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Apresentação 
 

Há quinze anos, o Encontro Nacional de Estudos da Imagem 

(ENEIMAGEM) – que ganhou, posteriormente, faceta mais ampla, o Encontro 

Internacional de Estudos da Imagem (EIEIMAGEM) – teve sua primeira edição 

em 2007. Desde então, de forma bienal, o evento tem sido promovido pelo 

Laboratório de Estudos dos Domínios da Imagem (LEDI) da Universidade 

Estadual de Londrina (UEL), congregando pesquisadores e demais interessados 

no multifacetado universo da imagem. 

Nesse sentido, o evento converteu-se num importante canal de 

interlocução para todos aqueles interessados na temática. Isso ofereceu 

condições para a progressiva consolidação de um campo de investigação que, 

há algumas décadas, era ainda lacunar. Na área da História, por exemplo, 

apenas recentemente a visualidade entrou de fato no repertório de fontes 

disponíveis aos pesquisadores, permitindo a emergência de uma história visual. 

Os livros que compõem esta coleção, decorrentes da oitava edição do 

ENEIMAGEM e do quinto EIEIMAGEM (ambos realizados em maio de 2021 em 

meio a uma pandemia mundial), constituem uma importante amostra dessas 

interlocuções acadêmicas. Além disso, oferecem um vislumbre do estado da arte 

dessas produções, voltadas para o universo da arte, da escrita, da mídia, do 

jornalismo, do cinema, da fotografia, do humor, da educação, das 

representações sobre o Oriente, do consumo, bem como do gênero em suas 

conexões com o corpo e a sexualidade. Trata-se de um amplo repertório de 

discussões que sugerem, uma vez mais, o caráter prolífico dos estudos da 

imagem. 

Desejamos a todos ótima leitura! 

 

Comissão organizadora. 
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Práticas e culturas audiovisuais 
 

Carolina Amaral de AGUIAR1 
Ignacio del VALLE-DÁVILA2 

 

Os estudos sobre cinema e audiovisual procuram associá-los, desde seu 

surgimento, a modos de olhar e de pensar o mundo e as sociedades. Nesse 

sentido, as práticas audiovisuais, bem como os produtos que delas se originam, 

são consideradas importantes objetos e/ou fontes para as ciências humanas, em 

particular para a história cultural, sociologia, antropologia, filosofia, psicologia, 

comunicação, além de ser objeto de aproximações interdisciplinares, como os 

estudos culturais e o feminismo.Tanto os filmes, as séries e os programas de 

televisão como as práticas envolvidas em seu processo de realização, difusão e 

exibição podem ser analisados desde uma perspectiva histórica e social, pois se 

relacionam a culturas de comunidades, grupos e sujeitos que se inserem num 

espaço/tempo definidos. Desse modo, eles são parte essencial na construção, 

promoção e consolidação da cultura midiática de uma época e dos imaginários 

socialmente nela compartilhados. Como nos lembra Douglas Kellner (2000), em 

um estudo já clássico, os meios audiovisuais formam parte de uma cultura da 

imagem que explora as interfaces entre a visualidade e o som, transmitindo em 

escala massiva não só ideias e conceitos abstratos como também – e talvez em 

maior medida – sensações e emoções.  

Pela sua capacidade narrativa, o documentário, o cinema de ficção e as 

séries televisivas são potentes ferramentas para construir relatos sobre o sujeito 

e a sua esfera íntima, mas igualmente sobre o coletivo e o público; assim como 

sobre as interfaces entre as duas esferas, contribuindo, desse modo, para a 

elaboração de identidades. Nesse sentido, os meios de comunicação 

audiovisuais são fundamentais para a consolidação da nação na sua dimensão 

de “comunidade imaginada” (ANDERSON, 2008) e na promoção de outras 

“comunidades imaginadas” não necessariamente nacionais, associadas a 

questões como etnia, gênero, classe, orientação sexual, geração, sensibilidade 

estética, com múltiplas interseções possíveis (ALTMAN, 2000, p. 275).    

                                                       
1 Professora do departamento de História e do Programa de Pós-graduação em História Social 
da Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
2 Professor do Programa de Pós-graduação em Multimeios da Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP). 
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As práticas e culturas audiovisuais estão relacionadas à consolidação e à 

transmissão de memórias, seja em sua dimensão de constituição de arquivos, 

seja como aprendizado e práticas compartilhados. Por conta dessas 

características, o audiovisual, em suas múltiplas dimensões, pode ser visto como 

um espaço de disputa de memórias e de narrativas, constituídas pelas várias 

possibilidades de articulação entre imagem, texto e som – além das formas 

também diversas ligadas à sua inserção em circuitos culturais mais amplos 

(Napolitano, 2015). O interesse dos pesquisadores das ciências sociais pela 

imagem em movimento é já antigo. Não é este o espaço para fazer uma 

recontagem pormenorizada dos milhares de estudos teóricos que assim o 

demostram, basta mencionar alguns dos primeiros autores que se debruçaram 

sobre as possibilidades de usar o cinema como fonte para o estudo da 

sociedade. Entre seus primeiros exponentes podemos citar os membros da 

Escola de Frankfurt, em particular Siegfried Kracauer, um dos primeiros a se 

interessar pelas relações entre a representação cinematográfica e a 

contingência social e política da sociedade que a produz no livro De Caligari a 

Hitler. Uma história psicológica do cinema alemão (1988 [1947]). No campo da 

história caberia mencionar os trabalhos de Marc Ferro, da terceira geração da 

Escola dos Annales. Os artigos de Ferro, reunidos na coletânea Cinema e 

História (1992 [1976]), foram fundamentais para a legitimação do cinema como 

fonte. Também caberia citar as contribuições de Pierre Sorlin (1977), pela ênfase 

na necessidade de desenvolver ferramentas de análise fílmica para estudar 

fontes audiovisuais e pelas interfaces que procurou entre sociologia e história 

para o estudo da imagem em movimento.  

Nos anos 1980 e 1990 um novo impulso para os estudos da imagem em 

movimento nas ciências sociais viria da mão dos estudos culturais atentos à 

veiculação e elaboração de discursos políticos nos meios de comunicação 

audiovisual, e sua recepção ativa por diferentes comunidades. Dentro dessa 

perspectiva, caberia citar os trabalhos multiculturais de Michael Ryan e Douglas 

Kellner (1988) e de Robert Stam e Ella Shohat (2006 [1994]), dentre outros. O 

referido campo de estudos se aprofundaria e enriqueceria com contribuições das 

mais diversas áreas do conhecimento interessadas nas interfases entre o 

audiovisual, a cultura e a sociedade. Se não restam dúvidas sobre o fato de que 

a imagem em movimento é uma “evidência” ou uma “fonte” para as ciências 
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humanas, isso não significa que nosso campo de estudos a considere como um 

reflexo, uma janela ou um espelho da realidade. Como sabe qualquer estudante 

minimamente familiarizado com a epistemologia, não existem as fontes 

transparentes nem puras, mas sim documentos que passam pelas mãos dos 

mais diversos intermediários, mais ainda no caso de obras artísticas elaboradas 

por um coletivo de pessoas, como costuma ser o caso do cinema. Peter Burke 

propõe uma imagem destinada à reflexão, no caso dos historiadores, mas que é 

útil para qualquer pesquisador das ciências humanas: a de que não se trabalha 

com a fonte como se se estivesse “enchendo baldes no riacho da Verdade” 

(2016, p. 23). O cinema e o audiovisual interessa para o pesquisador como 

construção cultural, como agente social, como indústria cultural, como olhar de 

uma época, como interpretação e reelaboração do mundo, como contribuição 

para o desenvolvimento de imaginários e, evidentemente, como arte. Isso 

significa, necessariamente, uma preocupação pelas formas cinematográficas, 

pelo estilo e pela estética. 

Um segundo equívoco que convém evitar, sobretudo no caso das 

relações entre audiovisual e história, é reduzi-las e confundi-las com a história 

do cinema (história dos movimentos, história das indústrias cinematográficas, 

história das cinematografias nacionais). Evidentemente, também convém evitar 

um terceiro equívoco, menos comum, que consistiria em limitar a relação entre 

audiovisual e história ao estudo do cinema histórico e das séries históricas. Para 

o pesquisador das relações entre a imagem em movimento e a sociedade que a 

produz, qualquer gênero e formato audiovisual é suscetível de despertar 

interesse.    

Diante dessas características que envolvem as práticas e culturas 

audiovisuais, este livro reúne textos que se dedicam a pensar a imagem em 

movimento por meio de perspectivas metodológicas e problemáticas distintas. 

Os capítulos publicados podem ser ordenados em torno de quatro eixos 

principais que, quando analisados em conjunto, mostram as múltiplas 

possibilidades envolvidas nas pesquisas. A seguir, apresentaremos brevemente 

as preocupações teóricas e de método que permitem, num esforço curatorial, 

aproximar textos dedicados a temáticas bastante variadas. Assim, a organização 

deste livro se guiou, mais do que pelos temas estudados, pelas dimensões 

envolvidas nas análises dos objetos.   
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Um primeiro bloco de textos está dedicado ao estudo dos “Modos de 
representação” (eixo 1) presentes em um filme ou em um conjunto de filmes 

específicos. Nessa perspectiva, a análise fílmica se apresenta como a 

ferramenta metodológica mais importante para estudar como se constituem 

discursos estéticos, políticos e sociais em obras audiovisuais. Não se trata de 

realizar uma análise espelhar que procure cotejar o contexto social e o discurso 

cinematográfico, mas, ao contrário: a proposta é estudar a hermenêutica do 

filme, considerando o diálogo de mão dupla que estabelece com a sociedade. 

Dessa forma, está presente uma abordagem que reconhece no cinema sua 

complexa capacidade de apreensão do mundo social, e também o compreende 

com um lugar de disputa. Em seu clássico livro que relaciona práticas sociais e 

representações, Roger Chartier alerta que: “As lutas de representações têm 

tanta importância como as lutas econômicas para compreender os mecanismos 

pelos quais um grupo impõe, ou tenta impor, a sua concepção do mundo social, 

dos valores que são seus, e o seu domínio.” (CHARTIER, 2002, p. 17).  

Em “A representação dos povos originários no audiovisual brasileiro e o 

momento do giro decolonial”, Adriana Nakamura Gallassi e Mônica Panis 

Kaseker analisam a representação dos povos originários do território brasileiro 

ao longo do século XX, num percurso que vai do documentário etnográfico ao 

cinema indígena. Trabalhando com um corpus expandido, as autoras mapeiam 

os estereótipos presentes nas representações dos indígenas no cinema nacional 

para contrapô-las aquelas propostas pelo audiovisual fruto da 

autorrepresentação, possibilitado por projetos como Vídeo nas aldeias e Vídeo 

Kaiapó. Ainda sobre a representação de grupos sociais, o capítulo “Vasilisa e 

Anna: o contraste das personagens femininas em As mulheres de Ryazan (1927) 

de Olga Preobrazhenskaya” de Camila Cattai, dialoga com os estudos de gênero 

de duas formas concomitantes: por um lado, ao valorizar a figura da cineasta 

russo-soviética, por outro, ao estudar a caracterização de personagens 

femininas que estabelecem uma relação antônima entre si. Enquanto Anna é 

vítima da violência de gênero, Vasilisa representa a mulher engajada nos ideais 

da revolução.  

A análise fílmica está presente como ferramenta metodológica em “Era 

Uma Vez: a naturalização da desigualdade social e dos clichês sobre a pobreza 

no cinema brasileiro”, de Mariana Peixoto, que estuda o filme de ficção industrial 
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e melodramático citado no título do capítulo, no qual se materializam clichês 

relativos às comunidades dos morros cariocas. Em “Cinema sob a ótica da teoria 

social: política e ideologia na representação de personagens no Cinema 

Marginal dos anos 1960 e 1970”, Thalles Graciano Silva Leocádio e Marcelo 

José Oliveira se dedicam à representação dos trabalhadores no Cinema 

Marginal, em comparação com aquela presente no Cinema Novo. Essas 

representações não podem ser dissociadas das propostas estéticas desses dois 

movimentos cinematográficos, também consideradas nesse estudo. Por fim, 

fechando esse bloco, “Sentados à mesa para comer juntos: uma análise da 

perspectiva alimentar a partir da comensalidade em Estômago (2007)”, de Arthur 

Carlos Franco Oliveira, elege estudar um aspecto específico, que é central na 

narrativa do filme de Marcos Jorge: a comida, entendida em sua sociabilidade. 

Assim, vemos que o estudo dos filmes pode ser feito a partir da seleção de 

problemáticas de investigação que emanam dessas produções, mas que 

permitem estabelecer uma relação com questões ligadas aos grupos sociais e à 

sociabilidade. 

Um segundo bloco de capítulos pode ser agrupado em torno das ideias 

de “Intertextualidade e reapropriação” (eixo 2), dedicado ao diálogo entre 

obras ou movimentos cinematográficos. Michèle Lagny (2009, p. 124) chama 

atenção para o fato de que se deve pensar na autonomia do cinema, já que 

muitas vezes um filme se refere mais a outro filme do que ao mundo real. Os 

filmes podem estabelecer imbrincadas lógicas intertextuais com outras obras de 

arte, incluindo, evidentemente, outros produtos audiovisuais. Diante do 

pesquisador se desenvolve um leque de possibilidades dialógicas e faz-se  

necessário considerar a importância do cinema para o próprio cinema e, nos 

tempos atuais, também para a ficção seriada e vice-versa: a cinefilia pode ser 

entendida como “(...) um sistema de organização cultural que engendra ritos de 

olhar, de fala, de escrita” (DE BAECQUE, 2010, p. 36). Realizador e pesquisador, 

nessa perspectiva, compartilham de uma espécie de paixão cinéfila que, sem 

limitar seu distanciamento crítico, fomenta a busca de relações entre obras e 

temporalidades. Essas relações podem ser de ordem estética, política e 

referencial.   

Três textos podem ser situados nesse segundo bloco. Em “Entre a 

censura e a liberdade: a representação do passado em Magnífica 70”, Isabella 
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Ferreira Luiz analisa a série televisiva da HBO que revisitou o período da ditadura 

por meio da homenagem ao Cinema da Boca do Lixo. Analisando um dos 

episódios, a pesquisadora se debruça sobre a representação da repressão na 

contemporaneidade, mas também do espaço, das práticas e das obras 

cinematográficas dos anos 1970. Também dedicado a uma série, produzida pela 

Globo, “Como se eu fosse um saudoso poeta e fosses a Paraíba: a matriz 

cinemanovista da narrativa de Onde nascem os fortes”, de Aurora Almeida de 

Miranda Leão, desenvolve uma espécie de genealogia do sertão presente na 

constituição de narrativas sobre o Nordeste, que passa por Euclides da Cunha, 

o Cinema Novo até chegar na televisão. Novamente, há um diálogo entre 

passado e presente que implica em identificar continuidades nas linguagens, 

particularmente no campo audiovisual, neste caso estabelecendo um diálogo 

entre cinema e ficção seriada. Por fim, “‘Praise Satan’: O Bebê de Rosemary, 

Satanismo e Cinema de Horror no século XXI”, de Rafaela Arienti Barbieri, 

estuda a centralidade do clássico filme de horror de Roman Polanski para 

produções dedicadas ao satanismo, especialmente a série da Netflix Mundo 

Sombrio de Sabrina (2018). Da mesma forma que os demais capítulos deste 

bloco, há uma reflexão que aponta no sentido da permanência do cinema 

enquanto memória, sua conversão em matéria criativa e repertório para as 

práticas audiovisuais do presente. Percebemos ainda uma migração entre 

cinema e televisão que se baseia, não numa oposição, mas sim numa 

valorização da cinefilia associada, muitas vezes, a um olhar melancólico sobre o 

experimentalismo das décadas anteriores. 

A cinefilia como objeto histórico (DE BAECQUE, 2010, p. 39) é um dos 

modos de pensar o cinema para além do filme, ou seja, entender o 

funcionamento de revistas, cinematecas, instituições, cineclubes, exposições, 

festivais, entre outros espaços nos quais o meio cinematográfico se articula e se 

legitima. Para compreender o funcionamento dessas outras dimensões, que se 

relacionam diretamente à visão do cinema ligado a práticas e culturas, é 

necessário deixar o objeto audiovisual de lado para se dedicar a outros objetos 

e às trajetórias, como ocorre no eixo 3, “Cinema além do filme”. É o caso do 

capítulo “Verso e reverso da vigilância de Paulo Emílio Salles Gomes”, de Victor 

Santos Vigneron, sobre a trajetória do crítico brasileiro entre as décadas de 1950 

e 1970. A pesquisa se apoia em novas fontes, que permitem uma análise menos 
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monolítica do sujeito histórico, no caso, um dos intelectuais mais importantes 

para a consolidação do campo cinematográfico brasileiro. Movimento parecido 

está no capítulo “De Gustavo Dahl à Ancine”, de Davi Ponce, centrado na figura 

de Dahl e sua importância para o cinema brasileiro. A partir dessa trajetória, o 

autor aborda questões cruciais como o as instâncias de legitimação, o 

financiamento e as condições de existência de uma cinematografia nacional. 

Ainda no terceiro bloco de textos, está o capítulo de Danielle Crepaldi Carvalho, 

“O cinema na Exposição do Centenário da Independência (1922-1923): 

considerações sobre um cinejornal estrangeiro”, estuda a presença do cinema 

na exposição universal de 1922, ocorrida no Rio de Janeiro em meio à efeméride 

do centenário da independência. O estudo da cinematografia ligada a esse 

evento permite identificar uma tensão entre tradição e modernidade que pode 

ser relacionada ao próprio esforço modernização da época, no qual o cinema era 

um protagonista. 

O último eixo, “Intermidialidade e diálogos com outras linguagens”, 

traz quatro capítulos que analisam o cinema para além de suas fronteiras, em 

diálogo com as artes visuais, o vídeo, a televisão e até os desfiles de carnaval. 

Tais textos permitem inserir as práticas e culturas cinematográficas na ampla 

história da arte, pensando-as como parte da visualidade. Nessa perspectiva, o 

cinema é analisado em suas formas, considerando sua capacidade de reforçar 

tradições ou de tensioná-las com base em um experimentalismo radical. Essa 

reflexão se aplica ao capítulo “A relação de memória política e as cores em 

Afterimage (2016) de Andrzej Wajda: concepções preliminares”, de Ana Paula 

Bertoncello, que estuda o filme histórico de Andrzej Wajda sobre o artista plástico 

vanguardista Wladyslaw Strzeminski. Mas a relação entre cinema e pintura, 

nesse caso, não é só temática: passa pelo uso da cor e pelos paralelos visuais 

plasmados na matéria fílmica. “Imagens que pensam: cruzando imagens a partir 

do filme Me chame pelo seu nome, de Luca Guadagnino”, de Beatriz Avila 

Vasconcelos e Rafael Alessandro Viana, trabalha-se com a noção de imagens 

cruzadas, a partir do qual os nus masculinos presentes no filme referenciado no 

título são analisados com base num repertório visual que envolve toda a história 

da arte. Em “Pornografia (1992), uma arma política entre o interdito e o poético”, 

Marcia Oliveira e Leonardo Esteves, analisam o curta-metragem de Murillo 

Salles e Sandra Werneck, um filme experimental que elabora uma leitura sobre 
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a Era Collor que é acompanhado referências ao vídeo e à televisão. O último 

capítulo deste bloco, e também do livro, de autoria de Leonardo Augusto de 

Jesus, intitula-se “Palimpsestos carnavalescos da imagem-movimento”, analisa 

a relação entre cinema e carnaval a partir da ideia de palimpsesto. É o 

espetáculo visual que permite às escolas de samba a se apropriarem, de 

diferentes formas, de uma certa visualidade cinematográfica (ou de uma 

cinevisão). 

Vistos em seu conjunto, os capítulos publicados neste livro apontam para 

as múltiplas possibilidades de pensar e de estudar o cinema e o audiovisual, tido 

como objeto nas diferentes áreas, mas também a partir da inevitável 

interdisciplinaridade que envolve compreendê-los com linguagens complexas. 

Linguagens próprias, mas que também podem ser entendidas como parte de 

práticas e culturas sociais. O cinema e o audiovisual, em sua historicidade, estão 

em transformação, são objetos fluídos que se ancoram em tradições de 

representação, ao mesmo tempo que procuram uma inserção social incisiva e 

transformadora. Essas dimensões, que se materializam nos filmes e nas séries 

analisados neste livro, não se limitam a eles, pois se replicam em circuitos 

culturais e sociais mais amplos. Dessa forma, procuramos com ele trazer um 

mosaico complexo de pesquisas. Deixamos ao leitor o convite para criar seu 

próprio caminho.    
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     A representação dos povos originários no audiovisual 
brasileiro e o momento do giro decolonial 

 
 

Adriana Nakamura GALLASSI1 
Mônica Panis KASEKER2 

 
Introdução 
 
 Desde a primeira versão de O Guarani no cinema brasileiro, em 1908, e 

os primeiros registros audiovisuais etnográficos, em 1917, os povos originários 

brasileiros têm sido representados sob a ótica eurocentrista no âmbito do 

audiovisual. Peter Burke (2004) recomenda encarar os testemunhos das 

imagens levando em consideração quem as produziu e quais podem ser os 

diferentes propósitos dos realizadores dessas imagens. Para ele, é imprudente 

atribuir um “olhar inocente”, ou seja, “totalmente objetivo, livre de expectativas 

ou preconceitos de qualquer tipo. Tanto literalmente quanto metaforicamente, 

esses esboços e pinturas registram ‘um ponto de vista’” (BURKE, 2004, p.24). 

 O giro decolonial nas produções audiovisuais em relação a essas 

representações começa somente a partir do final do século XX, quando 

indígenas brasileiros participam de oficinas de formação, passam a operar as 

câmeras e a imprimir um modo próprio de registro cinematográfico. O objetivo 

deste artigo consiste em refletir sobre os temas da representação do outro e da 

representação de si no audiovisual, na medida em que isso implica em diferentes 

visões de mundo e modos de pensar que acabam por compor o imaginário 

brasileiro sobre os povos indígenas.  

