faz toda a diferença. Na cena do banco,
de onde saiu escorraçada na primeira seqüência, ela não
hesita em tomar a arma do segurança e ameaçar o pai
para conseguir o dinheiro (nessa mesma cena é
interessante perceber que, já tendo manuseado uma
arma na primeira seqüência, no assalto ao
supermercado, agora ela demonstra saber como usar
uma pistola automática, para espanto do segurança).
Com relação ao tempo dos eventos, basta citar
um exemplo: na primeira seqüência, Lola passa em frente
a um carro que sai da garagem, e o motorista, surpreso,
a acompanha com o olhar e não percebe que seu carro
vai colidir com outro que passa pela rua; o acidente é
inevitável. Na segunda seqüência, Lola, atrasada em
virtude da queda na escada, não passa mais em frente
ao carro, mas por cima dele; novamente o motorista
desvia sua atenção para ela e bate o carro. Finalmente,
na última seqüência do filme, Lola pára em cima do capô
do veículo e é reconhecida pelo motorista, o senhor
Meyer, que, coincidentemente, está indo ao banco se
encontrar com o pai dela. O tempo necessário ao
reconhecimento mútuo – Lola também o identifica – é
suficiente para evitar o acidente.
São casos evidentes de sistemas caóticos, cuja
grande sensibilidade às condições iniciais faz com que
os eventos evoluam para situações imprevisíveis e
indeterminadas. Um cinema que incorpore tais
modelos de tempo leva-nos a refletir sobre os conceitos
estabelecidos pela semiologia estruturalista para o
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estudo da narrativa. Vimos anteriormente como o
conceito de estrutura narrativa baseia-se na
“passagem de um equilíbrio a outro” (TODOROV, 2004,
p. 88). A partir do conceito de sistemas em nãoequilíbrio, de Prigogine, pode-se pensar num modelo
de narrativa que evolua de um estado de não-equilíbrio
para outro, com o equilíbrio meramente compondo a
fase intermediária do segundo ato. É o que parece
acontecer no caso de Corra, Lola, corra, cuja história
se inicia repentinamente numa situação de nãoequilíbrio: nada sabemos das personagens até aquele
momento e, portanto, não temos como prever de que
modo vão reagir à situação (nesse sentido, pode-se
dizer que as personagens são “indeterminadas” e
“incertas”).
Além disso, o conceito de estrutura narrativa é
descrito tradicionalmente em termos da trajetória de
uma partícula ao longo do tempo, seguindo o modelo
típico da física clássica. Por sua vez, o modelo de caos
determinista, com o qual Prigogine trabalha, opera
com o conceito de descrição não-local:
As “leis do caos” associadas a uma descrição
regular e preditiva dos sistemas caóticos se
situam no nível estatístico [...]. As condições
iniciais não podem mais ser assimiladas a um
ponto no espaço das fases, elas correspondem
a uma região descrita por uma distribuição de
probabilidade (PRIGOGINE, 1996, p. 39).

A descrição estatística dos sistemas caóticos,
que descrevem as situações em termos de
probabilidade, ajuda a repensar os modelos de narrativa
cinematográfica tal como são tradicionalmente
compreendidos. Filmes como Corra, Lola, corra e outros
adotam modelos distintos, mais afins aos tempos de
incerteza em que vivemos.
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Lavoura arcaica
Claudiane Carvalho1
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“Eu fui tomado pelo livro” – essas foram as palavras
proferidas por Luiz Fernando Carvalho, diretor de
televisão e cinema, em dezembro de 2005, no Espaço
Unibanco de Cinema de São Paulo, no encontro
comemorativo dos 30 anos de publicação do livro Lavoura
arcaica. Nessa ocasião estava também presente Raduan
Nassar, o autor da obra. Ambos tímidos e com falas
mansas, respondiam às perguntas do público sobre o
universo literário e cinematográfico de Lavoura arcaica.
Porém nenhuma conversa ou entrevista poderá sintetizar
o efeito de ambas as obras.
O livro é um brinde à palavra “bendita”, à poesia, à
vida. Não há o que explique, o que resuma a história
daquela família libanesa dividida entre o afeto e o desafeto,
a tradição e a liberdade, o sagrado e o profano. A colheita
é farta demais; Raduan discute a vida, revela a alma
humana como se suas palavras, ou melhor, as palavras
de André e de toda a família fossem um espelho gigante.
É uma história universal, não é panfletária, principalmente
tratando-se de uma publicação da década de 1970.
Graduada em Letras pela Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE). Atriz com
vários trabalhos significativos na cidade, atualmente atua para Antunes Filho (SP).