 A metodologia se baseia em revisão bibliográfica e pesquisa exploratória 

documental, a partir das quais se elabora um levantamento de 10 obras 

brasileiras representativas do período de 1908 a 2021. A partir dessas fontes 

secundárias, identifica-se as representações dos povos indígenas ao longo do 

período com foco especialmente nos estereótipos.  
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2 Doutora em Sociologia (UFPR), docente do Programa de Mestrado em Comunicação da UEL 
e da Graduação em Jornalismo. E-mail: mkaseker@uel.br  
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1. O ponto de vista e a vista do ponto 

 Os filmes antropológicos foram amplamente utilizados para registrar 

costumes sociais ou modos de viver, no início do cinema. Robert Gardner, um 

dos pioneiros em filmes etnográficos, afirmava que o vídeo era capaz de capturar 

a realidade instantaneamente, sem distorções decorrentes de falhas de vista, 

memória ou interpretação (BURKE, 2004). Gardner não considerava o processo 

de seleção, no momento da captação e da edição das imagens, quando escolhas 

subjetivas ditam de que forma determinado acontecimento é gravado e quais 

imagens farão parte do produto final. 

De uma certa forma, o próprio meio de comunicação é enviesado no 
sentido de ser bem adaptado à representação da superfície dos 
eventos, em vez de representar o processo de tomada de decisão 
subjacente. Em qualquer caso, as pessoas que fazem filmes têm suas 
próprias visões dos acontecimentos (BURKE, 2004, p.195-196).  
 

 Nesse sentido, Rosa Berardo (2002) compreende que, independente do 

suporte – iconográfico, literário, fotográfico ou cinematográfico – encontram-se 

diversos problemas, inclusive de ordem etnográfica, na representação dos 

indígenas brasileiros feitas por não indígenas. 
 
Os estudos realizados por antropólogos e historiadores registram o 
quanto o imaginário pessoal, político e religioso daquele que descrevia 
o outro influenciou a elaboração de imagens físicas e comportamentais 
falsas, carregadas de ideologia. A generalização dos tipos físicos, 
hábitos culturais e valores específicos de cada etnia indígena repete-
se em vários documentários históricos. O índio brasileiro tornou-se 
uma entidade genérica, um ser imaginário que povoava o inconsciente 
europeu segundo conceitos extremos [...] (BERARDO, 2002, p. 62).  
 

 No Brasil, o cinema teve início em 1898, com Afonso Segreto, que captou 

as primeiras imagens brasileiras em movimento, inaugurando o cinema mudo 

(MONTE-MÓR, PARENTE, 1994). Os primeiros filmes com personagens 

indígenas foram baseados em romances indianistas. Robert Stam (2008) 

destaca a frequência com que a temática foi abordada nessa fase, quando O 

Guarani teve quatro versões, Iracema três versões e Ubirajara uma versão. As 

adaptações das obras literárias mantinham a idealização do indígena e do 

europeu. Isto é, o índio é celebrado como um guerreiro, ingenuamente bom e 

leal ao branco e o europeu, por sua vez, demonstra querer o bem do indígena e 

lhe ensina atitudes civilizadas. 
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 Os indígenas também foram retratados em documentários feitos a partir 

de imagens captadas nas pesquisas da equipe de Marechal Rondon, 

responsável pelo assentamento das linhas telegráficas no Centro-Oeste e Norte 

do Brasil. O Major Luiz Tomás Reis foi encarregado de realizar uma 

documentação visual das sociedades indígenas que encontravam pelo caminho. 

Segundo Fernando Tacca (2011), nas imagens produzidas pela Comissão 

Rondon, os povos indígenas foram representados a partir de três perspectivas 

centrais: a do bom selvagem, que permanece selvagem; a do pacificado; e a do 

integrado/aculturado.  

 O primeiro filme brasileiro do gênero documentário sobre povos indígenas 

e também um dos primeiros filmes etnográficos do mundo foi produzido nesse 

período por Major Luiz Tomás Reis. Rituais e Festas Bororo (1917) apresenta 

um conjunto de rituais e atividades da etnia Bororo, no interior do Mato Grosso. 

Com imagens captadas em 1916, o índio é retratado como se estivesse 

completamente isolado ou, ao menos, quase sem contato com os brancos. Essa 

impressão é construída principalmente devido à ênfase em processos 

ritualísticos e em práticas culturais como a pesca e o artesanato. 

 Não há nenhuma indicação no filme, seja por imagem, seja por legenda, 

sobre a presença de missionários salesianos que habitavam a região desde o 

final do século XIX. Os missionários foram responsáveis por introduzir técnicas 

não tradicionais, como o cultivo e a moagem de cana-de-açúcar. O realizador do 

filme, contudo, escolheu não incluir cenas que demonstravam essas atividades 

na edição final, “transparecendo que Reis pretendia mostrar a ideia de um índio 

‘como nos tempos do Descobrimento’, conforme a cartela que encerra a película” 

(TACCA, 2011, p. 206-207).  

 Este filme reflete a primeira forma de representação apontada por Tacca 

(2011), a do “selvagem em seu estado natural”, ou seja, aquele que mantêm a 

sua pretensa pureza, como demonstra a Figura 1, em que os indígenas da etnia 

Bororo são enfileirados para aparecer na imagem quando estão prontos para um 

ritual, de modo a destacar visualmente a diferença entre o “índio selvagem” e o 

“branco civilizado”. 
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Figura 1 – Indígenas Bororo. 
 Cena do documentário Rituais e Festas Bororo (1917) 

 
Fonte: Povos Indígenas do Brasil3 

 

 O filme da Comissão Rondon que exemplifica a segunda forma de 

representação apontada por Tacca (2011) é Ronuro: selvas do Xingu, de 1932. 

Suas imagens foram captadas em 1924 e ele foi produzido a partir da 

combinação de filmes e fotografias. O documentário apresenta o indígena como 

dócil e sujeito a mudanças impostas pelo processo civilizatório, ao retratar a 

exploração do território e a imagem de um índio genérico, que ao final é vestido 

com roupas. 

 A terceira categorização feita por Tacca (2011) diz respeito à imagem do 

indígena como aquele que aceita a nacionalidade e seus símbolos, como a 

bandeira do Brasil ou a fronteira nacional. São exemplares dessa representação 

os filmes Viagem ao Roraimã (1932) e Inspetorias de Fronteira (1938), os quais 

também mesclam fotografias em seu conteúdo. Nesses filmes, retrata-se a 

condução do indígena para integração pela ação civilizatória do Estado 

brasileiro, como retrata a Figura 2, que revela um grupo de indígenas vestindo 

roupas e acenando para a câmera. A roupa, nesta cena, simboliza a integração 

dessas pessoas a cultura nacional e a superação da cultura indígena. 

 

                                                            
3 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=o1kQ1KdF43c>. Acesso em: 21 mai 
2021. 
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Figura 2 - Indígenas vestidos acenam. 
Cena do documentário Inspetorias de Fronteira (1938). 

 
Fonte: Museu do Índio RJ4 

 

 No Estado Novo da Era Vargas, o Ministério da Educação e Cultura, por 

meio do Instituto Nacional de Cinema Educativo – como assinalam as primeiras 

cartelas do filme – fomentou a produção de O Descobrimento do Brasil (1937) 

dirigido por Humberto Mauro. A obra cinematográfica apresenta uma versão do 

“descobrimento” do país com base na carta de Pero Vaz de Caminha. Os 

indígenas são retratados em meio a uma natureza exuberante com 

características do bom selvagem, pacífico e carente de civilização. As relações 

de dominação são apresentadas de forma harmoniosa pelo filme.  
 
Os índios, sempre pacíficos, aparentam alguma surpresa com a 
chegada do estranho, mas cedem rapidamente às novas formas de 
representação. Sua imagem é construída em vínculo direto com a 
paisagem, onde estão imersos, em uma receita típica da representação 
do exótico e do pitoresco. Ao mostrarem-se receptivos, aceitam sem 
restrições as simbologias oferecidas pela igreja de Portugal e, a partir 
daí, entram em um processo civilizatório que condiz com os valores 
que orientam a realização do filme, de uma história que tem no 
português um agente forte, dominador, mas construído como alguém 
gentil e bem intencionado (TREVISAN, 2016, p.231). 
 

 O filme foi produzido com finalidade educativa em uma época marcada 

pela busca de tornar o Brasil uma nação moderna, em processo de 

industrialização. Nesse contexto, a figura do índio representava um entrave aos 

                                                            
4 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=yji9pw4tESo>. Acesso em: 21 mai 2021. 
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ideais de uma nação moderna (SEVCENKO, 1995). Tanto que, na narrativa do 

filme, como pode-se depreender a partir da Figura 3, o indígena representa o 

passado “suplantado pela cultura portuguesa na construção de uma nova 

civilização, cuja argamassa era a religião” (TREVISAN, 2016, p.231-232). Assim, 

independente se no cinema ficcional ou documental, em todas produções do 

cinema mudo os indígenas são exóticos e representam a estaca zero do 

processo evolutivo da humanidade. 

 

Figura 3 - Índio beija a cruz.  
Cena do filme O Descobrimento do Brasil (1937). 

 
Fonte: Fabiano Farias5 

 

 Já na fase do cinema falado e colorido, o romance Iracema, de José de 

Alencar, ganha uma nova versão com o filme Iracema: a Virgem dos Lábios de 

Mel (1979), de Carlos Coimbra, em que a idealização da obra literária é 

preservada. Iracema é a representação do indígena idealizado em uma narrativa 

cinematográfica que constrói a figura heroica do português. Rosa Berardo (2002) 

demonstra como, desde o primeiro plano, o filme apresenta seu olhar de fora, do 

colonizador, o ponto de vista apresentado pela imagem é o olhar que avista de 

longe as terras “descobertas”.  

 A caracterização dos personagens não respeita as diferenças entre as 

etnias indígenas do Brasil e ainda insere elementos pertencentes a povos 

                                                            
5 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=RibykMldK1U>. Acesso em: 21 mai 2021. 
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originários dos Estados Unidos, como as tangas feitas em tecidos desfiados, que 

descem pelas pernas e cobrem as genitálias dos índios, os cortes de cabelo, os 

adornos e a representação de personagens fumando cachimbo, um clichê dos 

filmes norte-americanos (Figura 4).  
 
Uma vez que os cineastas, baseados em dados sociais, especificam a 
etnia ou grupo representado em sua ficção, há a necessidade de o 
diretor do filme fazer uma pesquisa histórica e antropológica, para que 
não haja descaracterização ou ridicularização da identidade do retrato. 
A noção de pessoa, por meio da corporalidade, constitui um elemento 
central da construção da identidade nas sociedades indígenas 
brasileiras como idioma simbólico focal (BERARDO, 2002, p.64). 

  

Figura 4 – Personagem cacique, pai de Iracema.  
Cena do filme Iracema: a Virgem dos Lábios de Mel (1979). 

 
Fonte: Intelectus Play6 

 

O encontro cultural entre o indígena e o branco é retratado de duas 

formas. A primeira é a relação com o índio bom e servil, que pode ser verificada 

no encontro entre Martim e Iracema. A índia demonstra confiar no português, 

mesmo se tratando de um desconhecido que declara ser amigo de Poti, membro 

do povo inimigo. Ao ouvir o simples pedido de paz entre as tribos, Iracema decide 

confiar na boa índole do branco e depois se apaixona por ele, concebendo assim 

uma versão do encontro sem conflitos. A figura de Caubé, irmão de Iracema, 

também colabora com a caracterização do índio servil. À maneira do bom 

selvagem, Caubé defende Martim e sua união com Iracema. 

                                                            
6 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=NsU81t_UJ_g>. Acesso em: 21 mai 2021. 
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 A segunda forma de relação é evocada pelo índio Irapuã (Figura 5), o 

“mau selvagem”, que representa o índio bravo, que luta e quer deter a 

colonização. No filme, a forma como Irapuã luta é animalesca, com cenas 

apelativas em que ele é caracterizado como o homem forte e mau que quer 

tomar o bebê de uma frágil mãe – filho de Iracema com Martim, que justamente 

simboliza a união harmônica entre dois mundos, o europeu e o indígena. 

 

Figura 5 – Personagem Irapuã, representando o índio resistente.  
Cena do filme Iracema: a Virgem dos Lábios de Mel (1979). 

 

Fonte: Intelectus Play7 
 

 Além dessas caracterizações estereotipadas, a narrativa engendra uma 

inversão de valores retratando o colonizador idealizado, o qual não tem 

intenções de exploração e de lucratividade, e sim de trazer paz entre as nações 

indígenas, um pacificador de bárbaros (BERARDO, 2002). Isso fica 

especialmente claro na cena em que Martim, após ser ferido por uma flecha, 

conversa amistosamente com Iracema, reproduzindo a figura do bom e cordial 

colonizador, sem ambições. Neste filme, tanto colonizador quanto colonizado 

ficam implicados na estereotipagem do discurso colonial (BHABHA, 1998). 

 Enquanto a imagem do colonizador é poupada de críticas, a imagem de 

Iracema é descaracterizada culturalmente e serve a um papel de esposa 

companheira e fiel ao marido: ela nega suas tradições, transgride leis do seu 

                                                            
7 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=NsU81t_UJ_g>. Acesso em: 21 mai 2021. 
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povo para deitar-se com Martim, hospeda-se na tribo inimiga para acompanhar 

seu esposo, vê o marido sair para lutar contra seus familiares e se mantêm 

completamente alheia ao conflito. Além disso, Iracema é explorada de uma forma 

sensual (Figura 6). Para Stam (2008), o filme usa o tema indianista como uma 

desculpa para exibir a nudez do corpo feminino.  

 
Esse comportamento atribuído a Iracema não corresponde ao das 
mulheres indígenas, sendo mais um modelo de mulher construído para 
agradar a um público específico, que é o espectador de filmes pornôs, 
cuja aspiração é a de ver a mulher bonita, submissa e sem 
personalidade, para que possa exercer seu poder e virilidade sem se 
sentir ameaçado (BERARDO, 2002, p. 70). 

  

Figura 6 – Personagem Iracema e a exploração da nudez.  
Cenas do filme Iracema: a Virgem dos Lábios de Mel (1979). 

Fonte: Intelectus Play8 

 
 O filme O Guarani (1979), de Fauzi Mansur, baseado em obra de José de 

Alencar de mesmo nome, traz basicamente as mesmas representações de 

Iracema: a Virgem dos Lábios de Mel (1979), isto é, um ponto de vista 

eurocêntrico. Peri, o personagem principal, é um índio representado como um 

cavalheiro europeu, que se comporta segundo as normas burguesas de 

educação, ou seja, é cordial, gentil e servil aos brancos em um enaltecimento 

próprio do bom selvagem. A figura heroica de Peri também retoma os 

estereótipos relacionados aos indígenas, destacando o encontro pacífico com os 

colonizadores devido a sua postura subserviente e completa adaptabilidade aos 

costumes do branco (Figura 7). 

                                                            
8 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=NsU81t_UJ_g>. Acesso em: 21 mai 2021. 
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 José de Alencar não estudou as culturas indígenas, o autor escreveu 

Iracema e O Guarani a partir de lendas fundamentadas no imaginário europeu 

idealizado dos índios. Nota-se, assim, que nos dois filmes baseados em suas 

obras, a narrativa esconde dados históricos de massacres, lutas e estupros 

contra mulheres índias, resultantes do encontro com o colonizador. A história se 

dá pela “vitória do ‘bem’, o fruto da colonização portuguesa, sobre o ‘mal’, o índio 

resistente” (BERARDO, 2002, p. 72). Nessas adaptações de romances 

indianistas, não importa se bons ou maus, os índios são sempre selvagens. 

 

Figura 7 – Personagem Peri, o retrato do bom selvagem submisso ao branco  
Cena do filme O Guarani (1979). 

 
Fonte: Promemoriasumidouro9 

 

 Outro filme baseado em obra literária é Kuarup (1989), de Ruy Guerra, o 

qual se fundamentou no romance homônimo de Antônio Callado, publicado em 

1967. A narrativa do filme se refere a história do Brasil, do governo Getúlio 

Vargas ao golpe de Estado de 1964, a partir do personagem Padre Nando, 

interpretado por Taumaturgo Ferreira. Trata-se de um padre jesuíta que é 

encorajado pelos amigos a trabalhar com os índios da reserva do Xingu, onde 

tenta reconstruir uma sociedade utópica na selva.  

 Segundo Lúcia Nagib (1989), mesmo antes de ficar pronto, Kuarup 

chamou atenção da crítica brasileira pela associação dos nomes de Ruy Guerra 

e Antônio Callado, pela produção milionária, pela presença de atores famosos e, 

                                                            
9 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=vieTKl5ggVI>. Acesso em: 21 mai 2021. 
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posteriormente, por sua seleção para o Festival de Cannes. Para Stam, 

“infelizmente, essa história bem-intencionada é mal contada, com saltos 

vertiginosos sobre o espaço (Rio, Recife, a reserva do Xingu) e o tempo” (STAM, 

2008, p.446). 

 Apesar da presença de atores indígenas em grande parte do filme, nota-

se que não há personagens indígenas com importância no desenrolar da história. 

De tal modo que a representação do indígena brasileiro produzido pelo filme 

pode ser apreendido, principalmente, a partir do que os personagens não índios 

dizem sobre esses povos. Dessa forma, Kuarup representa os índios como 

inocentes, promíscuos e seres que devem ser pacificados/dominados. A Figura 

8 demonstra essa representação atrelada ao imaginário eurocêntrico de 

ingenuidade dos povos indígenas que se espantam com um espelho e o aceitam 

como presente em troca das riquezas da natureza ou do contato pacífico com os 

invasores. 

 

Figura 8 – Não indígenas presenteiam indígena com espelho.  
Cena do filme Kuarup (1989). 

 
Fonte: Saulo César P Silva10 

 

 Já nas telenovelas brasileiras, destaca-se o silenciamento acerca da 

temática indígena. Em levantamento realizado por Ivânia Neves e Vívian 

Carvalho (2019), no período de 1963 a 2016 foram exibidas 665 telenovelas nas 

principais emissoras de televisão do Brasil, das quais apenas 28 contavam com 

                                                            
10 Disponível em: <https://www.dailymotion.com/video/x6h5fiq>. Acesso em: 21 mai 2021. 
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personagens indígenas. Destas, 21 foram exibidas pela Rede Globo, a maior 

produtora de telenovelas do Brasil e líder de audiência.  

 Uga Uga (2000) foi a primeira novela da emissora a trazer um 

personagem indígena como protagonista, o índio Tatuapu, interpretado por 

Cláudio Heinrich, ator loiro e de olhos azuis (Figura 9). Exibida no horário das 

19h, a telenovela explorava o gênero comédia, por isso os personagens foram 

construídos para serem engraçados. Dessa forma, não há na narrativa nenhum 

comprometimento em trazer conflitos envolvendo os povos indígenas ou em 

mostrar singularidades do cotidiano desses povos. 

 

Figura 9 – Personagem principal, o índio Tatuapu.  
Cena da telenovela Uga Uga (2000). 

 
Fonte: Globo Play11 

 

 Após tanto tempo de silenciamento, a representação do indígena em Uga 

Uga consiste em um personagem que fala uma língua fictícia e que se esforça 

para aprender a língua portuguesa, mas demonstra grande dificuldade até com 

palavras muito simples.  
 
Ele também aparecia, constantemente, pulando em móveis, 
semelhante a um animal selvagem. Quando ainda morava na floresta 
amazônica, este personagem andava sempre com uma lança nas 
mãos. Estas cenas e o próprio título da telenovela, “Uga Uga”, nos 
remetem ao Uga Buga, onomatopeia que evoca em nossas redes de 
memórias o som emitido pelo homem de Neandertal (CARVALHO; 
NEVES, 2019, s.p). 
 

                                                            
11 Disponível em: <https://globoplay.globo.com/v/4165329>. Acesso em: 21 mai 2021. 
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 Também em 2000, o ano de comemoração de 500 anos da chegada dos 

portugueses ao Brasil, além de Uga Uga, outras duas minisséries com 

personagens indígenas nos núcleos principais foram exibidas na televisão. A 

primeira é A Muralha, também produzida e exibida pela Rede Globo, cuja 

narrativa está ambientada no século XVII, após cem anos da chegada de Pedro 

Álvares Cabral ao Brasil. A trama central consiste na história dos bandeirantes, 

suas buscas por terras e riquezas no desbravamento do Brasil e seus planos 

para capturar os indígenas e vendê-los como escravos. (CARVALHO; NEVES, 

2019). 

 A Invenção do Brasil, microssérie da Rede Globo, conta a história da 

chegada dos portugueses ao Brasil. A narrativa centra-se no jovem pintor 

português Diogo Álvares Corrêa, interpretado por Selton Mello, que em 1500 

viaja com os navegadores em busca do caminho para as Índias. No meio da 

viagem, a caravela naufraga e só o pintor chega às costas brasileiras, onde é 

recebido pelos Tupinambás. A trama, contudo, desenrola-se com centralidade 

no triângulo amoroso entre Diogo e as indígenas Paraguaçu, interpretada por 

Camila Pitanga, e Moema, por Deborah Secco. 

 A partir dessa breve exposição, é possível notar o uso repetido de 

estereótipos, ainda hoje muito presentes na sociedade, sobre quem são os 

povos indígenas. Nesse sentido, pode-se compreender a produção audiovisual 

na perspectiva proposta por Ella Shohat e Robert Stam (2006), que defendem 

ser constituintes deste aparato tanto uma base material – câmera, iluminação, 

tela, etc. – quanto de uma base imaterial e abstrata – desejos, símbolos, 

repertório.  

 A soma desses componentes permite conceber o audiovisual enquanto 

forma cultural detentora de uma potência capaz de concorrer no processo de 

constituição das subjetividades individuais e coletivas, quase sempre 

construindo representações sociais e ideológicas. No Quadro 1, reunimos os 

principais estereótipos atribuídos aos povos indígenas nas produções 

audiovisuais apresentadas neste estudo e suas características. 
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Quadro 1 - Classificação de estereótipos dos povos indígenas nas produções 
audiovisuais brasileiras realizadas por não indígenas 

 

Estereótipo Características 

Atrasado estaca zero da civilização; estão acabando; devem ser superados 

para a evolução da humanidade; entrave ao desenvolvimento 

Bárbaro  índio bravo, resistente à colonização/civilização 

Bom selvagem ingênuo, servil, leal ao branco, puro 

Exótico extensão da natureza, pitoresco, estranho, esquisito 

Índio genérico 

 

redução dos povos indígenas a um tipo de índio idealizado; ignora 

a diversidade étnica; aquele que  anda nu, mora na floresta e não 

fala português 

Integrado/aculturado índio que deixou de ser índio porque tem acesso a objetos e modos 

de viver considerados do branco 

Não humano comparável a animais, necessidade de ser civilizado 

Preguiçoso não gosta de trabalhar, sem ambição 

Sensual promíscuo, viril, erótico 

Fonte: elaborado pelas autoras. 

 

  

 

No Quadro 2, apresentamos em quais produções audiovisuais cada 

estereótipo se destaca. Os que mais se repetem são o do Bom selvagem, do 

Índio genérico, do Atrasado e do Exótico. 
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Quadro 2 - Classificação dos estereótipos por produção audiovisual 

Produção audiovisual Estereótipo  

O Guarani (1908, -, -, -) 
Iracema (1917, - , - , - ) 
Ubirajara ( - )12 

Cinema Silencioso 
Ficção 

Bom selvagem 
Exótico 
Índio genérico 
 

Rituais e Festas Bororo (1917) Cinema Silencioso 
Documentário 

Atrasado 
Exótico 

Ronuro: selvas do Xingu (1932) Cinema Silencioso 
Documentário 

Bom selvagem 
Índio genérico 
Não humano 

Viagem ao Roraimã (1932) Cinema Silencioso 
Documentário 

Integrado/aculturado 

Inspetorias de Fronteira (1938) Cinema Silencioso 
Documentário 

Integrado/aculturado 
 

O Descobrimento do Brasil (1937) Cinema Silencioso 
Ficção 

Atrasado 
Bom selvagem 
Exótico 
Índio genérico 
Preguiçoso 

Iracema: a Virgem dos Lábios de Mel 
(1979) 

Cinema 
Ficção 

Bárbaro 
Bom selvagem 
Exótico 
Índio genérico 
Sensual 

O Guarani (1979) Cinema 
Ficção 

Bom selvagem 
Índio genérico 

Kuarup (1989) Cinema 
Ficção 

Atrasado 
Bom selvagem 
Não humano 
Preguiçoso 
Sensual 

Uga Uga (2000) Telenovela 
Ficção 

Atrasado 
Não humano 

Fonte: elaborado pelas autoras. 
 
 
 
 

                                                            
12 Em geral, esses filmes não foram preservados, de tal modo que mesmo o ano de seu 
lançamento em muitos casos é incerto. 
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2. O giro decolonial na produção audiovisual 

 Esse contexto de representações do indígena exótico e estereotipado só 

começa a se transformar com a maior acessibilidade das tecnologias de 

produção audiovisual e a organização do movimento indígena. A apropriação 

dos meios de comunicação pelos povos originários emerge como mecanismo de 

resistência, preservação da memória coletiva e autodeterminação. 

 
Comunicação e cultura, aparentemente, se constituem em elementos 
indissociáveis, se materializam em sociedades particulares no tempo e 
espaço. Deste modo, tanto uma quanto outra, são socialmente (re) 
construídas. É nesta perspectiva que os povos indígenas 
contemporâneos se apropriam de diferentes tecnologias, dentre elas o 
audiovisual, para registrar e documentar suas histórias de resistências, 
assim como suas formas de organização sociocultural (DELGADO; 
TERENA DE JESUS, 2018, p.13). 

  

 Consideramos neste trabalho esse movimento de apropriação dos meios 

audiovisuais como um giro decolonial na comunicação. Este termo utilizado 

inicialmente por Nelson Maldonado-Torres em 2005 significa exatamente um 

movimento de resistência teórico e prático, político e epistemológico à lógica da 

modernidade/colonialidade (BALLESTRIN, 2012, p. 105). Nesse processo de 

acesso e de capacitação dos povos indígenas para a produção audiovisual, a 

experiência do Vídeo nas Aldeias (VNA) foi determinante. O projeto foi 

desenvolvido pelo Centro de Trabalho Indigenista (CTI), uma organização não 

governamental, fundada em 1979, por Vincent Carelli e os antropólogos Gilberto 

Azanha e Maria Elisa Ladeira. A fundação do CTI está ligada ao rompimento 

institucional de Carelli e seus colegas com a Funai. Como indigenistas da 

instituição, o grupo denunciava a subserviência da Funai aos interesses do 

Estado fazendo com que políticas indigenistas não respeitassem a vida dos 

povos originários, contribuindo para atividades como a construção de 

hidrelétricas e a ocupação da Amazônia (ARAÚJO, 2015, p.101). 

 No final da década de 1980, o VNA desenvolve-se com o ousado objetivo 

de “tornar acessível o uso da mídia vídeo a um número crescente de 

comunidades indígenas, promovendo a apropriação e manipulação de sua 

imagem em acordo com seus projetos políticos e culturais” (GALLOIS; CARELLI, 

1995, p.62). Na primeira fase do projeto, a equipe do VNA inseriu o vídeo para 
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atender os interesses da comunidade indígena e realizou um conjunto de 

documentários que pretendiam apresentar uma visão positiva dos povos 

originários, diferenciando-se, portanto, dos estereótipos comumente explorados 

pelas mídias de massa. Os temas mais presentes nestes filmes, segundo 

Caixeta de Queiroz (2008), são discussões em torno da questão da identidade 

indígena. 

 O VNA implantou uma rede de videotecas e de produção de vídeos em 

12 aldeias de diferentes povos, como Waiãpi, no Amapá; Enawanê Nawê, 

Xavante e Nambiquara, no Mato Grosso; Gavião-Parketêjê e Xikrim’Kayapó, no 

sul do Pará; Krinkati, no Maranhão; Terena e Guarani, no Mato Grosso do Sul. 

A metodologia do projeto possibilitou exibições de vídeos sobre a realidade de 

diferentes povos indígenas do país como uma estratégia de promover o 

conhecimento sobre manifestações culturais, lutas políticas e formas de contato 

protagonizadas por diversas etnias (GALLOIS; CARELLI, 1995). 

 Com essa experiência foi possível a circulação e a integração de práticas 

encontradas por outros grupos para subsidiar o relacionamento com setores 

diferenciados da sociedade nacional (GALLOIS; CARELLI, 1995). Outra frente 

do projeto, intensificada entre 1997 e 1999, visava promover a capacitação de 

indígenas e disponibilizar equipamentos de produção de vídeo para que eles 

tivessem a oportunidade de produzir suas narrativas. 

 Nos anos 2000, o VNA tornou-se uma importante e consolidada escola de 

formação de cineastas indígenas e expandiu suas atividades. Como resultado, 

foram realizados, até o ano de 2000, cerca de 70 filmes entre longas, médias e 

curtas-metragens protagonizados por indígenas de diversas etnias e com uma 

variedade temática, estética e conceitual que se tornaram referência para o 

cinema indígena brasileiro, além de conquistarem prêmios nacionais e 

internacionais. Em 2018, o VNA lançou sua plataforma de streaming 

(transmissão online), tornando mais acessível sua extensa produção que na 

época somava mais de 127 oficinas, 8 mil horas de gravação e vídeos com mais 

de 31 povos. 

 Outra experiência relevante para o giro decolonial foi a dos indígenas da 

etnia Kaiapó, os primeiros da Amazônia brasileira a produzirem suas próprias 

imagens com gravações para fins culturais e políticos. Isso foi possível, pois, em 

1987, quando uma equipe de documentaristas da Granada Television veio ao 
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Brasil para realizar uma série de programas sobre os Kaiapó, as lideranças 

indígenas exigiram como contrapartida a disponibilização de câmeras de vídeo, 

VCR, monitor de TV e videoteipes em troca de sua cooperação.  

 Nesse período, Terence Turner desenvolveu o projeto Vídeo Kaiapó, com 

objetivo de capacitar jovens da aldeia na prática de filmagem e edição de vídeos 

com intenção de promover a troca de conteúdos audiovisuais entre os povos 

indígenas. A partir disso, lideranças passaram a apostar na incorporação de 

tecnologias e saberes ocidentais como estratégia de fortalecimento dos povos 

originários e diálogo com a sociedade nacional. Segundo Turner (1993) o vídeo 

potencializou a imagem pública do grupo e contribuiu para o reconhecimento e 

demarcação do território Kaiapó. 

 Para Gallois e Carelli (1995) o acesso ao vídeo ampliou as possibilidades 

de comunicação entre os grupos indígenas e expandiu o conjunto de referências 

acerca dos diversos povos do país. Quando colocados sob o controle dos índios, 

os registros em vídeo são utilizados principalmente para preservar as 

manifestações culturais próprias de cada etnia selecionando-se aquelas que 

desejam transmitir às futuras gerações e difundir entre aldeias e povos diferentes 

para divulgar ações empreendidas por cada comunidade a fim de recuperar seus 

direitos territoriais e impor suas reivindicações. 
 
A conexão, proporcionada pela comunicação audiovisual, em especial 
na Internet, permite o desenvolvimento da interculturalidade. Ao 
contrário de ver os povos indígenas como um entrave ao 
desenvolvimento econômico, combate-se a desigualdade e valoriza-se 
as diferenças culturais no trato dessa questão. [...] Os Avá-Guarani 
sabiam claramente como utilizar a comunicação audiovisual em sua 
defesa: a produção serviria para contar sua versão da história, 
denunciar a violência, o preconceito e preservar suas tradições, ao 
gravar as falas na língua materna e transmitir o conhecimento dos 
velhos. Porém, o que mais nos chamou a atenção foi a consciência 
sobre a necessidade de atualização da imagem do que é ser indígena 
na atualidade (KASEKER; RIBEIRO; QUEIROZ, 2019, p.168). 
 

 A partir do exemplo do VNA e do Vídeo Kaiapó, seguiram-se outras 

iniciativas importantes de oficinas e de produção de conteúdo audiovisual 

indígena, como a Associação Cultural de Realizadores Indígenas (ASCURI), do 

Mato Grosso do Sul. Formada por indígenas Guarani, Kaiowá13 e Terena, desde 

                                                            
13 No Brasil, a população guarani está dividida em três grupos sócio-linguístico-culturais: 
Ñandeva, Kaiowá e Mbya, segundo Colman (2015, p. 3-4). Neste texto, de acordo com Urquiza 
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2008, o grupo instrumentaliza o audiovisual como estratégia de sobrevivência, 

de resistência e de fortalecimento do modo de viver indígena. 

 Os idealizadores Gilmar Galache, da etnia Terena, e Eliel Benites, da 

etnia Kaiowá, se conhecerem em uma oficina de produção audiovisual, o Cine 

Sin Fronteras, realizada na Bolívia por Ivan Molina, cineasta indígena quéchua 

(GORGES; QUELUZ, 2019). Desde então, a ASCURI procura incorporar as 

tecnologias de comunicação não indígenas, as quais em muitos casos são 

vetores de separação nas aldeias, para potencializar o movimento indígena. De 

acordo com Maria Claudia Gorges e Marilda Lopes Pinheiro Queluz (2019), a 

estratégia da ASCURI está em, durante as oficinas, incentivar os jovens 

indígenas a buscar os conteúdos dos seus filmes junto aos mais velhos, 

demonstrando, assim, não só a importância desse conhecimento antigo, como 

também promovendo o contato entre as diferentes gerações.  

 Além de contribuir com os saberes antigos no processo de produção 

fílmica, os Ñanderu (rezador Kaiowá) e os Koexumoneti (rezador Terena) 

participam da finalização dos materiais, os quais só podem ser divulgados com 

a aprovação dos anciões. 
 
Assim, vemos como todas as práticas realizadas pela ASCURI são 
conduzidas pelo olhar do rezador, pelos seus ensinamentos, pela sua 
autorização. O que nos faz pensar no cinema produzido pela ASCURI 
como um cinema de casa de reza, um cinema permeado pela 
perspectiva dos rezadores, que reproduz o jeito de ser indígena, onde 
as imagens que se tornam visíveis contam com todo um processo de 
construção de pontes entre os mais novos e os mais velhos, mediados 
pelas tecnologias de comunicação não indígenas. (GORGES; 
QUELUZ, 2019, p.55) 
 

 Além do VNA e da ASCURI existem iniciativas como a Associação Filmes 

de Quintal (MG), o Festival Cine Kurumin (BA), o Instituto Catitu (SP), a 

Produtora Pajé Filmes (MG), entre outros. Nesse cenário é possível vislumbrar 

um processo de constituição de um modo de fazer cinema que pode ser 

identificado enquanto categoria de cinema indígena, em que as produções 

ganham a perspectiva da autorrepresentação crucial para o giro decolonial. 

 A autorrepresentação consiste na autonomia e no protagonismo dos 

indígenas frente a narrativas que tratam e apresentam a sua própria realidade a 

                                                            
e Prado (2015, p.50), nos referimos aos Guarani Ñandeva e Guarani Kaiowá, respectivamente 
como Guarani e Kaiowá, por ser a forma como eles se autoidentificam. 
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partir de um olhar de dentro, de quem vivencia e da forma como querem ser 

vistos. Quando a representação parte dos povos originários, eles são mostrados 

em seu pleno dinamismo, seja para reafirmar suas identidades coletivas 

diferenciadas, seja na luta pelo respeito àquela diversidade. Nessas gravações 

é possível encontrar registros de rituais, memórias dos membros mais velhos 

das comunidades, mas também denúncias contra violências praticadas contra 

esses povos e difusão de informações relevantes na defesa dos direitos 

indígenas. 

 Essa crescente atuação dos povos indígenas no audiovisual também se 

reflete no aumento de produções interculturais. Um exemplo é a série de TV 

documental Índio Presente, idealizada e produzida por não indígenas com apoio 

de indígenas, que se propõe a desconstruir os principais estereótipos atribuídos 

aos povos originários do Brasil. 

 A série, que é voltada ao público não indígena, aborda um equívoco que 

permeia a visão de senso comum sobre os povos originários, a cada episódio. 

Os títulos, em geral, trazem frases reproduzidas pelo senso comum, como:  

"Equívoco 1 - Os índios estão acabando”; “Equívoco 2 - Os índios estão 

perdendo a cultura”; “Equívoco 3 - Todo mundo pode ser índio”; “Equívoco 6 - 

Os índios são preguiçosos”; “Equívoco 7 - Os índios são incapazes, por isso 

precisam ser tutelados”; “Equívoco 10 - Tem muita terra pra pouco índio”; 

“Equívoco 11 - A sociedade indígena é atrasada”; “Equívoco 12 - Os índios 

atrapalham o desenvolvimento”. 
 
A imagem do indígena que emerge, dessa forma, é múltipla, não os 
conformando a apenas um tipo de rosto, de vida ou de cultura. A série 
projeta a imagem dos indígenas pela diversidade de etnias, aparências 
físicas, tradições e ritos. Não se aborda as especificidades de cada 
etnia no todo, mas apresenta características e refuta a ideia do índio 
genérico inventado pelo discurso hegemônico. Assim, contribui para 
romper com alguns estereótipos que homogeneizam e reduzem a 
diversidade das etnias à representação de um “índio padrão” 
(GALLASSI, 2020, p. 207). 
 

 Fazem parte da série indígenas que são referência na luta dos povos 

originários, como Ailton Krenak, escritor e líder do Movimento Socioambiental de 

Defesa dos Direitos Indígenas; Anápuàka Tupinambá, comunicador social e um 

dos fundadores da Rádio Yandê; Daniel Munduruku, escritor e Diretor-

Presidente do Instituto Uk’a - Casa dos Saberes Ancestrais; Denilson Baniwa, 
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artista e um dos fundadores da Rádio Yandê; Gersen Baniwa, professor, 

coordenador geral de Educação Escolar Indígena da Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad) e diretor-presidente do Centro 

Indígena de Estudos e Pesquisa (CINEP); e Sônia Guajajara, uma das dirigentes 

da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib). 

 Outro exemplo é o documentário Falas da Terra14 exibido em 19 de abril 

de 2021, no Dia do Índio, na TV Globo. Pela primeira vez em sua história, a 

emissora veiculou um programa sobre os povos originários que teve a 

participação de indígenas na equipe de produção. O documentário foi produzido 

com apoio de Ailton Krenak, líder do Movimento Socioambiental de Defesa dos 

Direitos Indígenas; de Ziel Karapató, artista e ativista; de Graciela Guarani, 

cineasta; e de Olinda Tupinambá, jornalista e documentarista. O programa 

mostrou a diversidade das realidades vividas pelos indígenas na 

contemporaneidade. Médicos, artistas, biólogos, escritores e comunicadores 

digitais indígenas foram entrevistados.  

 Destaque para a participação do Cacique Raoni Metuktire Kayapó, 

liderança que já foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz, Myriam Krexu, a primeira 

médica cirurgiã vascular indígena do Brasil, Fernanda Kaingang, advogada e 

Mestre em Direito Público e Davi Kopenawa Yanomami, membro da Academia 

Brasileira de Ciências. Sem dúvidas, um marco na história da televisão brasileira 

no que se refere à representação dos indígenas brasileiros, ainda que com traços 

de espetacularização que lhe são característicos. 

 Dessa forma, a cultura do olhar, que observa diferentes mundos a partir 

de fotografias e produções audiovisuais, torna as representações imagéticas 

uma área estratégica de embates simbólicos. Como afirma Debray (1994), um 

modo de ver resulta de uma forma de pensar, a qual, por sua vez, expressa uma 

expectativa no olhar. Assim, a autorrepresentação dos povos originários deve 

ser considerada uma forma de superar ou ao menos trazer uma nova perspectiva 

para aquelas representações construídas a partir do olhar ocidental e 

colonizador, as quais expressam e se fundam nas relações de poder.  
 
 

                                                            
14 Fonte: GSHOW, 2021. Disponível em <https://gshow.globo.com/series/noticia/falas-da-terra-
especial-destaca-vozes-dos-povos-indigenas.ghtm>. Acesso em 20 mai 2021. 
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É também por meio da representação que a identidade e a diferença 
se ligam a sistemas de poder. Quem tem poder de representar tem o 
poder de definir e determina a identidade. É por isso que a 
representação ocupa um lugar na teorização contemporânea sobre a 
identidade e nos movimentos sociais ligados à identidade (SILVA, 
2003, p.91). 

  

 A autorrepresentação, portanto, permite aos povos originários determinar 

suas próprias identidades e demarcar o seu “local da cultura” para além daquele 

imposto pelo poder hegemônico, ou seja, superar o espaço do “bom objeto de 

conhecimento, o dócil corpo da diferença, que reproduz uma relação de 

dominação” (BHABHA, 1998, p.59) para ocupar o local de culturas legítimas, 

com saberes e cosmovisões próprias, tão valiosas e desenvolvidas como as 

demais culturas, sejam hegemônicas ou não. 

 
3. Considerações finais 

As produções audiovisuais, assim como outras linguagens, refletem 

modos de ver o mundo e projetam formas de pensar, chaves que nos ajudam a 

decodificar e interpretar a realidade. Constituem, assim, um importante campo 

de criação e sustentação de imaginários coletivos. Revisitando as principais 

obras audiovisuais que retratam os indígenas brasileiros ao longo do Século XX, 

produzidas por não indígenas, foi possível identificar os nove principais 

estereótipos utilizados nessas representações: atrasado, bárbaro, bom 

selvagem, exótico, índio genérico, integrado/aculturado, não humano, 

preguiçoso e sensual.  

 A pesquisa constata que a autorrepresentação demarca uma ruptura com 

esses estereótipos, bem como com as gramáticas e sentidos do audiovisual nas 

produções sobre a temática indígena. Alguns projetos foram pioneiros no 

fomento da autorrepresentação no Brasil, a partir de oficinas de formação, como 

o Vídeo nas Aldeias (1986), coordenado pelo documentarista franco-brasileiro 

Vincent Carelli, o  projeto Vídeo Kaiapó (1987), coordenado pelo inglês Terence 

Turner, e a Associação Cultural de Realizadores Indígenas (ASCURI), do Mato 

Grosso do Sul (2008), a partir de uma oficina realizada na Bolívia pelo cineasta 

indígena Ivan Molina.  

 Outro resultado deste fenômeno, que chamamos aqui de giro decolonial 

do audiovisual na questão indígena, foi uma sensibilização do setor à 
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importância da participação dos realizadores indígenas nos processos de 

produção audiovisual, surgindo um maior número de produções interculturais 

como, por exemplo, a série Índio Presente, veiculada no Canal Futura, e o 

especial Falas da Terra, da Rede Globo. Com a disponibilização on-line de um 

enorme acervo de produções indígenas das mais variadas etnias, também é 

possível observar o surgimento de estéticas e gramáticas próprias em suas 

obras. Embora não tenhamos tratado desse aspecto neste artigo, há ainda uma 

crescente participação dos cineastas indígenas em festivais e premiações, com 

a consequente profissionalização e visibilidade destes. 

 A comunicação audiovisual passou a ser, então, um elemento articulador 

dos movimentos indígenas, conectando os diferentes povos e tornando-se 

fomentador de sua resistência aos poderes hegemônicos.  Além disso, é possível 

afirmar que já existe a formação de um olhar mais crítico sobre a representação 

dos povos indígenas em produções audiovisuais.  
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Vasilisa e Ana: o contraste das personagens femininas em As 
mulheres de Ryazan (1927) de Olga Preobrazhenskaya 

 
 

Camila CATTAI1 
 

Introdução 
 A cineasta Olga Preobrazhenskaya teve seu trabalho diminuído na 

construção da extensa colcha da historiografia do cinema russo-soviético. As 

palavras escritas sobre ela na bibliografia e nos catálogos sobre cinema são 

raras, escassas e muitas vezes divergentes. Dentre as explicações sobre esse 

apagamento do seu nome nos livros sobre cinema estão o fato da cineasta ser 

mulher, pois sabe-se que, se hoje o volume de escrita sobre a participação das 

mulheres em diversas áreas do audiovisual é frutífero e numeroso, esta é uma 

prática historiográfica considerada recente “Se há pouquíssimos anos 

praticamente se ignorava a atuação de mulheres na história, na teoria e na 

crítica do cinema, essa indiferença foi ficando insustentável” (HOLANDA, 

TEDESCO, 2017, p. 10). 

 Nosso trabalho surge no sentido de entendermos sua trajetória e na 

tentativa de construção de uma biografia justa sobre sua carreira. 