1

E Luiz Fernando mergulha nesse chão fértil das
palavras de Raduan e as recria com tamanha
sensibilidade, valendo-se do recurso da imagem e do
som. É o seu primeiro longa. Sua carreira de diretor
iniciou-se na televisão, na qual realizou um trabalho
diferenciado. Basta lembrar das telenovelas e
minisséries dirigidas por ele para constatar que não é
um diretor comercial; sua direção tem um outro olhar,
um outro tempo, é preocupado com a qualidade, é
sensível e poético.
Ele declara que, ao terminar a leitura de Lavoura
arcaica, concluiu que não tinha lido um livro, mas visto
um filme, pois a poética da narrativa é de uma riqueza
visual impressionante. Em Lavoura arcaica André, o filho
desgarrado, insatisfeito com as opressões e o desafeto
do pai, cansado daquela vida na fazenda e nutrindo uma
incontrolável paixão pela irmã Ana, resolve ir embora,
mas depois de um tempo retorna à casa paterna. Pedro,
o irmão mais velho (uma extensão do pai), a pedido da
afetuosa mãe, vai até a pensão onde está André e o
convence a voltar. É recebido com carinho e festa, mas
vive em extremo conflito, não só ele, como também a
família inteira, que o acompanha nesse processo de
harmonia e intriga, razão e inconsciência. Ana, a irmã,
não fala absolutamente nada, contudo o seu silêncio e
sua dança gritam, urram o tempo inteiro. Na hora das
refeições ou na hora dos sermões, eram esses os
lugares à mesa:
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o pai à cabeceira; à sua direita, por ordem de
idade, vinha primeiro Pedro, seguido de Rosa,
Zuleika, e Huda; à sua esquerda, vinha a mãe,
em seguida eu, Ana, e Lula, o caçula. O galho
da direita era um desenvolvimento espontâneo
do tronco, desde as raízes; já o da esquerda
trazia o estigma de uma cicatriz, como se a
mãe, que era por onde começava o segundo
galho, fosse uma anomalia, uma protuberância
mórbida, um enxerto junto ao tronco funesto,
pela carga de afeto (NASSAR, 2005).
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É o pai, na sua figura majestosa, o grande
semeador das palavras e das leis, que distribui naquela
casa a moral e o destino de todos. Por outro lado, ele
não chega a ser um opressor; tem os melhores
propósitos, só não sabe lidar com os afetos,
principalmente com aquele núcleo que são os filhos
sentados à sua esquerda.
No livro Sobre o filme Lavoura arcaica, Luiz
Fernando afirma:
O discurso do pai é o discurso do grupo, mas que
necessariamente gera leis e, conseqüentemente,
excluídos. Me parece evidente que o texto põe
em xeque, mesmo que por meio de metáforas,
as utopias, as leis, a ordem e tudo mais. Sinto
com muita clareza e consciência social que o
texto alcança os gritos e gemidos de André,
como se fossem de uma sociedade inteira
focada pela lente de um potente microscópio.

O filme é todo memória e não há nada no filme
que não seja do texto de Raduan. Eu me
oferendei, me joguei de corpo e alma nos
braços daquele texto.

E não foi só o diretor que se entregou ao texto,
mas também a equipe toda. Eles alugaram uma fazenda
no interior de Minas Gerais e lá ficaram
aproximadamente quatro meses morando na casa que
era das personagens, improvisando cenas na lavoura,
em casa, arando terra, construindo hortas, ordenhando,
tendo aulas de árabe, dança, canto, culinária... Enfim,
construíram intensamente a atmosfera de cada
personagem e da relação entre elas, criaram vínculos
fortes e essenciais para representarem
magistralmente aquela família tão brasileira e tão
mediterrânica, costurada com grande força pelos
contrastes humanos.
O filme é um fluxo de consciência de André, que é
narrado pelo próprio diretor. Há pouquíssimos diálogos,
e mesmo a conversa entre o pai e André pode ser
entendida como dois monólogos; eles não se entendem,
divergem nas idéias e nas ações, é o embate infindável.
Luiz Fernando relata que, depois de assistir ao
filme, o ator Raul Cortez (intérprete do pai) chegou para
ele e disse: “Agora eu entendi por que o André voltou
pra casa... O baú dele era muito pesado, muito grande,
ele não conseguiria sobreviver longe de casa com um
baú de memória tão pesado, ele definharia ali, no chão
daquela pensão...”.
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É sem dúvida alguma um filme extraordinário,
obra da mais fina qualidade de todos os tempos. A
narração e as ações entram em transe, saltam feito
loucas, dançam freneticamente e constatam a idéia do
irrecuperável, do que passou e não volta mais. A dor
maior de André, o seu grande inimigo, é o próprio tempo.
Para comprovar essa dor, rememoremos as
palavras do pai:
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O tempo é o maior tesouro de que um homem
pode dispor; rico não é o homem que coleciona
e se pesa no amontoado de moedas, e nem
aquele, devasso, que se estende, mãos e
braços, em terras largas; rico só é o homem
que aprendeu, piedoso e humilde, a conviver
com o tempo, aproximando-se dele com
ternura, não contrariando suas disposições...
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Quando é preciso
desnudar o sistema:
contradições acerca de
Ou tudo ou nada
Hélio Muniz1