 O período em que ela foi aluna do Teatro de Artes de Moscou e os anos 

posteriores, nos quais ela atuou no teatro e no cinema são nebulosos. Sabe-se 

que foi aluna de Constantin Stanislavski (1863-1938), famoso diretor de teatro 

e teatrólogo russo, mundialmente conhecido por seu método inovador de 

construção de personagens e preparação de atores e de Vsevolod Meyerhold 

(1874-1940), teatrólogo responsável pelo método experimental de interpretação 

conhecido como Biomecânica, que se distanciava do método naturalista e seria 

precursor dos fundamentos do teatro físico. Não temos informações sobre sua 

família ou formação anterior.   

 Pouco material escrito ou imagético sobreviveu ao tempo e não 

possuímos mais que fotogramas dos filmes nos quais ela foi atriz. No teatro, 

sua trajetória é ainda mais imprecisa. Sabemos apenas que ela foi aluna do 

                                                            
1  Mestre em Comunicação pela UAM, bolsista CAPES, orientada pela profa. Dra. Sheila 
Schvarzman.  
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MXAT – Teatro de Artes de Moscou entre 1901 e 1904. Após este período de 

formação, estreou no cinema com o filme Keys to Happiness (1913), dirigido 

por Yakov Protazanov (1881-1945) e Vladimir Gardin (1877-1965), considerado 

uma das maiores bilheterias da Rússia Tzarista e um divisor de águas em 

relação à produção e distribuição dos filmes russos.  “O sucesso de Keys to 

Happiness abalou as fórmulas dos outros produtores” (LEYDA, 1983, p. 63)  

 Apesar do sucesso, a crítica na época considerou Preobrazhenskaya 

velha demais para o papel (TAYLOR, CHRISTIE, 1991, p. 107). 

 Após sua grande estreia no cinema, ainda atuou nos filmes Death Mask 

(1914) e Noble´s Nest (1914), de Vladimir Gardin, War and Peace (1915) e 

Saint Petersburg Huts (1915), de Vladimir Gardin e Yakov Protazanov, 

Plebeian (1915) de Protazanov e On the eve (1915) de Protazanov e Nikolai 

Malikov (1874-1931). 

 Após este período trabalhando exclusivamente como atriz, 

Preobrazhenskaya em 1916 lança seu primeiro filme como diretora. Dirigindo 

com seu então marido, Vladimir Gardin, lançam The lady peasant, filme voltado 

para o público infantil, produzido em formato melodramático e educativo para 

crianças e adolescentes. 

 

 

1. Os filmes de Preobrazhenskaya 
 Após o lançamento de The lady peasant, Preobrazhenskaya dirige cinco 

filmes antes de sua principal obra, As mulheres de Ryazan. São eles: Victoria 

(1917), Locksmith and Chancellor (1923), dirigido com Gardin, Fedka´s Truth 

(1925), Kashtanka (1926) e Anja (1927). A única película que não foi destinada 

a crianças destas obras foi Locksmith and Chancellor, um projeto produzido 

para ser dirigido por Gardin e Vsevolod Pudovkin (1893-1953), mas por um 

desentendimento entre ambos, Pudovkin deixou o projeto e Preobrazhenskaya 

então divide a autoria do filme com o marido. 

 Preobrazhenskaya foi professora do Instituto de Cinematografia 

Gerasimov, a VGIK, a primeira escola estatal de cinema do mundo, fundada 

por Vladimir Gardin. A cineasta deu aulas na VGIK a partir de 1919. 

 Após o As mulheres de Ryazan, Preobrazhenskaya dirige mais oito 

filmes, quase todos com o seu segundo marido, Ivan Pravov (1899-1971). Os 
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filmes são: Luminous City (1928), The last attraction (1929), The quiet Don 

(1933), One Joy (1933), Enemy Paths (1935), Grain (1936), Stepan Razin 

(1939) e Boy from the Taiga (1941). Destas obras, as únicas que ela dirigiu 

sozinha, sem a co-autoria de Pravov, foram Luminous City e One Joy. De todas 

as suas 15 obras, pelo menos quatro foram censuradas pelo comitê 

responsável pelas obras audiovisuais da URSS, sob o comando de Jopseph 

Stalin (1878-1953). Durante seu governo, o Comitê Estatal de Cinematografia 

da URSS mudou de nome diversas vezes, na maior parte do tempo em que 

Preobrazhenskaya produziu filme pelo Comitê, este chamou-se Sovkino. 

 Os filmes censurados dirigidos pela cineasta foram: Kashtanka, de 1926, 

que em 1932 perdeu a permissão de ser exibido. As mulheres de Ryazan  que 

foi censurado em 1927, The last attraction em 1929 e Boy from the Taiga, em 

1941. O impedimento dos filmes, de forma geral, se dava pela maneira como 

Preobrazhenskaya representava o proletariado na URSS, sempre como 

viciados ou bêbados, imaturos, maldosos e preguiçosos. Esta forma de retratar 

o cidadão soviético desagradava os sensores, mas, até 1941, não foram 

considerados graves o bastante a ponto de a cineasta não conseguir dirigir e 

escrever novas obras. 
 
Kashtanka (1926) com Nikolaj Panov, Evgenija Chivanskaja e Naum 
Rogozin, narra duas histórias que correm em paralelo: a de uma 
criança que se perde em seu caminho e acaba em uma pensão 
imunda e é explorada e um cachorro perdido; um melodrama de 
marca social com semelhanças entre o destino de homens e animais.  
A crítica da época (russa) elogia o trabalho dos atores, mas critica o 
espírito do conto tchekhoviano que conta a visão do mundo do ponto 
de vista de um cão (o cachorro do filme, a propósito, se tornará uma 
estrela do cinema soviético). O filme será considerado perdido por 
muito tempo por ser censurado, uma vez que não foi considerado 
pedagógico, sob pretexto de que "o subproletariado é retratado como 
negativo, sem consciência de classe e consciência social". (BRUNI, 
2017, p. 912)  

 
 A nota acima exemplifica a censura exercida sobre os filmes de 

Preobrazhenskaya. A representação que a cineasta dava ao proletariado não 

agradava aos órgãos responsáveis, pois não era feita de forma positiva. 

 A censura se dará da mesma forma em seus outros filmes impedidos. O 

que sofrerá mais represálias e encerrará precocemente sua carreira será o Boy 

from the Taiga, dirigido por Preobrazhenskaya e seu marido, Ivan Pravov, 

levará ao exílio de Pravov, cassação de seus documentos soviéticos e a partir 
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de então, a cineasta não dirigirá mais nenhum filme. Ambos serão expulsos da 

Associação dos Cinematógrafos Revolucionários. 

 

 

2. As mulheres de Ryazan (1927) 
 As mulheres de Ryazan é o sétimo filme dirigido por Olga 

Preobrazhenskaya. O convite foi realizado após a cineasta conseguir certo 

sucesso com seus filmes infantis, destacando Kashtanka, de 1926. 

 O filme de 1927 foi encomendado pelo Comitê Estatal de Cinematografia 

da URSS, a Sovkino, para a comemoração dos 10 anos da Revolução Russa. 

No total, foram encomendados seis filmes: O fim de São Petersburgo, de 

Vsevolod Pudovkin, Moscou em outubro, de Boris Barnet, A queda da dinastia 

Romanov, de Esfir Shub, Outubro e o mundo do burguês, de G. M. Boltianski, 

Outubro, de Sergei Eisenstein e As mulheres de Ryazan, de Preobrazhenskaya 

(LEYDA, 1983, p. 226-227). 

 O convite para que a cineasta dirigisse um dos seis filmes para a 

comemoração de data tão importante para URSS nos aponta para uma visão 

positiva do Partido sobre o trabalho de Preobrazhenskaya e sobre suas obras 

dirigidas até então. 

 No enredo do filme, que se passa entre 1916 e 1918, Anna (Raisa 

Puzhnaia) é uma jovem órfã e camponesa, que se apaixona por Ivan (Georgi 

Bobynin). Ivan e seu pai, Shironin (Kuzma Yastrebitsky) se apaixonam pela 

jovem. Anna trabalha para Shironin, rico fazendeiro local. Shironin permite que 

Anna se case com o filho e a cerimônia do casamento compõe uma longa 

sequência do filme, reconhecida como um documento histórico sobre os 

costumes matrimoniais da Rússia pré-revolucionária. 
 
Será que existe um testemunho mais autêntico sobre o casamento na 
antiga Rússia do que as primeiras cenas do filme de Olga 
Preobrazjenskaia, Mulheres de Riazan? A escolha do esposo, as 
transações, o cálculo do dote, a preparação da jovem, e cerimônia 
nupcial constituem um extraordinário bocado de história social. Além 
do mais, nessas sequências cada plano é um quadro que a crítica 
histórica poderia pacientemente analisar, mas que foi por longo 
tempo negligenciado (FERRO, 19922, p. 118).  
 

 

                                                            
2 Primeira edição em 1972. 
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O filme possui muitas cenas externas, destacando os planos de trabalho 

coletivo no campo. As cenas internas retratam um cotidiano dentro daquela 

família, com exceção de cenas como a do abuso sofrido por Anna, que possui 

planos com iluminação mais próxima ao do expressionismo alemão, com 

diversas sombras e grandes contrastes. Os planos dos trabalhadores e 

trabalhadoras do campo são extensos, destacando o trabalho de Vasilisa, que 

constantemente aparece realizando serviços braçais e, em contraponto de 

Anna, sempre trazendo um ar de renovação, seja pela sua alegria ou escárnio, 

seja por sua contundência. 

     Anna é assediada pelo sogro diversas vezes, inclusive durante o 

casamento. Ivan, o noivo, e outros convidados, presenciam os assédios, 

calados. Apenas Vasilisa (Emma Tsesarskaya), filha de Shironin e irmã de 

Ivan, é quem interpela o pai sobre os assédios. Vasilisa é proibida por Shironin 

de namorar Nicolai (M. Sabelyev) e, desdenhando da proibição, vai morar com 

seu companheiro, mesmo sem se casarem. Eles sofrerão diversas 

humilhações dos habitantes da aldeia por negarem o matrimônio. 

 Vasilisa, além do trabalho rural, trabalha também na reforma de um 

antigo casarão de Ryazan, para que se torne um orfanato. Ela convoca 

mulheres e homens da aldeia para ajudarem na reforma, após a aprovação do 

prefeito. Neste período, Ivan e Nicolai são chamados para o combate e Vasilisa 

segue morando sozinha, enquanto Anna permanece morando com o sogro. Em 

determinado momento, Shironin abusa de Anna e a camponesa fica grávida. 

 Ao voltar da guerra, Ivan encontra sua esposa com um filho e, sabendo 

não ser o pai da criança, acusa Anna de traição. A jovem, não aguentando 

mais essa humilhação, se mata em meio as festividades da aldeia. Vasilisa 

conta ao irmão como tudo aconteceu e recolhe a criança para viver no 

orfanato. 

 Não existe um desfecho do filme sobre a situação entre Ivan e Shironin, 

porque a Sovkino recolheu o filme antes de ser lançado. A película desagradou 

a censura em duas frentes: o final original, do filho vingando as atitudes de 

Shironin e matando o próprio pai, pareceu muito violento para o Comitê. Assim, 

esta parte foi cortada para que o filme fosse lançado. 
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Os livros de cinema descrevem o desfecho do celuloide como dos 
mais impressionantes de todos os tempos. A tremenda vingança do 
filho ultrajado, no seu progenitor. Infelizmente essa cena foi cortada 
quando da estreia da produção no Rio, o que se nota perfeitamente 
na cópia (JONALD, 1946, ed 12382). 
 

 O segundo motivo foi que o filme de Preobrazhenskaya foi 

encomendado para exaltar o papel positivo do Estado e, principalmente, do 

Partido Bolchevique sobre a vida dos camponeses e mulheres. O filme, por se 

passar entre a Rússia pré-revolucionária e um ano após a Revolução, deveria 

fazer esse contraponto de como a vida havia melhorado após 1917. Mesmo 

com este desagrado, o filme é liberado com cortes para ser lançado e se torna 

um grande sucesso na URSS. Ele é distribuído para diversos países, entre 

eles, o Brasil, onde foi lançado com o nome A aldeia do pecado. Foi exibido 

entre 1931 e 1937 no circuito comercial dos cinemas de São Paulo, Paraná, 

Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em meados 1940 a cópia 

foi comprada por Vinicius de Moraes, Paulo Emilio Salles Gomes e Plinio 

Sussekind. Os três fizeram: 

 
Uma excursão a Belo Horizonte onde, nos depósitos de um amigo 
distribuidor de filmes, Thiers Theophilo do Bom Conselho, adquiriram 
cópias de três clássicos soviéticos: O Encouraçado Pontenkim (S. M. 
Eisenstein, 1925), A mãe (V. Pudovkin, 1926) e A aldeia do pecado 
(Olga Preobrajenskaia, 1927). (...) efetivamente essas cópias ficaram 
com Plínio da Faculdade Nacional de Filosofia, como núcleo original 
(que não se desenvolveu) de uma filmoteca de clássicos destinados 
ao estudo do cinema (SOUZA, 2009, p. 53-54) 
 

 O original filmado em “filme pancromático”, que custava 

consideravelmente mais do que outros negativos comuns, mas pode-se 

observar nas cópias feitas a partir do material que as cores imprimiam muito 

mais vivas nesta qualidade de papel (ELLERMAN, 1929, p. 84). O negativo 

original pancromático do filme foi destruído em um incêndio na “Afifa Works” e 

não há outro, apenas “cópias riscadas e gastas que foram deixadas”; “se assim 

foi, essa é uma das maiores tragédias que ocorreram na cinematografia da 

história” (Idem). 

 Todas as cópias que possuímos do filme hoje, em circulação, foram 

feitas a partir da cópia francesa, pois o original russo não sobreviveu e a cópia 

brasileira está em estado avançado de encolhimento, segundo a Cinemateca 

Brasileira. 
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 A autoria do filme não é certa: nas cópias brasileira e francesa, além de 

grande parte da bibliografia de todo o mundo, o filme consta como apenas de 

Preobrazhenskaya, tendo como assistente de direção seu aluno no VGIK, Ivan 

Pravov, que se tornará seu esposo. Mas em parte da bibliografia, como no 

catálogo da XXVII Cinema Ritrovato, Ivan Pravov consta como co-autor do 

filme, ao lado de Preobrazhenskaya. A questão da autoria, a essa altura, não 

consideramos resolvida. 

 A impopularidade que a cineasta começa a ter na URSS após seus 

filmes serem censurados dificultarão seu caminho para o lançamento de novas 

obras e prejudicarão o reconhecimento de seu trabalho, pois a cineasta viverá 

ainda 30 anos após o lançamento de seu último filme, com pouca notabilidade. 

Outro componente que pode explicar a minimização do nome de 

Preobrazhenskaya é o lançamento e as diversas traduções de História Geral 

do Cinema, do prestigiado crítico George Sadoul, comunista francês. Em seus 

extensos livros sobre a história do cinema, ele se limita a dizer de 

Preobrazhenskaya: “Olga Preobrazhínkaia antiga estrela do velho cinema 

russo, realizou com êxito Village du Pêché, obra de frescor e exuberância, uma 

exuberância quase folclórica, da qual alguns trechos prenunciam – em tom 

menor – Dovjenko” (SADOUL, 1963, p. 180). 

 A partir da primeira publicação do livro de Sadoul (1950), a cineasta será 

lembrada na maior parte da bibliografia que a cita por ser a autora de As 

mulheres de Ryazan, identificado apenas como um filme melodramático 

soviético.  

 Após o processo de desistalinização da URSS, a Cinemateca Russa 

intensificou seus comentários sobre a obra da cineasta. 
 
Em 1927, Preobrazhenskaya realizou seu filme mais popular. As 
mulheres de Ryazan, drama da vida camponesa russa pré-
revolucionária, um dos filmes soviéticos que por mais anos deteve a 
liderança dos filmes de sucesso.  
Olga exibe, com estilo realista, a situação dolorosa da mulher privada 
de todos os direitos numa vida russa, antes da Revolução. Lidou com 
o amor, ciúmes, paixões humanas. Os papeis principais são 
interpretados por jovens atrizes, sem grandes experiências, mas 
encantadoras.  
Os trabalhos de Preobrazhenskaya chegaram em uma época que se 
faziam filmes político-sociais, que por princípio evitavam questões 
como amor, família, costumes e isso explica o sucesso prolongado do 
filme As mulheres de Ryazan (CINEMATHÈQUE NATIONALE DE 
U.R.S.S., 1965, p. 37).  
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3. Vasilisa e Anna 
 Vasilisa e Anna são as duas personagens femininas centrais de As 

mulheres de Ryazan. Elas fazem papeis de contraponto uma da outra.  

As mulheres de Ryazan teve seu roteiro escrito por Olga Visnevskaya e Boris 

Altschuler, direção de fotografia de Konstantin Kuznecov e direção de arte de 

Dmitrij Kulupaev. Foi lançado em 13 de dezembro de 1927, em 35 mm, 

produzido pela Sovkino. 

 O filme, que foi encomendado para comemorar o aniversário da 

Revolução de outubro de 1917, é censurado pela Sovkino por não comemorar 

de forma direta a importante data e seus desdobramentos, não exaltando da 

maneira requerida o papel do Partido Bolchevique sobre a vida da população, 

principalmente dos camponeses e das mulheres. 

 Mas, se olhamos de forma poética, podemos encontrar indiretamente, no 

filme, a Revolução e os seus desdobramentos. Vasilisa é a personificação 

alusiva da Revolução e esta nova mulher soviética que passa a existir desde 

então. Consideramos isto a partir de diversas características: 

 Vasilisa possui uma postura de enfrentamento e se coloca como uma 

mulher agente não apenas da sua própria trajetória, como quando enfrenta seu 

pai e os costumes de Ryazan ou quando vai morar com Nicolai e desdenha do 

matrimônio, afastando assim a personagem do rito religioso. Vasilisa age 

também pelos outros, como quando se coloca a disposição de Anna, para 

ajudá-la em relação ao seu filho indesejado, ou a situação da jovem 

camponesa, que após abusada, continua vivendo com seu sogro. E, por fim, é 

ela quem recolhe a criança sem mãe para morar no orfanato. Vasilisa parece 

seguir os preceitos de Nadejda Krupskaia (1869-1939) em suas atitudes. 

Krupskaia, companheira de Vladimir Lenin (1870-1924), contribuiu 

consideravelmente após a Revolução, com o governo Bolchevique para 

discussões sobre o direito da mulher soviética. 
 
Como ajudar a mãe que se curva sob o peso de procriar, nutrir e 
educar? A resposta é clara: é preciso que o governo não só proteja a 
maternidade e os recém-nascidos, não só cuide da mulher durante a 
gravidez, o parto e o puerpério, mas crie dezenas de milhares de 
creches, jardins de infância, colônias e alojamentos infantis, em que 
crianças possam receber cuidados e alimentação, possam viver, 
desenvolver-se, estudar em condições dez vezes melhores do que a 
mãe carinhosa poderia lhes proporcionar com seu esforço individual 
(KRUPSKAIA, 1920, In Schneider, 2017, p. 95). 
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 Krupskaia participava dos Congressos de mulheres que aconteciam 

pré e pós Revolução, discutindo jensk voprós (женский вопрос), ou a Questão 

feminina ao lado de outras revolucionárias, como Alexandra Kollontai (1872-

1952) e Olga Chapir (1850-1916). Ela entrará para a história como pioneira 

dentre as revolucionárias que discutiram a condição da mulher na URSS. 

 Já Anna, personagem discorde de Vasilisa, significa o antigo nesta 

leitura. Os velhos costumes, a menina delicada, de cabeça sempre baixa e 

sempre passiva aos acontecimentos. Seu futuro trágico não é enfrentado ou 

negado pela garota, que o recebe com muito sofrimento, mas com postura 

inversa a de Vasilisa, a de incapacidade de ação. Dentro desta visão, Anna é o 

regime antigo e a jovem camponesa segue infeliz até a sua trágica morte. 

 Assim como demonstram estudos sobre a situação da Rússia pré-

revolucionária, Anna se torna a personificação da condição da mulher na 

Rússia Tzarista, a camponesa que não pode ser dona de seu próprio destino. 

 
Antes da Revolução de 1917, as mulheres possuíam pouquíssimos 
direitos. Não apenas direitos políticos, como votar ou participar 
legalmente de organizações políticas, atividades das quais elas eram 
proibidas, mas em relação à vida familiar e educação: em algumas 
regiões da Rússia Czarista, era permitido por lei que homens 
sentenciassem à morte esposas e filhas; (…) As condições eram 
ainda piores para as camponesas, que assumiam um trabalho ainda 
mais exaustivo do que as mulheres nas fábricas, o trabalho no 
campo, e eram submetidas a castigos ainda mais duros, como 
“constantes castigos físicos” (SIRELLI, SANTOS, 2017, p. 230).  
 

 Assim, podemos fazer um paralelo entre a antiga mulher rural russa com 

a personagem de Anna. Em contraponto, temos a liberdade, ou a esperança de 

liberdade feminina, que traz a Revolução, com a personagem Vasilisa. 

 Fisicamente ambas se diferenciam bastante: Vasilisa está sempre com a 

cabeça erguida, trabalhando. Não se entristece quando os cidadãos passam 

alcatrão na porta de sua casa, como forma de humilhação por ela e Nicolai 

morarem juntos sem serem casados. O próprio Nicolai demonstra desânimo 

quando a aldeia age contra o casal, mas Vasilisa não parece se importar com 

essas vexações, e até acha graça da situação. 
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Imagens 01, 02, 03 e 04 – Nicolai, chateado, pergunta à Vasilisa: “Você viu? 

Eles colocaram alcatrão no nossa porta novamente”. E Vasilisa, sorrindo, 

debocha: “Te incomoda?”. 

 

 

 

 As posturas de Anna e Vasilisa são divergentes também em relação a 

Shironin. Enquanto Vasilisa, a filha, consegue encará-lo e criticá-lo, Anna se 

petrifica pelo medo. Ao passo que a coragem de Vasilisa a leva para viver 

distante da figura do pai, que pode ser analisado, dentro da película, como a 

personificação do patriarcalismo, a postura de Anna não a permite se afastar. 

Em vez disso, a camponesa permanece vivendo com seu sogro, mesmo depois 

de todos os abusos, o que deixa em Anna tristezas cada vez mais profundas, 

que levarão ao seu suicídio. 