O que você faria se estivesse desempregado e
tivesse família para sustentar? E ainda mais: se
estivesse desempregado, separado da mulher, que já
vive com outro e sem condições de pagar a pensão
alimentícia que ela tanto cobra e, além disso tudo, sendo
ameaçado de perder a guarda do filho que tanto ama?
Você que está lendo este texto talvez esteja em
uma situação bem melhor que a da nossa personagem:
bom emprego, ótimo salário, e não deve estar pensando
sobre essas questões filosóficas. Mas você já pensou
quantos pais e mães estão nessa situação no mundo
inteiro? Então o que faria se fosse com você? Sairia à
procura de emprego sem garantias de encontrá-lo?
Pensaria em sair por aí roubando carros? Você se
suicidaria? Tentaria descolar um “bico”? Esses são
alguns pontos que perpassam pelo filme Ou tudo ou nada
Ator, diretor teatral, dramaturgo. Em São Paulo trabalhou no Teatro de Arena com
Augusto Boal. Em Joinville trabalha na Dionisos Teatro, dirige grupos de teatro em
empresas e ministra Oficinas de Iniciação ao Teatro e O Riso em Cena.
1
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(The full monty), produção inglesa de 1997. Atualmente
uma adaptação está em cartaz na Broadway.
Há 25 anos Sheffield, cidade localizada no
condado de York, Inglaterra, com mais ou menos 500
mil habitantes, vivia uma época de ouro com a produção
de sua indústria primária: o melhor aço do país, utilizado
na fabricação de vários produtos. Era um tempo de
prosperidade, e a cidade tinha grande movimento
noturno. Sua população era composta de operários bem
remunerados, com empregos seguros e rentáveis, que
aproveitavam o momento de expansão da indústria
automobilística em todo o mundo e desfrutavam de
todos os prazeres que o dinheiro e o sistema capitalista
oferecem.
Quem não gostaria de viver em Sheffield nos anos
1970? Mas estamos em 1990, a chamada década
perdida.
Nesse período veio a crise, e com ela a
decadência da indústria local. Agora, a cidade e sua
população amargam um terrível desemprego,
principalmente os antigos trabalhadores especializados,
que não encontram outra saída senão aceitar qualquer
emprego – vigilante de shopping center, empacotador
de supermercado, músico de categoria duvidosa etc. –,
situação a que eles não estão dispostos, pois afinal são
operários especializados, e isso conta.
As mulheres vivem o tédio da cidade, e seus
relacionamentos com os maridos refletem a solidão e
o clima da falta de afeto. Estamos assistindo ao

resultado concreto da política neoliberal e próglobalização da “Dama de Ferro”, Margareth Thatcher,
que jogou milhares de pessoas ao desemprego, não só
na Inglaterra, mas também em todo o mundo, com o
sucateamento de várias indústrias. Cansado de
pequenos expedientes (roubar trilhos de ferro da exindústria onde trabalhava para conseguir algum
dinheiro, por exemplo), um dos operários tem uma idéia:
o que fazer quando não há mais nada a perder?
Arriscar. Partir para o tudo ou nada.
E o que os “garotos” de Sheffield resolvem fazer?
Estimulados pela passagem de um grupo de rapazes
que ganha a vida como strippers e que vende muitos
ingressos em suas apresentações, principalmente para
as mulheres dos próprios trabalhadores, que vêem
nesse tipo de espetáculo uma válvula de escape para
suas vidas vazias e frustradas, eles resolvem fazer um
show de nu artístico com uma proposta radical: ir até o
fim. Nu total!
Só há um problema. Os “garotos” não são um
primor de beleza estética e física; alguns já estão um
pouco velhos, uns são gordos, outros magros ou
baixinhos. Com essa configuração, aparecem
contradições e conflitos inerentes a toda atividade de
grupo, o que vai refletir diretamente nas relações
familiares e afetivas de todos.
Produção inglesa de 1997, com roteiro de Simon
Beaufoy e direção de Peter Cattaneo, Ou tudo ou nada
aborda um dos temas mais candentes do fim do século
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passado e início do século XXI: o desemprego. Num
mundo globalizado, consumista e concentrador de
renda, restam poucas opções ao cidadão senão partir
para a busca de emprego (Bertold Brecht dizia que a
procura já caracteriza um trabalho em si) ou colocar a
imaginação a serviço de sua sobrevivência.
O que os trabalhadores de Sheffield não
percebem é que eles fazem parte de um projeto global
que oferece ao trabalhador “uma vida cheia de ameaças
– do desemprego, da violência, da pobreza, da
desestruturação familiar” (BENJAMIN, 2006), gerando
no indivíduo a frustração, o desânimo, a depressão,
desestruturando-o física e mentalmente. Infelizmente
de 1997 para cá a situação não só não mudou como
piorou.
O filme não ousa sob o aspecto de exercício de
linguagem cinematográfica. A fotografia, a iluminação
e a interpretação são corretas e servem para o
desenvolvimento da história. A película trata de questões
quase trágicas com leveza, humor e comicidade. Não é
uma comédia para o público rir às gargalhadas, há um
humor contido, sutil, britânico, com momentos de
grande hilaridade. A cena inicial do roubo do trilho dá
mostra de como o roteiro e a direção vão conduzir as
ações. Outro exemplo é o episódio em que o antigo chefe
dos desempregados quer um novo emprego (ele tem
de sustentar uma mulher que gasta muito e garantir
seu padrão de vida) e se esforça para isso. Afinal, ele é
o mais preparado, o mais competente e vai conseguir.