 

 

 

 

 



51 
 

Imagem 05 – Vasilisa desaprova a atitude de Shironin 

 
 

. Imagem 06 – Anna se apavora quando Shironin entre em seu quarto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vasilisa, quando entende como o filho de Anna foi gerado, empenha-se 

por vezes em retirá-la da casa de Shironin para que Anna recomece sua vida. 

Tenta animá-la e mostrar para sua cunhada que ela pode tentar um recomeço, 

uma vida diferente da que a jovem está levando, cheia de abusos físicos e 

psicológicos. 

 

Imagem 07 – Vasilisa tenta animar Anna e promete ajudá-la. 
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 O final trágico do filme, após Anna se suicidar em meio às festividades 

da aldeia, é contraposto pela atitude de Vasilisa,a de contar a verdade ao seu 

irmão que voltou da guerra e recolher a criança, agora órfã de mãe, para morar 

em segurança no orfanato, aos seus cuidados. Enquanto a morte de Anna é a 

única maneira de colocar fim à sua história trágica e ao seu sofrimento, Vasilisa 

possui em suas mãos o poder de dar novo significado à vida daquela criança. 

Ao final, o orfanato parece ter o símbolo deste novo começo, ele possui a 

potência da esperança para aqueles seres, que agora não precisam mais estar 

conectados à história trágica vivida por Anna. 

 
Imagens 08 e 09 – Anna, em suas últimas imagens no filme, se desespera e 

se atira no rio da cidade. 

 

 
Imagens 10 e 11 – Vasilisa, em suas últimas imagens no filme, aparece 

olhando para o orfanato, que aparece sobreposto com a imagem do pôr do sol. 

Seu olhar sustentado traz um tom de esperança ao final trágico do filme. 
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 A sequência final de Anna é construída através de cortes rápidos entre a 

festividade da primavera, em uma grande festa com mulheres dançando e se 

divertindo entre flores, gangorras e danças e Anna, desesperada, caminhando 

através da outra margem do rio, aposta à que abriga a festa. Os cortes se 

aceleram e Anna se afoga. A imagem simbólica de sua morte é construída por 

uma guirlanda de flores boiando nas margens, trazendo seu usual lenço de 

camponesa.  

Os cartazes do filme carregam consigo a imagem de Vasilisa, 

demonstrando assim que ela é a protagonista e heroína do filme. A escolha da 

imagem identificadora ser a de Vasilisa, dentre tantas personagens importantes 

no filme, parece trazer consigo a ideia de que é ela quem se tornará a figura 

principal do filme, com toda a sua potência e alegria. A irreverência da alegria 

da personagem em meio a um ambiente tão hostil e triste (em um contexto de 

guerras e abusos) não parece ser algo negativo ou pejorativo. Ao contrário, ela 

se torna o caminho para a mudança dentro da sociedade. 

 
Imagem 12 – Бабы Рязанские (Babí Riazanskie), ou As mulheres de Ryazan. 

Cartaz russo do filme. 

 
Fonte: Soviet film Posters in the Silente Era, The Nacional Museum of Modern Art, Tokyo, 

2009. 
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Imagem 13 – Le Village du Péché, ou A aldeia do pecado. Cartaz francês do 

filme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Vokrug.Ru, data de acesso: 11 de maio de 2021 

 

 

4. O papel da crítica 
 A crítica será uma peça fundamental na carreira de Olga 

Preobrazhenskaya. O bom acolhimento de seu filme nos cinemas o 

transformou em uma obra de exportação para diversos países. No Brasil, 

suscitou muitos comentários. O jornalista Waldemar Marques afirma em 

matéria à revista de cinema Para Todos que esteve em um set de filmagens de 

Preobrazhenskaya e tece análises sobre como a equipe de comporta, sobre a 

aparência da cineasta e sobre as posturas das atrizes Emma Tsesarskaya, que 

interpreta Vasilisa, e Raisa Puzhnaia, que interpreta Anna. 

 
Entre os diretores cinematográficos de prestigio está Olga 
Preobrayeuskaya, uma mulher superior pela inteligência e pela vida e 
consagração á arte. Foi atriz de theatro e de cinema. Não é bonita. É 
já bastante madura e muito sympathia. Faz umas fitas que honrariam 
o nome dos maiores diretores europeus e americanos. Quando á 
audácia e ao vigor. A aldeia do pecado é uma prova disso. Dirigia, 
quando a conheci, uma fita de cossacos, com o título O tranquilo Don. 
Essa mulher, justamente prestigiosa, veste-se como uma operaria 
pobre. Junto dela, conheci as suas duas artistas favoritas: 
Tzezarskaya e Puschkinaya. Tzezarskaya é cheia de corpo, boa 
rapariga, de olhos negros, pelle morena, cabellos negros... Um typo 
arrogante de camponesa como são os dos papeis da sua 
specialidade. Cabe-lhe bem a definição de Maria Gonta para certos 
artistas; atriz delegada. Nada mais puro e real como uma camponesa 
feita pela Tzezarskaya. Tabarich Puschkinaya é loira, delicada, olhos 
azues, um typo completamente oposto ao da sua companheira. No 
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stadium de Preobrayenskaya não há ambiente muito favorável às 
entrevistas. Pois, aos demais companheiros, ajudantes, electricistas, 
actores e extras não agrada que os cumprimentos se dirijam apenas 
á diretora e às duas actrizes. O camarada Ibanez que me 
acompanhava chamou a minha atenção. O motivo é que vae contra a 
pretensão de obra collectiva. Por isso as três se mostravam um tanto 
embaraçadas. A Tzezarskaya gostava que lhe fizessem perguntas 
mas não se animava a dar um aparte decisivo. O mesmo sucedia 
com a Preobragenskaya e a Puschkinaya. Mas no momento de 
serem retratadas estalou o colectivismo. Que se retratem com todos, 
diziam. Aqui ninguém é mais do que o outro, todos dão o seu 
esforço... Uni-vos, proletários de todas as nações, etc. Cantava 
mirando-me, um typo de cara impertinente que servia como extra, 
mas que, com certeza, abrigava a esperança de que o communismo 
o igualasse em méritos é Olga Preobrayenskaya. Uns por esta razão. 
Outros por aquella. Agruparam-se uns quarenta na fotografia. E por 
causa desse cellectivismo. Fiquei sem uma reportagem completa do 
studium de Olga Preobraynskaya. (MARQUES, 1932, p. 39) 
 

 Não é possível afirmar a veracidade de tudo que Marques afirma acima. 

Por exemplo, sabe-se que era costume à época no Brasil que críticos 

afirmassem estarem em determinados sets de filmagens, sem realmente terem 

estado, escrevendo a partir da imaginação como funcionavam os sets de 

alguns cineastas. De qualquer forma, dentro do nosso atual recorte, o que de 

principal podemos apontar neste trecho é a aparente confusão que o crítico faz 

ao confundir a personalidade das atrizes Tsesarskaya e Puzhnaia com suas 

respectivas personagens, Vasilisa e Anna. 

 Ao afirmar, sob esta determinada ótica, que Tsesarskaya seria uma atriz 

arrogante, por exemplo, ele parece confundir a determinação de Vasilisa com o 

caráter da atriz. Assim como os elogios feitos à Puzhnaia parecem vir de uma 

confusão com o jeito delicado e resignado de Anna. 

 Essas afirmações colocam em comparação, novamente, as figuras de 

Anna e Vasilisa, sob um olhar masculino bastante específico. 

 
 
5. Conclusão 

 A contraposição entre as personagens Anna e Vasilisa na obra As 

mulheres de Ryazan (1927), de Olga Preobrazhenskaya, nos permite traçar 

paralelos entre a antiga mulher russa, de costumes conservadores e 

ultrapassados, encaixada dentro de um sistema de valores antiquado e 

ultrapassado, e a nova mulher soviética, que rompe com esta tradição 
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patriarcal, que é agente e formadora deste novo sistema social e político, que 

compõe, então, um novo horizonte de vida dentro desta sociedade. 

 Esta comparação torna possível também uma nova leitura sobre o filme, 

onde podemos analisar Vasilisa como a personificação da Revolução Russa. A 

censura do filme, pelas cenas violentas demais e falta de elogios ao novo 

sistema de governo, que deveria ser retratado como agente direto e salvador 

da vida das mulheres e camponeses, foi abrandada após cortes das cenas 

violentas e o lançamento como um filme melodramático, substituindo o título de 

filme comemorativo dos 10 anos de Revolução. 

 Pela nossa análise, Preobrazhenskaya retrata esta nova Rússia, na 

personagem de Vasilisa, que é simbolizada com o positivismo requerido pelo 

Comitê à época, mas provavelmente de forma sutil demais para aqueles que 

representaram a censura o filme. Vasilisa é a personificação da ação, que seria 

a Revolução. Em contraposição, temos Anna, simbolizando a imobilidade, o 

sofrimento inerte da oprimida sociedade tzarista.  

 Acreditamos q ue a censura deste filme, que será o mais importante 

lançado pela cineasta ao longo de sua carreira, transformará a visão da crítica 

e dos historiadores sobre a filmografia de Olga Preobrazhenskaya, que será 

diminuída por muito tempo na bibliografia sobre o cinema russo-soviético. 

Porém, ainda hoje, seu trabalho possui resistência em ser validado: os grandes 

estudos recentes que se propõe a levantar os principais filmes feitos por 

mulheres no mundo (como, por exemplo, BBC Pool 2019, ou Cahiers du 

Cinema, edição 757, 2019) mesmo tendo ciência do nome e obra de Olga 

Preobrazhenskaya, decidiram por não aceitar o nome da cineasta, já que seu 

principal filme é o As mulheres de Ryazan e que “decidiram não incluir filmes 

com um co-diretor masculino”3. Apesar da confusão que ainda existe sobre a 

co-autoria nas obras da cineasta com seus dois companheiros, as pesquisas 

sobre a autoria feminina no cinema preferem retirar o nome de 

Preobrazhenskaya, que segue com sua biografia imprecisa e seu trabalho 

continua na penumbra da historiografia sobre o cinema feito por mulheres.  

 

  
                                                            
3 E-mail recebido em 10/08/2019, às 11:19, enviado por Lisa Wehrtedt, uma das responsáveis 
pela pesquisa.  
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Era Uma Vez: a naturalização da desigualdade social e dos 
clichês sobre a pobreza no cinema brasileiro1 

 
     Mariana PEIXOTO2 

 
Introdução 

 Era Uma Vez, filme brasileiro de 2008, dirigido por Breno Silveira, 

roteirizado por Patrícia Andrade e Domingos Oliveira, é uma coprodução da 

Conspiração Filmes (produtora do diretor), Globo Filmes, Lereby e Sony 

Pictures. O longa conta a história de um casal de ‘rivais histórico-sociais’, uma 

espécie de Romeu e Julieta no Rio de Janeiro, mas o que os separa não é um 

ódio entre famílias de mesma classe social e sim a profunda desigualdade social, 

fadando o seu relacionamento ao fracasso, como o próprio filme vai construir. 

 As personagens desse romance são Dé (Thiago Martins), morador da 

favela do Cantagalo, e Nina (Vitória Frate), filha de um empresário de classe 

média e dono de um apartamento de frente para a praia de Ipanema. Além deles, 

o irmão de Dé, Carlão (Rocco Pitanga) que fora preso injustamente anos atrás e 

volta para tomar o morro no mesmo momento em que os dois começam a 

namorar, é outro protagonista. 

 A estrutura melodramática está montada e os golpes da fortuna que 

atrapalham o relacionamento, que por si só já é uma espécie de revés da fortuna 

por juntar duas pessoas improváveis numa relação, vão construindo uma 

narrativa que explora uma série de clichês e estereótipos da favela e da pobreza. 

E como “mesmo no cinema de gênero, os estereótipos não são neutros” 

(SCHVARZMAN, 2018: 55), cabe aqui prestar atenção sobre como esses clichês 

se apresentam e o que eles representam.  

 Sendo um filme majoritariamente produzido com incentivos públicos3, 

coproduzido pela Globo Filmes e uma major estadunidense, a Sony Pictures, o 

filme fez uma bilheteria razoável, 570.470 espectadores, mas ainda assim não 

                                                 
1 Trabalho é parte da pesquisa de IC do projeto de Pesquisa “O Cinema e o Audiovisual no Brasil 
e o Brasil no Cinema e no Audiovisual” da Profa. Dra.  Sheila Schvarzman do Programa de Pós-
graduação em Comunicação da Universidade Anhembi Morumbi.  
2 Estudante de graduação em Cinema e Audiovisual na Universidade Anhembi Morumbi e 
estudante de bacharel e licenciatura em Filosofia pela Universidade de São Paulo 
3Dados retirados do relatório de filmes realizados com incentivos públicos entre 1995 e 2018 
realizado pela Ancine. Disponível em: 
https://oca.ancine.gov.br/sites/default/files/repositorio/pdf/2408.pdf  

https://oca.ancine.gov.br/sites/default/files/repositorio/pdf/2408.pdf
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arrecadou o suficiente para pagar a sua produção (o filme custou 

R$5.431.482,55 e arrecadou um total de R$4.558.034,00).  

 Era Uma Vez é o segundo longa-metragem de Breno Silveira. Autor da 

cinebiografia Dois Filhos de Francisco, a maior bilheteria de 2005, o que justifica 

o alto investimento em um projeto mais autoral do diretor. O filme, entretanto, 

não repetiu o mesmo sucesso, mas movimentou a indústria cinematográfica 

nacional no ano de 2008, quando foi lançado. 

 Por meio de uma metodologia hipotético-dedutivo, analisamos o filme Era 

Uma Vez confrontando o com a bibliografia de Ivana Bentes, sobre a 

representação do outro, e o conceito de clichê de Deleuze, trazendo também 

referências da carreira do diretor do longa em questão. Visando entender como 

o cinema comercial trata as desigualdades dentro de um país que nasceu 

calcado nelas, especificamente nesse momento de ascensão social para uma 

parcela da população brasileira e uma aparente guinada econômica que o país 

dava. 

 

1. A Princesa e o Plebeu 
 “Era Uma Vez” assim começam os contos de fadas, e é com essa 

impressão que mergulhamos no filme de Breno Silveira. Um plebeu com uma 

história triste e apaixonado pela princesa, essa é a premissa que o filme nos 

apresenta durante pelo menos a sua primeira metade, o que também nos causa 

essa impressão de estar assistindo uma fábula amorosa que se passa no Rio de 

Janeiro. Vale a pena nos determos nessa relação, porque a forma quase 

fantasiosa de representar o contato morro-asfalto mostra de forma curiosa como 

funciona o olhar de um sobre o outro: o morro vendo o asfalto, e o asfalto vendo 

o morro, tudo isso a partir da visão de um cineasta de classe média, em um filme 

como o que acabamos de descrever.  

 “Eu moro no lugar mais bonito do mundo: o morro do Cantagalo”, Dé, o 

protagonista, anuncia, enquanto a câmera faz uma panorâmica, saindo dos 

barracos da favela do Cantagalo e parando na vista da belíssima praia de 

Ipanema, “Uma favela no bairro mais rico do Rio de Janeiro”, assim começa a 

cena de abertura do filme. Falar que o Cantagalo é o lugar mais bonito do mundo, 

enquanto a câmera nos mostra a Praia de Ipanema, parece um bom jeito de 
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mostrar ao espectador algo que está implícito na frase: o lugar mais bonito do 

mundo não é o Cantagalo.  

 Em seguida, Dé (Thiago Martins), continua seu discurso: “Gari, babá, 

ambulante, flanelinha, motorista, garçom, boy, é muita gente. Faço parte dessa 

multidão invisível que trabalha todos os dias nas ruas de Ipanema”. Tudo isso 

com imagens do morro em primeiro plano, pessoas subindo e descendo em 

direção a cidade, e ao fundo a praia de Ipanema, com seus prédios imponentes 

e caros. Como se a “cidade” fosse uma presença constante dentro da favela, 

sempre no imaginário e a vista de todos os que ali habitam, todos os dias essas 

pessoas descem o morro e fazem os trabalhos que aqueles que estão no asfalto 

não fazem. 

 Um plano gravado no interior da favela mostra o quão próximos ficam os 

prédios chiques de Ipanema, e uma vista aérea confirma, os barracos do 

Cantagalo separados dos prédios de luxo apenas por uma faixa de árvores.   

 Dé continua, “Quase ninguém nota nossa presença”. Conhecemos um 

pouco mais do personagem, que até aqui não nos havia sido apresentado: ele é 

vendedor de cachorro-quente na orla da praia de Ipanema. A cena explicita como 

o próprio filme pinta essa figura de um subalterno invisível, e a atribuiu ao seu 

personagem principal. Ele é a multidão invisível, sua posição enquanto vendedor 

da vendinha de cachorro-quente na orla da praia representa esse movimento de 

descer do morro e trabalhar na cidade, sem ser notado pelos que frequentam o 

calçadão de Ipanema, a não ser como o ‘vendedor de lanches’. Ele cumpre esse 

papel de subalterno na sociedade e representa a multidão invisível no filme. 

            Finalizando seu monólogo inicial, Dé conclui: “Minha mãe sempre dizia 

que rico é rico, e pobre é pobre, mas quando eu via ela, eu esquecia disso”. Se 

a cidade, por si só, com sua arquitetura partida, já deixava isso claro, essa fala 

vem para reforçar essa cisão da cidade. Cisão essa que vai ser derrubada pelo 

conto de fadas e a regra implícita de que o herói fica com a mocinha, ou ao 

menos é isso que aconteceria num conto de fadas.  

 Sobre como o cinema brasileiro se relaciona com a favela, Ivana Bentes 

(2007: 246-247) escreve: “fascínio combinado com expressões de horror e 

repulsa, sentimentos contraditórios que o cinema nunca deixou de apontar e 

expressar”. Essa frase é um bom jeito para começar a falar sobre a relação de 

Nina e Dé. Entendemos que esse tipo de cinema é notadamente o olhar de quem 
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não vem da favela sobre a favela, trazendo essa noção para o filme e questão, 

uma analogia possível é compreender que o olhar de Nina é tal qual o olhar do 

cinema, o que ela sente por Dé, o morador da favela, é essa mistura de fascínio 

e horror.   

 A primeira cena em que o casal interage demonstra bem essa relação 

ambígua que apontamos acima. Dé salva Nina de um assalto. Seis garotos 

(todos negros) se aproximam da garota por trás e pretendem roubar sua bolsa, 

Dé vê a cena e se aproxima de Nina, que se assusta, pois acha que ele está 

junto dos garotos, que só então ela percebe. Dé é mais um favelado. E a relação 

que Nina tem com quem vêm do morro é uma relação conflituosa. De medo, e 

que conforme a relação entre os dois vai se desenhando, se mistura com um 

deslumbramento frente aquilo que não conhece.  

 Dé encara os garotos, e a câmera nos oferece em plano e contra plano 

as duas versões do que um favelado pode ser: parte da multidão invisível (como 

Dé) ou bandido. O medo na cara de Nina não vai embora quando os garotos se 

afastam e Dé a leva até a porta de casa, o medo persiste quando ela não 

responde o “boa noite” que Dé fala, e ainda está lá enquanto as grades, que 

parecem barras de prisão, do portão fecham, separando os dois, ilustrando a 

ideia que Dé havia anunciado em seu monólogo inicial: “rico é rico, e pobre é 

pobre, cada um pro seu lado”.  

 A parte da conquista é uma das mais importantes de todo conto de fadas 

romântico, o herói tem que encontrar um jeito de ficar com princesa. Joseph 

Campbell (1990: 211) escreve sobre o amor romântico e sua construção no 

imaginário mítico de toda a sociedade: “Eis aí a força desse princípio [a paixão]. 

Ele se originou na Provença do século XII e você foi topar com ele no Texas do 

século XX”, daí a importância dessa construção que o filme faz em torno do 

romance de Nina e Dé, e a importância de entender como é utilizado o clichê 

romântico na perpetuação das desigualdades e na naturalização da opressão.  

 Depois dessa apresentação das personagens, Dé procura se aproximar 

de Nina. Fingindo não ser favelado porque agora ele sabe que não tem chances 

com ela sendo pobre. Ele se aproveita do fato dela não o reconhecer como o 

vendedor da barraca de cachorro-quente e passa a fingir ser alguém que não é, 

finge não fazer parte da multidão invisível.  
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 Primeiro o garoto usa a prancha de surfe de um cliente da barraquinha 

para tentar se aproximar da garota e a impressioná-la, e mais tarde tenta entrar 

escondido em uma festa na praia. Na festa, é barrado e só consegue entrar 

quando finge ser carregador de bebidas, mas uma vez dentro, ele consegue se 

aproximar da menina e acaba ganhando um beijo. Quando ela descobre sua 

verdadeira identidade, um vendedor de cachorro-quente, fica chocada, e Dé, 

envergonhado por ter sido descoberto e, ao ver a expressão no rosto da garota, 

e foge.  

 Um elemento comum em ambas as cenas, e que a câmera e o próprio 

diálogo não nos permitem deixar de perceber, é o livro de Zuenir Ventura 

publicado em 1994, Cidade Partida, que Nina lê na praia, e mais tarde Dé usa 

como artifício para começar uma conversa com ela. O livro apresenta um 

panorama histórico de como a favela sempre foi tratada enquanto o “lado de lá”, 

violento, e que precisava ser combatido. 

 Como já apontamos anteriormente, a tópica da cidade partida é também 

central no filme, e é explorada no livro de maneira parecida. A relação 

problemática do asfalto com o morro, criando duas cidades completamente 

diferentes dentro de um mesmo espaço geográfico se apresenta no longa por 

meio dos planos gerais que buscam sempre o contraste estético que faz parte 

do imaginário da cidade, além dos enquadramentos que buscam separar Nina e 

Dé, colocando-os em cena sempre com algo entre eles.   

 Após a rejeição, Dé aceita que “Nina não é mulher pra ele”, e se afasta. 

Nina também se afasta, mas uma amiga observa que ela estava gostando do 

garoto, e agora, porque descobriu que ele é pobre, o sentimento acabou. Isso a 

deixa pensativa.  

 Uma noite, quando seu pai dá uma festa para os sócios da sua empresa, 

Nina percebe a corrupção das pessoas ao seu redor, a fantasia de que vive uma 

vida perfeita vai ruindo. Quando a menina entra no escritório do pai e vê ele 

recusando uma oferta de propina a imagem em slow motion representa essa 

realização de que nem tudo ao seu redor é perfeito, mais adiante ela entra no 

banheiro e vê uma mulher usando cocaína, e a cena desacelera novamente. Ela 

corre até a janela da sala e vê, lá embaixo, na barraquinha, Dé limpando as 

mesas, e decide falar com ele. O garoto a afasta, pedindo desculpa por omitir a 

verdade sobre quem ele era, e diz que agora sabe que ela é “demais para ele”.  
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 Nina decide subir o morro e ir ao baile funk atrás de Dé. E somos 

inundados pelo olhar da menina sobre morro, logo de cara uma plongée do 

traficante de drogas - negro -oferecendo a ela 10 gramas de cocaína, que ocupa 

a posição da câmera, observando-a de baixo, acuada. O mesmo recurso de 

desacelerar a imagem usado quando Nina percebe a ‘podridão’ ao seu redor 

volta aqui, para representar o olhar de Nina, e as coisas que chamam sua 

atenção. Ela olha uma multidão de corpos negros dançando, caminhando e 

correndo nas vielas, vê o corpo das mulheres em roupas curtíssimas, volta o 

olhar para os grafites e pichações nas paredes. O uso do mesmo recurso de 

desacelerar as imagens parece querer equipar o que há de ruim nos dois 

espaços.  

 Uma enxurrada de estereótipos do que é aquele "território real e simbólico 

com grande apelo no imaginário" (BENTES, 2007: 242). É a mesma favela, 

filmada do mesmo jeito que estamos acostumados a ver nas novelas e outros 

filmes que tratam desse espaço social. O exemplo mais marcante talvez seja 

Cidade de Deus, e conforme Ivana Bentes: 
 
A questão é que não estamos mais lutando contra o olhar exótico 
estrangeiro sobre a miséria e o Brasil que transformava tudo “num 
estranho surrealismo tropical”, como dizia Glauber em 1965. Somos 
capazes de produzir e fazer circular nossos próprios clichês [...] 
(BENTES, 2007: 253) 
 

 O clichê é, como aponta Deleuze (2018: 308),      aquilo que dá a 

impressão de real para o que se vê na tela. E é por meio deles que o filme vai 

naturalizando cenas e afirmando imaginários já naturalizados sobre o espaço da 

favela.  

 
São essas imagens flutuantes, estes clichês anônimos que circulam no 
mundo exterior, mas também que penetram em cada um, e constituem 
seu mundo interior, de modo tal que cada um só possui clichês 
psíquicos dentro de si, através dos quais pensa e sente, se pensa e se 
sente, sendo ele próprio um clichê entre os outros no mundo em que o 
cerca. (DELEUZE, 2018:309) 
 

Tudo isso numa estrutura narrativa, que por si só já é um clichê, o 

melodrama levado ao extremo. A sucessão de clichês aliada a qualidade 

tecnológica da imagem e a estética clean e familiar ao espectador, com “planos 

bem iluminados, bem compostos, nítidos, estáveis” (CARREIRO, 2018: 166), 
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cria também uma atmosfera de hiper-realidade, nas palavras de Baudrillard 

(1991: 65). Atmosfera essa que reforça ainda mais a espetacularização do real 

que o filme passa.    

 Depois da ‘mocinha’ enfrentar o ‘perigo’ de subir o morro, Nina e Dé 

finalmente ficam juntos. Ao som da trilha sonora original de Marisa Monte, o casal 

se beija no baile e depois vão juntos para a casa de Dé. De lá eles veem a praia 

e o apartamento da menina. “É tão perto, né? diz Nina - Pois eu acho longe, 

responde Dé”. 

 O plebeu conquistou a princesa. A regravação do samba “Minha Rainha”, 

na voz de Luiz Melodia4, começa a tocar e uma sequência de cenas do 

relacionamento aparentemente perfeito dos dois ocupa quase cinco minutos do 

filme. Uma espécie de videoclipe do “felizes para sempre”. Mas esses cinco 

minutos são exatamente o tempo que dura o idílio, porque a partir desse ponto, 

os problemas começam a aparecer, e começa a saga dos amantes 

desafortunados.  

 

2. O Bandido e o Plebeu 

 Depois da cena de abertura e antes de entrar de cabeça no romance, o 

filme nos leva dez anos antes e apresenta Dé e sua família. O menino 

acompanha seu irmão mais velho num jogo de futebol onde um olheiro do 

Flamengo recrutaria meninos para jogar nos times de base. O futebol é tido como 

uma das poucas opções para a ascensão social para meninos do morro, e faz 

sentido, logo em suas primeiras cenas, o diretor de Dois Filhos de Francisco, nos 

apresentar a ascensão social como um objetivo de vida das pessoas pobres, 

falaremos mais sobre adiante no texto. 

 Um outro garoto, envolvido com tráfico de drogas, não fica feliz com o 

possível sucesso de Beto, irmão de Dé, e briga com ele diante de todas as 

                                                 
4 Sobre a trilha sonora do filme: "Minha rainha" foi uma sugestão de Marisa Monte ao diretor do 
filme, Breno Silveira, e ao produtor da trilha sonora, Berna Ceppas. Os versos "Eu sonhei/ que 
era rei/ e você minha rainha/ Quando acordei verifiquei que você não era minha/ Meu coração 
quase parou de dor/ Mas consegui te conquistar, meu grande amor", logo ganharam identificação 
com a paixão quase proibida dos protagonistas. “Mas queria transformar em algo mágico, quase 
música da Disney - explica Ceppas que, para isso, incluiu o vibrafone (instrumento de percussão 
tocado com baquetas) de Guga Stroeter. Não é um instrumento comum ao samba, mas a mistura 
ficou boa e com sabor de fábula.” - https://extra.globo.com/tv-e-lazer/trilha-de-era-uma-vez-
resgata-samba-de-manacea-tem-cancao-de-carlinhos-brown-inedita-de-marisa-monte-
545465.html  

https://extra.globo.com/tv-e-lazer/trilha-de-era-uma-vez-resgata-samba-de-manacea-tem-cancao-de-carlinhos-brown-inedita-de-marisa-monte-545465.html
https://extra.globo.com/tv-e-lazer/trilha-de-era-uma-vez-resgata-samba-de-manacea-tem-cancao-de-carlinhos-brown-inedita-de-marisa-monte-545465.html
https://extra.globo.com/tv-e-lazer/trilha-de-era-uma-vez-resgata-samba-de-manacea-tem-cancao-de-carlinhos-brown-inedita-de-marisa-monte-545465.html


66 
 

pessoas. Dé, com medo, chama seu irmão mais velho, Carlão (Rocco Pitanga), 

para apartar a briga. Ao final, ambos Beto e Carlão saem jurados de morte. 

Alguns dias depois, Beto é morto nas ruas do morro, e a mãe dos meninos 

manda Carlão fugir para que o mesmo não aconteça com ele. 

 Carlão já é adulto quando tudo isso acontece, trabalhava com instalações 

elétricas, resolvendo problemas causados pelos vários “gatos” nos postes de luz 

do morro. Depois de tudo isso, ele vai morar na rua, no calçadão de Ipanema. 

Dé o visita frequentemente, antes de ir para a escola. E assim segue a vida. Até 

um dia que Dé decide que quer matar o garoto que matou seu irmão, e para tal 

rouba uma arma e a carrega na mochila.  

 Em uma de suas visitas a Carlão, mostra a arma ao irmão, que 

preocupado tira a arma do menino e guarda em sua própria bolsa, 

desestimulando o irmão do desejo de vingança que não o levaria a lugar 

nenhum. Mais tarde, a polícia faz uma batida na praia, e aborda Carlão, que vai 

preso pelo porte da arma.  

 É esse evento que vai, numa lógica determinista, criar as condições que 

levaram cada um dos personagens ao seu fim. E não por acaso, podemos ver 

nas histórias de cada um desses personagens uma representação de tipos 

sociais da pobreza, que já apontamos lá em cima: parte da multidão invisível 

porque pobre ou bandido. 

 Essas duas possibilidades de existência aos que vem da favela é pautada 

em estereótipos: o trabalhador, que batalha para tentar mudar de vida, e o 

bandido. Mas quando falamos dessa perspectiva de um bandido clichê, é 

necessário observar como essa representação é ambígua e tem mais de uma 

faceta. O filme nos apresenta as duas perspectivas mitológicas do “bandido” que 

o cinema brasileiro já conhece: o “bandido vítima social” (que é resultado da 

violência do meio), encarnado pela personagem de Carlão, e o “bandido mau”, 

representado pelo garoto que mata Beto e depois é morto por Carlão.  

 Dé, como já mostramos, é parte da multidão invisível de pessoas que 

servem e trabalham para os mais ricos. Carlão é o bandido vítima social, que 

não se torna bandido por uma escolha, mas sim devido às circunstâncias (a 

prisão equivocada, uma injustiça que marca o personagem, elemento 

fundamental do melodrama, e a violência dos presídios), e decide usar o poder 

que ganharia através do tráfico de drogas para algo bom (não perpetuar a 
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violência no morro), mas é impedido pelas instâncias maiores de poder acima 

dele (a polícia e os chefes do tráfico acima dele).  

 Quando falo do bandido vítima social, entendo que o filme em questão se 

afasta tanto de uma tradição do bandido cinema-novista em que ele “rebelde 

primitivo, é portador de uma ira revolucionária” (BENTES, 2007: 242), mas 

também não se adequa por completo ao novo paradigma de representação do 

outro que está nascendo, onde a ideia de bandido “vai de encontro com a 

percepção do público, são bandidos e não vítimas sociais” (SCHVARZMAN, 

2018: 23). É uma visão paternalista, de um outro caricato e que quer ser 

consumível. 
É nesse contexto, de uma cultura capaz de se relacionar com a miséria 
e a violência com orgulho, fascínio e terror que podemos analisar os 
filmes brasileiros contemporâneos que se voltam para esses temas. 
Filmes que quase nunca se pretendem “explicativos” de qualquer 
contexto, não se arriscam a julgar, narrativas perplexas, e se 
apresentam como “espelho” e “constatação” de um estado de coisas. 
(BENTES, 2007: 49). 
 

 É preciso aqui, chamar a atenção sobre como os personagens de 

bandidos, envolvidos com o tráfico, são, em sua maioria, representados por 

negros. Carlão é interpretado por Rocco Pitanga, e em muitos momentos do filme 

é chamado pela alcunha de “macaco”, absolutamente pejorativa, pelos chefes 

do tráfico, que também são negros, mas não tão retintos, de quem mais tarde 

ele mesmo vai tirar o poder. O chefe do tráfico acima de Carlão, e que paga para 

tirá-lo da cadeia, é interpretado por Babu Santana, outro ator retinto. Na cena 

em que Carlão toma o morro, vemos todo o seu ‘exército’ de corpos negros, 

vestidos com estampas militares com armas em mãos. Enquanto Nina e Dé5 são 

brancos, assim como o pai de Nina e todos os seus amigos. 

 A persistência do imaginário de que corpos negros sempre ocupam 

espaços marginais, enquanto cabe ao branco o papel de protagonista e o idílio, 

mesmo que passageiro, persiste no filme. Apesar de estarmos aqui falando da 

desigualdade social, e como o filme a naturaliza, não podemos deixar de apontar 

como também naturaliza a desigualdade racial, ao persistir na “branquitude 

como padrão estético” (ARAÚJO, 2006).  

                                                 
5 Apesar do bronzeamento muito forte que faz parte da caracterização do personagem, o ator se 
autodeclara branco: https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/celebridades/thiago-martins-e-
criticado-ao-falar-sobre-cotas-raciais-eu-sou-contra-e-doi-em-mim-32647  

https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/celebridades/thiago-martins-e-criticado-ao-falar-sobre-cotas-raciais-eu-sou-contra-e-doi-em-mim-32647
https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/celebridades/thiago-martins-e-criticado-ao-falar-sobre-cotas-raciais-eu-sou-contra-e-doi-em-mim-32647
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3. Imagens de pobreza e ascensão de classes como um denominador 
comum na filmografia de Breno Silveira (e Patrícia Andrade) 
 Se nosso objetivo é entender como o filme de Breno Silveira naturaliza a 

desigualdade social, então é relevante trazer para a discussão a filmografia do 

autor, e perceber como essa naturalização não é pontual apenas no filme que é 

objeto desse artigo. 

Tendo isso em mente, parece ser lugar comum na obra do diretor (e da 

roteirista que o acompanha em todos os seus filmes) imagens e temas relativos 

a esse “outro” que está concentrado nos bolsões do país associados à pobreza 

extrema: a favela e o sertão. Tópica explorada pela, já citada, Ivana Bentes. Mas 

além disso, parece haver um recorte mais preciso ainda dessas imagens que 

aparece recorrentemente nessas obras: a relação pobre-rico, seja ela 

representada na forma de duas pessoas, uma de cada ‘lado da balança’, ou uma 

pessoa que ascende socialmente de uma classe a outra.  

 O primeiro longa do duo, Dois filhos de Francisco, de 2005, é uma 

coprodução com a Globo Filmes (e a Conspiração Filmes, produtora de Breno 

Silveira), e aborda a possibilidade de deixar a extrema pobreza dos interiores do 

país por meio da música sertaneja. O filme foi um sucesso, ocupando a lista de 

filmes brasileiros mais vistos por anos. 

 Era Uma Vez, o segundo longa, se refere ao recorte que abordamos, é 

também coprodução com a Globo Filmes. O quarto filme do diretor, Gonzaga: de 

pai para filho (2013), retorna às cinebiografias de músicos que renderam ao 

diretor sua estreia de peso, dessa vez falando sobre o sertão nordestino em 

contraste com o Rio de Janeiro, nas diferenças entre a infância de Luiz Gonzaga 

e Gonzaguinha, seu filho tardiamente reconhecido pelo pai. Também 

coprodução com a Globo Filmes.  

 O último filme, feito e originalmente exibido enquanto uma minissérie na 

Globo, é Entre Irmãs (2017). O longa também vai falar sobre o sertão nordestino 

e seus contrastes com a capital, Pernambuco. Duas irmãs que seguem caminhos 

muito diferentes, uma se casando com um homem rico e influente na sociedade 

de Recife, e a outra se junta ao cangaço. Cada uma representando caminhos 

que as afastaram da condição de quem precisa trabalhar para sobreviver. Uma 

através do “crime”, outra através da relação com alguém rico. De alguma forma, 

esse filme parece uma versão ambientada no Nordeste dos anos 1930, de 
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algumas das questões levantadas pelo filme de Era Uma Vez, nosso objeto de 

estudo. 

 É importante prestar atenção aos discursos que esses filmes carregam 

sobre as relações entre a pobreza e a riqueza, pois são eles que ajudam a 

construir o imaginário do brasileiro médio, que consome filmes pela Globo. Esses 

filmes não trabalham necessariamente com a chave da identificação com a 

imagem na tela, eles tecem personagens e situações ambíguas que podem 

agradar tanto o público que poderia se enxergar na favela e no sertão, quanto 

com os que se veem enquanto a classe mais alta, e ainda aos que não se 

enxergam na tela, mas consomem aquele conteúdo absolutamente palatável por 

sua estética e discursos já conhecidos da televisão aberta.  

 Esses filmes fazem também parte daquilo que Ivana Bentes (2007: 249) 

chama de espetáculo de pobres matando pobres: “não há mais sentido, só 

imagens. E é através dessas imagens que esses personagens e seus territórios 

podem desejar uma fugaz existência, sem qualquer promessa de redenção ou 

de integração” (BENTES, 2007: 250). Filmes de confronto, de duas realidades 

distintas, mas o embate violento fica sempre detido no lado mais pobre, como 

veremos a seguir. 

 

4. Do conto de fadas à tragédia  
 Carlão vai ser a razão pela qual a relação de Nina e Dé se torna 

insustentável, como veremos a seguir. Ainda nessa lógica de que os problemas 

emanam sempre do ‘lado mais pobre da balança’. Chama a atenção o nome de 

Paulo Lins, autor do Cidade de Deus, entre os argumentistas do filme. A relação 

da cidade com o morro é só na chave do romance, para além disso, o extermínio 

fica entre os pobres, como no livro do autor. Tudo soa distante da realidade de 

uma polícia que mata jovens negros nas periferias todos os dias. Era Uma Vez 

parece uma versão melodramática de Cidade de Deus. 

 A desaprovação do relacionamento de Nina e Dé já vinha de antes da 

chegada de Carlão na história, desde o começo. E não parte só do pai de Nina, 

a mãe de Dé também não acha que os dois juntos seja uma boa ideia. A favela 

e a cidade não deviam se misturar desse jeito, é assim que pensa o status quo, 

pelo menos.  
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 Mas os dois permanecem juntos, e combinam uma fuga para o Nordeste 

para que possam se casar. Aqui está a maior semelhança com a tragédia 

Shakespeariana Romeu e Julieta, junto com o final trágico e a dinâmica de 

amantes-rivais. 

Antes da fuga, Carlão oferece uma festa no morro para se despedir do irmão, 

mas durante a festa é cobrado por um policial da dívida que ele tinha com a 

milicia após fugir da cadeia. Um dinheiro que ele não tem. Ele decide então 

sequestrar a namorada do irmão e cobrar um resgate por ela. No dia da fuga, 

Nina some e ninguém a encontra, nem Dé. Mas o pai de Nina o acusa do 

sequestro, colocando a polícia atrás dele.  

 Quando Dé descobre que é Carlão que a está mantendo presa, vai em 

busca para salvá-la, e diante da traição do irmão, numa discussão, acaba por 

matá-lo com um tiro, para proteger Nina – “o espetáculo do extermínio dos 

pobres se matando entre si” (BENTES, 2003:90). 

 Os jovens procuram fugir, e partem em busca do dinheiro que Dé havia 

pego emprestado para financiar a fuga, e que estava guardado na barraquinha 

da praia em que ele trabalha. Chegando lá, encontram um circo de policiais, 

imprensa e curiosos, ávidos pelos desdobramentos do sequestro de Nina.  

 Vendo que o casal corre para a barraca, são cercados pela polícia. A 

garota sugere que Dé saia apontando a arma para a cabeça dela, evitando que 

a polícia atire nele antes que eles expliquem o que estava acontecendo.  

 O desfecho é previsível. Dé é morto pela polícia, Nina num acesso de 

raiva após a morte do amado, pega a arma e atira para cima, fazendo com que 

a polícia atire nela também, e ambos morrem. Com a mesma praia de Ipanema 

que começa, o filme termina. O corpo dos dois amantes, um sobre o outro no 

calçadão da praia, a gritaria e o choro da mãe e do pai desolados, rodeados pela 

imprensa. filmados em um plano zenital. 

 Há de se pensar que esse final, tal como o final de Romeu e Julieta, levaria 

a uma conciliação entre as “famílias”. Mas na realidade o que fica do 

relacionamento entre Nina e Dé é mais do mesmo, não existe conciliação entre 

as duas classes, porque essa divisão é calcada no conflito. Essa parece ser a 

mensagem que o filme deixa: a naturalização da desigualdade pautada na 

opressão do mais pobre pelo mais rico. As imagens param de passar na tela, 

mas ecoa a desigualdade irreparável que elas acabaram de demonstrar. 
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5.  da tragédia 
A partir disso, podemos pensar a questão da representação e como se 

percebe o que o cinema mostra, discussão recorrente na pesquisa audiovisual. 

Falar em imagens não significa apenas o caráter indicial e figurativo da imagem, 

mas também sua contrapartida fora da tela, o imaginário que está associado a 

essa figura. Quais os discursos que um filme carrega em si e como ele atua para 

uma certa compreensão do mundo.  

Era Uma Vez faz parte do momento em que se chegou mais perto de uma 

estrutura industrial no cinema brasileiro, o modelo de produção que se 

estabeleceu no Brasil ao longo das duas primeiras décadas do século XXI. Com 

incentivo do Estado, coprodução de grandes produtoras e que está voltado para 

grandes bilheterias. Há de se pensar os filmes que resultam desse tipo de 

produção como totalmente inseridos numa cultura massiva. Esses discursos, a 

que nos referimos anteriormente, são por muitas vezes reflexo da condição 

desse tipo de cinema, inserido e que serve a uma indústria, abdicando de certo 

potencial crítico em nome de agradar o maior público possível. 
A disfunção é individual, não é algo que podemos tributar a sociedade 
ou a política [...] assim os filmes operam quase um ostensivo 
descolamento da realidade, que se constrói a partir da midiatização, 
como um cenário conhecido de outros filmes ou programas de 
televisão (SCHVARZMAN, 2018: 54) 
 

 O filme Era Uma Vez apresenta um casal de protagonistas que representa 

a “Cidade Partida”, e ao final transforma uma possível união numa coisa violenta, 

caótica e que parece errada. Não existe necessariamente um vilão que impeça 

essa união, só as coisas como elas são, e as desigualdades e cisões da cidade 

perpetuadas como uma verdade absoluta, que não tem como e nem porque ser 

questionada, uma naturalização da desigualdade.  

 As imagens de favela que certa cultura de massas pode nos proporcionar 

em produtos como esse, perpetuam os preconceitos e garantem que as 

desigualdades sociais permaneçam como um estado natural. Essas imagens 

servem como entretenimento e catarse e não têm como objetivo despertar no 

espectador um novo olhar sobre a desigualdade, como vem acontecendo em 

produções médias e pequenas no cinema produzido nesse mesmo período.  
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6. Considerações Finais 
 Essa é a realidade de um cinema, que como apontamos acima, obedece 

a uma lógica de mercado e precisa ser o mais processado possível, e refletir 

aquilo que parece conversar melhor com uma audiência específica que compõe 

seu público-alvo, mas nem por isso podemos desistir do cinema, ou achar que 

ele só produz estereótipos ou clichês. Porque isso não é nem de longe verdade. 

Apesar disso tudo, ainda existem formas de tentar, a partir do clichê, pensar uma 

reconfiguração do sensível e a partir disso questionar as subjetividades políticas 

formadas a partir daquelas imagens e narrativas (RANCIÈRE, 2005: 17).  