Mas o ex-chefe sabe dançar, freqüenta uma academia de
dança, conhece os ritmos e é o único que pode dar um
toque artístico no futuro grupo de strippers. Por isso, ele
não pode, não deve conseguir trabalho. Na condição de
desempregado ele é igual aos outros e terá de aderir ao
projeto do grupo. Desse modo, os “futuros strippers”
tentam atrapalhá-lo. E isso é feito com comicidade,
principalmente na última entrevista para emprego, a
oportunidade derradeira de quem está desempregado há
seis meses e não tem coragem de contar para a mulher.
Aqui há uma sutileza que o filme explora muito bem:
o uso do significado social da comédia, que não é
simplesmente o de uma reprodução fiel da realidade, mas
o reflexo de um mundo não oficial. Embora não diretamente
político, um dos elementos básicos do filme
é a contradição, através da qual ao mesmo
tempo se oculta e deixa revelar os mecanismos
ideológicos e certas relações de poder entre os
homens e o Estado. O universo da comédia é
um universo de oposições, de integrações e de
combinações imprevistas. O cômico decorre do
absurdo, do efeito de estranhamento, do choque
entre elementos pertencentes a sistemas
diferentes que devem ser simultaneamente
opostos e comparáveis, isto é, relacionados num
nível abstrato (LOTMAN, l978).

Neste longa, muitas vezes o projeto só segue
adiante em decorrência de imprevistos: prisão do grupo
durante um ensaio em uma fábrica abandonada, morte
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da mãe de um dos integrantes e, principalmente, venda
de ingressos para o show que o grupo queria cancelar.
Assim, não há mais volta. Eles decidem: vão realizar o
espetáculo. Ou tudo ou nada.
Mas, ao propor uma radicalização (nu total), o
filme mexe com outras questões: aquele grupo está
desafiando o preconceito existente na cidade e
colocando para fora fragilidades, dúvidas e temores que
até então não haviam sido revelados para as pessoas.
Os strippers que vêm de fora são profissionais e têm o
direito de se apresentar, os da cidade não. São
conhecidos, têm suas relações familiares expostas etc.
Entretanto, ao se desnudarem diante de pessoas
conhecidas, aqueles trabalhadores estão expondo o
corpo e se libertando de um clima de sufoco, preconceito
e incompreensão. Ao desnudarem-se, desnuda-se a
própria cidade.
A película toca ainda, muito de leve, em outro tema
importante, visto o grande preconceito que há com o
diferente no mundo do trabalhador fabril: o
homossexualismo. Preconceito não só com relação ao
homossexual, mas ao negro, ao gordo, ao baixo, ao de
outro partido, tendência, religião etc. O que se nota aí é
o que podemos chamar de “cultura da perversidade”,
em que a diferença muitas vezes é reforçada com
gozação, piadas e chacotas.
O projeto do grupo é pontual. Estão
desempregados e precisam fazer o show para resolver
um problema econômico imediato, mas sabemos que

a emancipação do trabalhador passa por um projeto
maior, coletivo, com a transformação da sociedade e
da relação de trabalho em novos moldes. Mas será que
Ou tudo ou nada não pode ser apenas uma analogia?
Será que o filme não insinua que para o trabalhador,
não só inglês, mas de todo o mundo, tenha chegado a
hora de se contrapor a esse mundo globalizado e
excludente que a cada dia concentra mais renda e
desemprega milhares de pessoas em todos os países?
Será que o que vem acontecendo no mundo globalizado
não explica de certo modo os conflitos recentes no
Equador, na Bolívia, na Austrália e na França?
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