 Não é isso que Era Uma Vez faz, já sabemos, o filme é um exemplo 

daqueles que ajudam a perpetuar o status quo, apesar das tentativas de não o 

fazer. Após a cena final, antes de subirem os créditos, o filme nos apresenta uma 

cena gravada no mesmo morro do Cantagalo que vimos no começo, com o 

mesmo Thiago Martins andando pelas ruas. Mas agora ele não fala por Dé, e 

sim como ele mesmo: “Eu sou Thiago Martins, e faço parte da companhia de 

Teatro Nós do Morro, moro numa favela que nem essa daqui, na Zona Sul do 

Rio de Janeiro. Eu batalhei muito para fazer esse filme, porque essa história, ela 

podia ser a minha”. O estereótipo de uma favela perigosa, ecoa e ganha ainda 

mais ares de verdade com esse depoimento do ator, que afirma que o 

melodrama trágico exagerado que acabamos de assistir possa ser a realidade 

de alguém mais, além de personagens de um filme.  

 A ficção termina ainda com uma proposta para solucionar os problemas 

que ele apresenta: “não sei se a cidade tem solução, mas se as pessoas 

olhassem mais umas pras outras”. Mais uma vez as disfunções políticas da 

cidade, que perpetuam a opressão e a desigualdade, são colocadas na conta 

das individualidades, como se os problemas sistêmicos de mais de 3 séculos se 

resolvessem com mais empatia.  

 Falta ao filme de Breno Silveira um pouco menos de alienação e menos 

exagero no melodrama. Filmes como Casa Grande (Fellipe Barbosa, 2014) e 

Que Horas Ela Volta? (Anna Muylaert, 2015) tratam de questões que esbarram 

nos mesmos problemas da desigualdade e da opressão, mas ao fugir de alguns 

dos clichês que Era Uma Vez insiste em perpetuar, apostam num discurso um 

pouco mais crítico.  
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 Falta também ao mercado possibilitar que filmes como esses possam ser 

produzidos, e tenham um alcance próximo ao que Era Uma Vez teve. Pensar 

isso em 2021 parece impossível, mas como disse antes, não podemos desistir 

de tentar e de produzir esses filmes, mesmo sem o apoio da estrutura (quase) 

industrial que nascia no Brasil. 
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Cinema sob a ótica da teoria social: política e ideologia na 
representação de personagens no cinema marginal dos anos 

60 e 70 
 

Thalles Graciano Silva LEOCÁDIO1 
Marcelo José OLIVEIRA2 

  

O Cinema Enquanto Foco de Pesquisa em Teoria Social 
 O cinema é considerado a sétima arte, uma convenção estabelecida por 

Ricciotto Canudo (1923), um dos primeiros vanguardistas a manifestar a 

singularidade do cinema, chegando a defini-lo como a alma da modernidade. 

Ainda que seja contraprodutivo comparar a relevância de manifestações 

artísticas diversas, é importante destacar a importância do cinema para a 

pesquisa sobre teoria social.  

 Segundo Benjamin (1984), o cinema se caracteriza por sua 

reprodutibilidade técnica, sendo uma arte “democratizável” e trazendo a 

possibilidade de reprodução massiva da sua linguagem. A arte, a partir de novas 

técnicas e tecnologias, sai do lugar da mera contemplação efêmera para a 

difusão da realidade ali apresentada, diminuindo o espaço entre obra e 

espectador. Se a autenticidade da arte anteriormente estava na sua essência - 

sua aura - a sétima arte rompe com esse tradicionalismo rumo ao progresso, 

permitido pela tecnologia:  

 
O conceito de aura permite resumir essas características: o que se 
atrofia na era da reprodutibilidade técnica da obra de arte é sua aura. 
Esse processo é sintomático, e sua significação vai muito além da 
esfera da arte. Generalizando, podemos dizer que a técnica da 
reprodução destaca do domínio da tradição o objeto reproduzido. Na 
medida em que ela multiplica a reprodução, substitui a existência única 
da obra por uma existência serial. E, na medida em que essa técnica 
permite à reprodução vir ao encontro do espectador, em todas as 
situações, ela atualiza o objeto reproduzido. Esses dois processos 
resultam num violento abalo da tradição, que constitui o reverso da 
crise atual e a renovação da humanidade. Eles se relacionam 
intimamente com os movimentos de massa, em nossos dias. Seu 
agente mais poderoso é o cinema. (BENJAMIN, 1987, p. 168-169). 
 
  

                                                            
1 Graduando em Ciências Sociais na Universidade Federal de Viçosa. 
2 Orientador. Mestre e Doutor em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa 
Catarina Professor da Universidade Federal de Viçosa. 
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 Ismail Xavier (2017) traça uma análise histórica das primeiras vanguardas 

europeias utilizando como chave a ideia de modernismo. O cinema seria um 

avanço tecnológico e modernizante, um ideal ideológico de progresso, sob a 

noção da “objetividade visual” trazida pela capacidade de observação do 

movimento. Também existiria uma noção idealista de que a função dessa 

objetividade era mostrar a realidade - a almejada verdade - para educar as 

grandes massas, foco intenso dessas primeiras empreitadas do cinema europeu 

e latino-americano. O erudito seria preterido pelo popular, pelo entretenimento, 

uma vez que a conexão com as massas urbanas era um dos objetivos 

projetados. Desse ponto já é intuitivo compreender, mesmo que por motivações 

ingênuas, que há uma preocupação com a sociedade e o desejo de uma maior 

participação/imersão do espectador. Isso vai explicar certa centralidade que o 

cinema assume inclusive para Estados nacionais décadas depois.  

 Sendo o cinema a arte da massificação por definição, é compreensível 

que as vanguardas cinematográficas mais importantes tinham objetivos políticos 

e experimentações estéticas que levavam em conta visões de mundo diversas. 

Para citar algumas das principais do século XX, podemos destacar para os 

propósitos do trabalho o Expressionismo Alemão (décadas de 10, 20 e 30), o 

Neorrealismo Italiano (décadas 40 e 50) a Nouvelle Vague (décadas 60 e 70) e, 

finalmente, o Cinema Novo Brasileiro (décadas 60 e 70).  

 Essa veia política é sempre destacada na gênese do movimento do 

cinema novo. Glauber Rocha escreve numa carta, sem meios termos, a Paulo 

César Saraceni, outra importante figura do Cinema Novo:  
 

Escrevi um artigo negando o cinema. Não acredito no cinema, mas não 
posso viver sem cinema. Acho que devemos fazer revolução. Cuba é 
um acontecimento que me levou às ruas, me deixou sem dormir. 
Precisamos fazer a nossa aqui (...) Estou articulando com eles um 
congresso latino-americano de cinema independente. Vamos agir em 
bloco, fazendo política. Agora, neste momento, não credito nada à 
palavra arte neste país subdesenvolvido. Precisamos quebrar tudo 
(SARACENI, 1993 p. 94-95)  

 

 Necessário destacar a importância de Glauber Rocha no movimento que 

viria, o Cinema Novo, do qual se tornaria praticamente um porta-voz e, sem 

dúvida, seu mais famoso integrante. Ainda que os primeiros integrantes fossem 

jovens pequeno-burgueses, a cultura política que compartilhavam mostrava 
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preocupação com o proletariado, colocando o trabalhador no centro, 

desenvolvendo-o nas telas enquanto sujeito dotado de importância histórica 

singular. O Cinema Marginal, também objeto desse trabalho, nasce de uma 

dissidência ou ruptura do Cinema Novo, mas continua tendo um foco político, 

mesmo apostando em uma estética distante do didatismo dos seus 

antecessores. O trabalhador é representado na marginalidade, no crime, na 

desilusão perante sucessivas derrotas históricas, inclusive com a instauração e 

fortalecimento da ditadura militar brasileira. Fica, desta forma, explícito o 

contexto social e político que influenciaria drasticamente o desenvolvimento da 

arte nacional, tendo neste trabalho o cinema como foco. 

 
2. Cisões e continuidades entre Cinema Marginal e Cinema Novo 
      O Cinema Marginal envolve uma geração de cineastas 

contemporâneos ao Cinema Novo que não se encaixavam na estética deste 

último. Alguns deles teciam grandes críticas aos filmes produzidos pelo Cinema 

Novo, mesmo reconhecendo seu valor para a consolidação de um cinema de 

autor no Brasil, e outros simplesmente se encontravam numa posição de 

“renegados”.  

Rogério Sganzerla, em depoimento colhido na Tribuna da Imprensa (1968) 

define o Cinema Novo como “uma igrejinha, mas também um movimento 

coletivo, talvez o mais importante da cultura brasileira nesses últimos vinte anos”. 

O que se encontra nesse comentário do Sganzerla, o mais destacado dos 

“marginais”, é uma crítica de certa forma elogiosa. O diretor compreende a 

importância do cinema novo, mesmo considerando este um movimento fechado, 

e aponta algo como uma saturação do movimento. A verdade é que essa colisão 

dissidente entre vanguardas tem como chave o ano de 1968, com o lançamento 

de      O Bandido da Luz Vermelha, do próprio Sganzerla, gera diversas reações 

na imprensa. O filme foi recebido com aclamação pela crítica, justamente no 

contexto dos anos de chumbo da ditadura militar, quando o sonho da revolução 

começava a se esfacelar.  

 A realidade do próprio capitalismo se transformava, entrando em sua fase 

pós-moderna com a fragmentação da classe trabalhadora (JAMESON, 2007), 

enquanto o Brasil passava por um processo de modernização conservadora e 

repressora. Os cineastas do Cinema Novo ainda conseguiam certo diálogo em 
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caminhos bem limítrofes com o Estado - conseguindo consolidar uma pequena 

indústria de filmes de mais orçamento, com o surgimento da Embrafilmes, 

produtora estatal que conseguia competir com as multinacionais (SIMONARD, 

2006). Enquanto isso, o cinema marginal se organizava no “underground”, em 

produtoras independentes. No eixo São Paulo-Rio de Janeiro destacam-se a 

Belair Filmes, que não se preocupava com o público ou com exibição em circuito 

comercial, mas produzir tudo aquilo que era possível e iconoclasta, e a Boca do 

Lixo, que buscava sucesso comercial produzindo filmes que mesclavam 

erotismo e experimentalismo.  

 Uma dissidência também fundamental dos marginais perante o cinema 

novo foi a forma de tratar as chanchadas. Estes filmes eróticos, desprezados 

pelos diretores do Cinema Novo, foram vistos com bons olhos pelos marginais, 

que encontravam ali momentos autorais inspirados, influências iconoclastas que 

cabiam em um cinema cuja estética era a “do lixo”. Além disso, havia forte 

influência do tropicalismo e do underground americano nos cineastas marginais. 

O marco inicial do movimento, inclusive aquele que lhe atribui o nome, é o filme 

A Margem (1967), de Ozualdo Candeias, como apontado nos textos organizados 

por Jairo Ferreira (2000).  

 É possível dizer que o cinema marginal nasce de um desgaste de 

compreensão que o Cinema Novo já havia começado a apontar em seus filmes 

da sua “segunda geração”, como em Terra em Transe (1967). O premiado filme 

de Glauber Rocha parece o anúncio de um fim, mesclando pessimismo com fim 

de ciclo, uma sátira ao país que havia caído numa ditadura militar com suas 

esquerdas basicamente inaptas a reagir. Uma das maiores obras do cinema 

nacional e o último clássico que antecede a ruptura marginal. Filmes importantes 

foram produzidos dentro da estética do cinema novo, mas este filme é o ponto 

de transição de uma vanguarda que sente que foi derrotada politicamente. Nesse 

sentido, Terra em Transe é um marco na própria tentativa de recontar a história 

do país após a derrota do programa de reformas e conciliação de classes da 

esquerda intelectualizada, preconizando certa agonia no movimento (JOSÉ, 

2007).  

 Organizar-se frente a uma derrota implacável - como foi a instauração da 

ditadura militar - foi tarefa complicada. A nova fase do cinema novo, entretanto, 

ficou atrelada a grandes produções da Embrafilme e sucesso na crítica 
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internacional; os marginais alegavam o desgaste, mas Glauber Rocha (1970), 

em entrevista, se declarava satisfeito que o cinema nacional com as 

preocupações do povo brasileiro ganhou aceitação no cenário do cinema 

mundial, com a presença constante dos filmes do movimento no Festival de 

Cannes, embora houvesse a preocupação de que o país poderia voltar ao 

momento pré-cinema novo e os jovens deveriam tratar com responsabilidade 

esse legado.  

 Esses jovens cineastas, muitos deles, negariam o cinema novo para criar 

uma nova estética, afinal. Nessa rota de colisão, atrelaram ao Glauber e outros 

cinemanovistas um conservadorismo estético reacionário, como disse Sganzerla 

numa entrevista para o jornal O Pasquim (1970):  
 

Eu sou contra o cinema novo porque eu acho que depois dele ter 
apresentado as melhores ambições e o que tinha de melhor, de 62 a 
65, atualmente ele é um movimento de elite, um movimento 
paternalizador, conservador, de direita. (...) O cinema novo está 
fazendo exatamente aquilo que em 62 negava. O cinema novo passou 
pro outro lado (SGANZERLA, O Pasquim número 33, de 5-11 de 
fevereiro de 1970)  

 

 Essa iconoclastia dos novos cineastas marginais como Rogério 

Sganzerla, Júlio Bressane, Ozualdo Candeias, Carlos Reichenbach, entre 

outros, foi uma marca definitiva de contraponto. Esse contraponto acabava por 

travar embates diretos com Glauber, nesse momento o rosto do movimento do 

Cinema Novo e seu defensor mais fervoroso e aclamado. Essa exaltação 

existente da figura de Glauber era alvo de deboche constante. No pouco 

assistido “Vampiro da Cinemateca”, Jairo Ferreira, um dos maiores ideólogos do 

Cinema Marginal, gravou um monólogo que travava um combate a essa imagem: 

  
O Cinema Novo é um cadáver gangrenado, um movimento de direita 
que se julga de esquerda. Glauber Rocha diz que vai descobrir o certo 
através do errado. Glauber é uma instituição brasileira, ou seja, ele vai 
descobrir que ele é o novo Lima Barreto, na linha direta de Rui Barbosa. 
Não adianta, Glauber, pode estrebuchar. Você nunca vai ser o 
Maiakóvski brasileiro”. (FERREIRA, 2007. O Vampiro da Cinemateca) 

 

 É possível compreender, portanto, que o Cinema Marginal não foi uma 

virada de tendência reacionária ou mesmo uma que negasse o pensamento de 

esquerda da época, mas 21 buscavam transgressões estéticas menos didáticas 

e mais próxima a um ideal antropofágico, tropicalista, libertário e contracultural, 
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com inspiração em Oswald de Andrade (QUINSANI, 2008). Isto não impediu que 

os cinemanovistas denunciassem o movimento por sua inconsistência 

ideológica, entretanto. A bem verdade, a grande ruptura entre as duas escolas 

vanguardistas estava no campo da estética, não no campo da epistemologia, por 

mais que seus embates assumissem eventualmente uma negação do outro.  

 Ao cinema marginal, porém, surgiram diversas críticas daqueles que se 

filiavam ao movimento cinemanovista. Glauber Rocha, diversas vezes, em 

artigos e entrevistas, criticava a postura de buscar uma originalidade que antes 

já havia sido alcançada; Glauber é, talvez, o principal crítico da influência 

tropicalista latente do movimento marginal, preconizando o movimento para um 

retorno a uma estética que já era explorada de diversas formas. Essas críticas 

ganharam notoriedade e Sganzerla se propõe a respondê-las na entrevista ao 

Pasquim (1970), embora negue a perceptível influência do movimento 

tropicalista. Também haviam críticas dos cinemanovistas quanto a retomada de 

uma estética americanizada (gerando até o apelido de údigrudi, corruptela do 

termo “underground”) – ainda que dos filmes B de Hollywood, além de trazer de 

volta influências das chanchadas, tão criticadas e combatidas pelos atores do 

Cinema Novo, como explicado por Simmonard (2009). Não deixam de existir 

certas continuidades entre ambos os cinemas, mesmo a estética do lixo, do 

grotesco se colocasse em oposição à estética da fome desenhada 

anteriormente.  

 Glauber Rocha, num artigo publicado em 1970 (RAMOS, 1987), 

considerava o Cinema Marginal um “aborto” do Cinema Novo, reacionário em 

suas omissões e na descontinuidade de um cinema político bem definido em sua 

pedagogia por uma estética de choque e estranhamento. Ainda dizia que tudo 

de original que aqueles jovens cineastas traziam já havia sido feito por ele no 

seu filme Câncer, produzido em 1968, que teve seu lançamento adiado para 

1972. Também chegava a caracterizar como fascistas os novos cineastas, por 

serem filmes colonizados e burgueses (ROCHA, 1997, p. 408), opinião que ao 

longo de sua vida se modifica, mas tem um impacto muito grande no 

estabelecimento de uma rixa entre as duas formas estéticas.  
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3. A centralidade do trabalho 
 
3.1 Análises fílmicas: interpretando a estética 
 

 O termo “marginal” que caracteriza a vanguarda que surge dissidente ao 

modo de fazer cinema do Cinema Novo foi cunhada por influência do filme A 

Margem (1967) de Ozualdo Candeias (RAMOS, 2012). É verdade que a 

explosão do movimento se daria após o primeiro filme de Rogério Sganzerla, um 

ano depois. Mas os marginais buscavam fazer experimentações ousadas e 

experimentar novas estéticas. Embora o impacto comercial fosse almejado, 

grande parte destes diretores sequer se importava se o filme seria assistido, mas 

sim que a linguagem fosse radicalizada, erótica e anárquica.  

 A estética da fome – característica do “cinemanovismo” - não bastava 

mais e agora era necessário fazer acontecer a estética do lixo. O Cinema Novo, 

é claro, não deixou de existir. As duas vanguardas competiram entre si enquanto 

sua existência coincidiu. O Cinema Marginal buscava na antropofagia, em 

Oswald de Andrade, no Godard dos anos 60, em Orson Welles. Enquanto o 

Cinema Novo trazia uma política revolucionária que apontava caminhos, o 

Cinema Marginal trazia destruição, ironia à moralidade, uma transgressão 

apocalíptica (QUINSANI, 2008). Era um cinema que buscava deglutir a liberdade 

da linguagem cinematográfica, o deboche e a ironia acima do didatismo.  

 Mas o Cinema Marginal também é um cinema muito associado a lugares; 

entre esses, especialmente duas produtoras independentes: A Belair Filmes e a 

Boca do Lixo. Estes lugares trazem uma expressividade e originalidade dentro 

de uma cultura político-estética menos unificada que a do cinema novo. A Boca 

do Lixo aparece como um ponto de encontro de todo tipo de fazer 

cinematográfico de baixo custo. Antiga zona de meretrício e região boêmia e 

comercial, tornou-se um polo do cinema independente, feito sem investimento 

do Estado. Nos anos 20 e 30 já havia sido polo de produtoras cinematográficas. 

Como comenta Inácio Araújo em artigo para a Folha de São Paulo em 2014:  
 

Era meio assim a Boca do Lixo: tinha bandidos e prostitutas, mas 
também um código de ética que permitia convivência pacífica entre 
comerciantes e a marginália. O cinema se dava bem com esse espírito. 
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Era, naquela altura, os anos 1970, uma arte marginal, ninguém 
duvidava. O Centro era a rua do Trimphu (ARAÚJO, Folha de São 
Paulo. 16/02/2014)  

 

 O Cinema Marginal eleva a um extremo ainda maior o cinema de autor: 

as produtoras não agiam sob a operação de ganhos e lucros, mas na 

originalidade e liberdade artística extrema. Os grandes filmes do cinema 

marginal traziam figuras antes esquecidas: o lumpemproletariado, o marginal, a 

prostituta e todos aqueles pertencentes à classe trabalhadora que estão ainda 

mais marginalizados do que os grupos normativos de trabalhadores 

assalariados. Os sujeitos que estão na margem do Terceiro Mundo, estes são 

os trabalhadores - aqui colocados em sentido amplo, como todo aquele que 

precisa vender sua força de trabalho para sobreviver e não possui meios de 

produção - que interessam mais ao Cinema Marginal.  

 A Margem (1967), de Ozualdo Candeias, é o exemplo mais explícito 

desse novo interesse. Um filme sem protagonista, A Margem é precisamente um 

caminhar por meio de pessoas rejeitadas pela sociedade. Na margem do Rio 

Tietê, prostitutas, uma pessoa estigmatizada por conta de doença mental, um 

homem sem a mão e um cafetão vivem suas vidas ordinárias, sem grandes 

esperanças e aspirações. Vários pequenos núcleos marginalizados se alternam 

na montagem. Traça um paralelo bem interessante com Limite (1931) de Mário 

Peixoto, numa mise-en-scène opressora, fechada de perspectivas e 

desesperançosa. A margem do Rio Tietê é tratada como se fosse um lugar de 

espera da morte, como fantasmas que aguardam sua chegada a um outro plano. 

O filme praticamente não utiliza diálogos, a linguagem é imagética e a 

expectativa é construída pela montagem dos planos; nunca se sabe onde será 

o corte e de que núcleo da história é o plano que se sucede. Nesse ponto, A 

Margem marca um início de um cinema desvelado, sem a ingenuidade do 

voluntarismo ou de um progresso teleológico da história.  

 Logo no início da narrativa somos confrontados com uma imagem 

alegórica e referencial: com música fúnebre ao fundo chega um barco na 

margem do Rio Tietê, onde perambulam tais figuras consideradas descartáveis. 

Pode-se dizer que há uma referência ao Auto da Barca do Inferno, como se 

Caronte chegasse para recolher esses corpos fantasmagóricos que Candeias 

filma. A ocupação dos espaços e os lugares dos corpos são concepções 
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fortemente trabalhadas no filme. É um filme mais contido em relação àqueles 

que depois integrarão de forma definitiva o corpus do Cinema Marginal, 

explorando os planos e contraplanos. Também é um filme de contradições, com 

a apresentação coletiva entrando em conflito com o particular de cada 

personagem. Com a flor de esperança que nasce no lugar inóspito e 

desesperançoso. O sagrado - a igreja - e o profano - as prostitutas com vestido 

de casamento.  

 Inácio Araujo, contemporâneo do cinema marginal, especialmente da 

Boca do Lixo, fala em depoimento a Contracampo (2001) sobre a importância de 

A Margem:  
 

Aquelas imagens traziam coisas novas em relação ao Cinema Novo, e 
eu penso hoje que era em parte por não transmitirem nenhuma 
necessidade de se justificarem, de serem brasileiras, de serem sociais. 
Elas eram e ponto. Pareciam surgidas de nada, sem influência alguma, 
sem passado, mas com uma concretude esmagadora. Não era um 
filme sobre marginais, mas entre eles, com eles. O Cinema Novo 
discorria sobre o povo, mas o povo era antes de mais nada um 
elemento de discurso. Em A Margem, não. As pessoas estavam lá 
porque estavam, simplesmente, e essa qualidade para mim 
estabelecia um novo patamar para a maneira de fazer cinema. 
(ARAÚJO. Revista Contracampo n° 25-26. 2001)  

 

 Chama atenção essa autenticidade atribuída a Candeias e ao modo de 

fazer cinema que marcaria os marginais em geral: com o povo, não apenas sobre 

eles. Nesse ponto, compreende-se o racha com o Cinema Novo, a este ponto 

acusado de extremo didatismo e proximidade a uma estética pequeno-burguesa. 

Neste ponto de inflexão, quando os sonhos do cinema novo não aparentam mais 

representar uma possibilidade de uma estética revolucionária, nesta saturação, 

surge o Cinema Marginal para reviver as características mais marcantes deste e 

elevar a um novo ponto a estética revolucionária; é o que acreditavam aqueles 

novos cineastas dispostos a transformar ainda mais a linguagem do cinema 

nacional. Esse legado está associado de forma indissolúvel ao clássico primeiro 

longa-metragem de Candeias.  

 O filme que concretiza o ideal do Cinema Marginal e o coloca como uma 

vanguarda legítima e bem definida é lançado um ano depois: O Bandido da Luz 

Vermelha, de Rogério Sganzerla. Filme que se orgulha da marca da Boca do 

Lixo e é filmado na região, estampada no letreiro inicial, já começa numa 
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narração de abertura que anuncia seu projeto: é um faroeste/far-west do terceiro 

mundo.  

 No primeiro minuto de tela, o protagonista em um voice-over diz, em tom 

sóbrio: “Eu sei que fracassei (...) fracassei, eu sei disso. Eu tinha que avacalhar, 

um cara assim tinha que avacalhar para saber o que ia sair disso tudo”. Jorge, o 

bandido da luz vermelha, é um personagem facilmente identificável na parte mais 

complexa da margem do terceiro mundo, o criminoso. É possível traçar uma 

influência forte do cinema de Godard, em especial Pierrot Le Fou (1965), como 

o próprio diretor assume. O que Sganzerla busca é um cinema sem limites e, 

para isso, se utiliza da violência e do caos para compreender o absurdo 

existencial da vida miserável.  

 Em seu manifesto, Cinema Fora-da-lei (1968), Sganzerla desenvolve em 

treze tópicos a anatomia do seu ousado projeto cinematográfico. Os itens 11 e 

12 exemplificam bem onde estão as motivações políticas do seu cinema:  
 

11 – Porque o que eu queria mesmo era fazer um filme mágico e 
cafajeste cujos personagens fossem sublimes e boçais, onde a 
estupidez – acima de tudo – revelasse as leis secretas da alma e do 
corpo subdesenvolvido. Quis fazer um painel sobre a sociedade 
delirante, ameaçada por um criminoso solitário. Quis dar esse salto 
porque entendi que tinha que filmar o possível e o impossível num país 
subdesenvolvido. Meus personagens são, todos eles, inutilmente 
boçais – aliás como 80% do cinema brasileiro; desde a estupidez 
trágica do Corisco à bobagem de Boca de Ouro, passando por Zé do 
Caixão e pelos párias de Barravento. 12 – Estou filmando a vida do 
Bandido da Luz Vermelha como poderia estar contando os milagres de 
São João Batista, a juventude de Marx ou as aventuras de 
Chateaubriand. É um bom pretexto para refletir sobre o Brasil da 
década de 60. Nesse painel, a política e o crime identificam 
personagens do alto e do baixo mundo. (CANUTO, 2006, p. 117-118)  

 

 O diretor mostra sua necessidade de criar um cinema que desvele o 

subdesenvolvimento de tal forma que não foi antes explorada. Crime e política 

estão intrinsecamente relacionados à realidade miserável do terceiro mundo, em 

especial do Brasil. Ainda mostra a total despreocupação com a criação de um 

aspecto de anti-herói hollywoodiano: o Bandido é um boçal numa sociedade 

“delirante”. Essa é a realidade material que chega às telas com o cinema do lixo. 

O surrealismo irônico de um filme que reconta poeticamente a história de um 

bandido que realmente existiu é uma forma de “explodir o terceiro mundo”, como 

sempre diz o protagonista, vivido por Paulo Villaça. As invenções linguísticas do 

filme, quase como parábolas de um cafajeste verborrágico, saem do didático 
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para o confronto: “Um país sem miséria é um país sem folclore e um país sem 

folclore não tem o que mostrar para turistas”.  

 Há a presença das frequências de rádio, da perseguição, da polícia 

ineficiente e dos políticos sujos trazem uma caracterização quase 

sensacionalista, jornalística, ao mesmo tempo que possuem influência do 

cinema noir francês e norte-americano. Esses sujeitos são todos representantes 

de uma ideologia dominante, a perseguição ao bandido é uma caricatura. A 44 

fragmentação do tempo, vista nos cortes secos, nas imagens panorâmicas 

mostra sempre a abertura a todas as possibilidades. Tudo pode explodir a 

qualquer momento e “quem tiver de sapato não sobra, não pode sobrar”. A morte 

é o final óbvio para o bandido, mas não é catártica: é debochada, como uma 

piada de mau gosto para uma saída do absurdo existencial. O humor e o 

grotesco se encontram numa morte maldita, sem espetacularização. É aquilo 

que resta pois não há nada a ser feito, nada que possa ser mudado, só resta 

avacalhar.  

 Nesse ponto, Sganzerla também faz um manifesto contra uma visão 

paternalista de certos setores intelectuais. O bandido é uma existência 

incômoda, mas real. Ele não é em ponto algum um herói ou algum pensador 

articulado. Ele é caótico e original e isso basta, isso causa o choque em quem 

assiste esperando um manifesto político bem polido. Não que o filme seja 

apolítico em qualquer instância, ele só rejeita caminhos fáceis, toma a 

complexidade de um personagem asqueroso para explicar a sociedade da forma 

mais grotesca. É uma visão da decadência do pensamento teleológico 

hegemônico. No fatalismo do Bandido, a civilização já falhou: continuamos 

miseráveis e subdesenvolvidos. Não que Sganzerla opte por uma visão niilista, 

também uma saída fácil, mas ele explora as contradições da desesperança de 

forma hiperbólica, com uma figura caricatural – isto é, exagerada, hiperbólica, 

inserida de forma paradoxal numa racionalização da própria desgraça. É uma 

existência possível ao mesmo tempo em que se dá em contextos improváveis e 

esdrúxulos. É nesse desenho que se podia pensar o Brasil da ditadura militar, 

da censura e do advindo AI-5. 

 Manhã Cinzenta (1969), de Olney São Paulo, lançado oficialmente um 

ano após O Bandido da Luz Vermelha, mas filmado um ano antes é um marco 

no aprimoramento estético desta nova fase do cinema brasileira. Filme aclamado 
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por cinemanovistas e por marginais, foge da característica dos outros analisados 

neste artigo por não se tratar de um longa metragem, mas faz-se necessário em 

qualquer debate sobre o surgimento da estética do cinema de invenção. A partir 

de uma montagem caleidoscópica (termo cunhado pelo próprio Glauber Rocha 

em sua análise crítica) e uma linguagem metafórica, Olney cria um filme de 

resistência à ditadura tão potente para os militantes de esquerda que lhe renderia 

uma sentença de alguns anos de cadeia após ser associado a um grupo de 

militantes do MR-8 que sequestraram um avião. O arquivo autêntico de 

manifestações se mistura à ficção científica em um filme que mostra repressão 

aos movimentos sociais, em especial aos jovens que protagonizam a película. 

Um encontro entre o realismo e a ruptura estética radical por meio da forma. 

 Os tensionamentos estéticos do filme, contudo, não tiraram o filme do 

cânone do cinema novo, mas não se pode falar de cinema marginal sem tocar 

na figura de Olney, uma vez que sua influência e seus experimentos se tornariam 

referência para os marginais e a cena de jovens que ali efervescia no centro do 

contexto do cinema brasileiro. Seu uso de alegorias e sua abordagem tropicalista 

seriam vistos constantemente nos filmes que seriam produzidos posteriormente 

pela Belair - especialmente os de Rogério Sganzerla e Julio Bressane. Tornou-

se, sem dúvida, o filme que melhor representou o período do AI-5 sendo 

contemporâneo a este; e assim ficou conhecido na historiografia do cinema 

brasileiro. 

 Com a ditadura militar brasileira em processo de recrudescimento e 

aumento da violência, muitas produções artísticas foram severamente 

censuradas. Dentre estas está Jardim de Guerra (1970), filme de Neville 

D’Almeida, que segundo o próprio Neville, foi o filme mais censurado do período 

ditatorial. O filme sem cortes nunca entrou em circuito comercial e foi exibido 

apenas em cineclubes anos após a redemocratização. A proibição do filme fez 

com que a versão com cortes estreasse em circuito comercial somente dois anos 

após a conclusão do filme, mesmo após estrear em um festival de grande porte 

como Cannes. 

 Jardim de Guerra é uma expressão de seu tempo em tentativa mais pura. 

Busca, a partir dos diálogos e referências imagéticas, traçar um cenário muito 

completo das grandes questões de seu tempo. Referências a Che Guevara, a 

Guerra do Vietnã e ao movimento feminista internacional se misturam a um 
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potente discurso do personagem vivido por Antônio Pitanga em referência aos 

Panteras Negras e ao antirracismo revolucionário. Naturalmente, todas essas 

partes foram cortadas na versão comercial, acarretando em um filme muito mais 

comportado. 

 Uma história de amor entre dois jovens, que vivem entre conversas sobre 

política, festas, passeios na rua e encantamento vira, de repente, uma história 

de vida interrompida quando os militares suspeitam que Edson e Maria estão 

conspirando contra a ditadura militar enquanto ela produz um filme. A montagem 

não-linear mostra uma sucessão de eventos, a partir dos cortes, entre memória, 

tortura e, finalmente, morte. Vidas interrompidas pelo terror da repressão militar 

brasileiro. Um dos filmes mais fiéis da representação de uma juventude idealista 

tendo seus sonhos dilacerados da forma mais abrupta possível; um filme total na 

compreensão do seu período histórico. 

 A fama de “filme interrompido” que o filme ganharia anos depois dialoga 

diretamente, numa ironia rara, com o tom do próprio filme. Pouco se fala de 

Jardim de Guerra entre a crítica cinematográfica pois poucos puderam assistir 

ao filme em sua integridade. Restaurado em alguns festivais e em algumas 

exibições pessoais conduzidas por Neville D’Almeida e convidados (como Jards 

Macalé, Caetano Veloso e Antônio Pitanga), ainda ecoa de forma profunda na 

compreensão do papel político e social que pode assumir o cinema radical. 

Como anuncia o filme logo em sua abertura:  
 

Senhores espectadores deste filme, depois que Deus morreu tudo é 
permitido. Depois de Hiroshima, Dachau, do Vietnã, tudo, tudo é 
permitido. O corpo untado de gasolina do comandante Ernesto Che 
Guevara ainda arde e incendeia os campos da América Latina que 
alguém também chamou de América LATRINA. (D’ALMEIDA, 1970. 
Jardim de Guerra) 

 

 

4. Conclusão 
 As duas maiores vanguardas cinematográficas brasileiras sempre 

colocaram o trabalhador, o oprimido, o anti-burguês no centro de suas 

representações enquanto estética revolucionária. Há divergências, entretanto, 

em termos estéticos e aspirações imediatas no método de mostrar esse sujeito 

nas telas do cinema. Enquanto há uma aposta didática, politizante e mais fiel aos 

movimentos tradicionais da esquerda política no Cinema Novo, o Cinema 
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Marginal aposta na transgressão a partir do choque, do grotesco, sem deixar de 

lado a política, mas apostando em experimentalismos estéticos mais radicais 

que, segundo os próprios marginais, existiam nas primeiras fases do cinema 

novo. Os personagens do cinema marginal são diversos: marginais, pessoas que 

vivem na miséria e alguns sequer estão incluídos na normatividade do trabalho 

assalariado. O personagem é um sujeito complexo em ambas as manifestações 

culturais, que assume diversas facetas e realidades, mas é o sujeito da história 

em um país subdesenvolvido em que a exploração da classe se faz ainda mais 

arraigada. Estas vanguardas também fizeram o papel de tocar em assuntos 

outrora pouco expostos no cinema nacional, todas caras à questão da luta de 

classes, como o problema dos latifúndios, o machismo, o racismo, a LGBTfobia, 

dentre outros temas, dadas as peculiaridades da época. A realidade é que 

ambas as vanguardas contribuíram para o período mais rico do cinema brasileiro 

em termos de originalidade e reconhecimento. A influência de ambas está em 

todo e qualquer exercício cinematográfico resistente à indústria cultural que se 

faça no Brasil. Com o fim do modo histórico vanguardista de se fazer arte, ambos 

os movimentos tiveram uma curta vida útil, chegando completamente dispersos 

já no começo dos anos 1980. O Cinema Marginal, por definição, é compreendido 

entre o período de 1968-1973. Isso não significa que alguns de seus expoentes 

tenham continuado a fazer cinema, mas mostra que o encerramento de um 

capítulo relevante da história cultural desse país se deu em um momento de 

reorganização do capitalismo mundial. Ainda se produz cinema de resistência, 

mas para isso foi importante a ruptura com os valores pequeno-burgueses e 

estrangeiros que os movimentos vanguardistas proporcionaram de forma 

organizada. Onde quer que se fale de cinema e da representação estética da 

das mazelas sociais no contexto da luta de classes, há que se falar do Cinema 

Novo e do Cinema Marginal, dentro de suas diferenças e demarcações 

temporais. De toda forma, é possível certa interpretação sociológica da realidade 

social nos filmes do período analisado, entendendo essas produções como 

documentos históricos. Bem como podemos exercitar uma antropologia da 

intelectualidade artística brasileira, assim como empreendeu Simonard (2006). 

É isto o que Nichols (2012) chama de documentário poético; não apenas restrito 

a uma reprodução da realidade, mas uma representação da mesma, dotada de 

historicidade. Temos, assim, desde as influências do cinema verdade e das 
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concepções de antropologia compartilhada na filmografia do francês Jean Rouch 

até o cinema documental de Eduardo Coutinho, cinemanovista, uma linguagem 

etnográfica, que está circunscrita a um projeto antropológico. Entendemos a 

cultura do cinema de vanguarda brasileiro como um amplo e relevante campo de 

análise para as ciências sociais, em diversos recortes, podendo-se ensaiar 

diversas possibilidades de pesquisa na exploração destas interpretações 

teóricas. 
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Sentados à mesa para comer juntos: uma análise da 
perspectiva alimentar a partir da comensalidade em  

Estômago (2007)1 

 

Arthur Carlos Franco OLIVEIRA2 

 

Introdução  

 Falar sobre alimentação e as acepções e entendimentos que a cercam 

também é falar dos significados culturais e sociais presentes nos sistemas 

alimentares e em suas derivações. Comida nunca é apenas comida. Também é 

afeto, vício, gosto, riqueza/pobreza, entre outros operadores, já que seus 

elementos biológicos e simbólicos presentes no imaginário social articulam 

diversas instâncias e percepções da vida humana. 

 Dentre os diversos processos que circundam a alimentação humana, 

como pertencimento, identidade e civilidade, a comensalidade e a sociabilidade 

são dois elementos de grande influência na relação indivíduo-alimento-

sociedade. No âmbito coletivo, a comensalidade é um importante componente 

de coesão social que transforma o ato de comer em uma atividade socializante 

como forma de “promover a solidariedade e de reforçar laços entre membros de 

um grupo” (FRANCO, 2010, p. 24). Poulain (2006) aponta que o termo 

comensalidade vem do latim comensale, o ato de comer junto na mesma mesa 

e tal atividade é percebida por Flandrin e Montanari (2015, p. 109) como “um 

elemento ‘fundador’ da civilização humana em seu processo de criação. O 

convivium é a própria imagem da vida em comum (cum vivere)”. Para Fischler 

(1995), a comensalidade não implica apenas no comer junto, mas também em 

um conjunto de modos de comer, regras, hábitos, trocas simbólicas e 

organização da sociedade que pautam a sociabilidade humana através de um 

vínculo de agregação social, como colocado por Strong (2004, p. 14): “a mesa e 

                                            
1 Trabalho derivado da dissertação de mestrado do autor.  
2 Mestre em Comunicação pela Universidade Federal do Paraná. Professor da Faculdade de 
Tecnologia de Curitiba. E-mail: arthurcfranco@gmail.com 
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os convidados que se reuniam em torno dela para partilhar seus prazeres podiam 

ser um veículo de agregação e unidade social”. 

 Franco (2010) defende que a inclinação humana a compartilhar alimentos 

veio ainda na pré-história, quando as grandes presas eram objetos das caçadas, 

e os homens se associavam para facilitar a caça e o consequente abate. Pela 

falta de um elemento de cocção ou de armazenamento que conservasse a carne 

por longos períodos, o seu consumo deveria ser realizado com certa rapidez. 

Assim, a divisão do produto com outras famílias era uma maneira de aproveitar 

o abate e impedir que o alimento fosse descartado, além de gerar a espera de 

um gesto recíproco, nascendo assim a hospitalidade à mesa (FRANCO, 2010).  

 A descoberta e o domínio do fogo foram componentes que alteraram 

significativamente como o homem se relacionava com os alimentos e com seus 

semelhantes, já que a possibilidade de cocção não só permitiu aos primeiros 

homens modificar o sabor e conservar o alimento por mais tempo, mas também 

ajudou no desenvolvimento cerebral e na integração do grupo. A fogueira tanto 

cozinhava os alimentos recém-adquiridos como promovia a socialização entre 

os indivíduos, posto que “a preparação dos alimentos em um fogo coletivo 

favorecia o seu consumo em comum, donde a função social da refeição e o 

desenvolvimento da comensalidade3” (FLANDRIN; MONTANARI, 2015, p. 34).  

 O convívio alimentar era visto como pedra angular das sociedades grega 

e romana, e a comensalidade tinha a função de diferenciar o homem civilizado 

dos bárbaros (“que estão eles próprios ainda próximos do estado animal”, diz 

Montanari [2013, p. 108]), já que o citadino come não apenas por uma 

necessidade física, mas também para transformar o momento da refeição em 

uma ocasião de sociabilidade. “Nós não nos sentamos à mesa para comer, mas 

para comer junto”, escreve Plutarco (MONTANARI, 2013, p. 108). Notoriamente, 

as refeições em comum não eram uma atividade desconhecida pelos bárbaros, 

mas a diferença entre as duas sociedades reside na criação de normas de 

comportamento pelo homem civilizado em relação ao banquete, como, por 

                                            
3 Apesar de diversos autores apontarem o uso do fogo como o marco de surgimento da 
comensalidade, não se pode afirmar com certeza que não existissem refeições feitas em 
conjunto antes do surgimento da cozinha, como posto pelos próprios Flandrin e Montanari (2015). 
O autor aponta a possível existência de um prazer em comer juntos dos animais e deixa em 
aberto a pergunta “teria, assim, a carne fresca recém-abatida, antes mesmo do aparecimento do 
homem, instituído o banquete?” (FLANDRIN E MONTANARI, 2015, p. 35) 
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exemplo, as maneiras à mesa e as regras que indicam a proporção da mistura 

entre água e vinho.  

 Pensando na sociabilidade e comensalidade como processos intrínsecos 

à vida em sociedade, este trabalho busca realizar uma análise fílmica nos moldes 

propostos por Vanoye e Goliot-Lété (2002) acerca de como o filme Estômago 

(2007) aborda tais questões através de temáticas ligadas à alimentação. Para 

tal, nossa abordagem metodológica foi construída sob duas etapas, de acordo 

com o modelo de análise fílmica proposto pelos autores supracitados: em 

primeiro lugar, realizamos a decomposição do filme em partes menores a fim de 

identificar elementos que não são percebidos a “olho nu”, para em seguida 

observar como as partes interagem entre si para compor o todo em seus sentidos 

denotativos e conotativos.  

 Em nossa análise, escolhemos priorizar os elementos ligados à narrativa 

ao invés de privilegiar os detalhes técnicos da montagem das obras. Essa 

escolha se deu pelo entendimento de que o estudo do enredo e a forma como 

ele é montado e desenvolvido se apresenta muito mais frutífero para a 

compreensão das percepções e implicações da alimentação e seus 

encadeamentos do que como as cenas são dispostas e organizadas 

tecnicamente. As questões que permeiam o sistema alimentar e as relações 

socioculturais dentro dos filmes não se encontram apresentadas apenas em 

determinadas cenas ou na montagem técnica das obras, mas sim se baseiam 

fortemente nas concepções dos protagonistas, na sua trajetória durante o 

desenvolvimento do enredo e nas suas relações com os demais personagens e 

situações que impelem a dinâmica do filme. Apesar da disposição física das 

imagens, das montagens, dos cortes, da iluminação etc. serem de grande valor 

para entender como o filme é estruturado, aqui tais componentes não nos trazem 

tantos elementos significativos para a análise quanto aqueles que são parte 

inerente do fluxo narrativo, que se ligam à história de modo geral e não apenas 

de forma particular a uma cena como são os componentes técnicos.  

 Examinar como tais estruturas narrativas compõem a obra é estudar os 

sentidos de circulação dos significados da cultura através dos movimentos e 

trajetórias realizadas pelos personagens no desenvolvimento do filme como um 

todo, se fundamentando então como nosso guia a interpretação dos 

componentes diegéticos que se manifestam nos objetos analisados, aqui 
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traduzidos como cenas, comportamentos, atitudes e diálogos de personagens e 

a evolução das relações interpessoais dentro do longa. 

 

 

1. A obra 
 Dirigido por Marcos Jorge com produção de Zencrane Filmes, Estômago 

é um filme brasileiro do gênero drama, ganhador de melhor longa-metragem no 

Grande Prêmio do Cinema Brasileiro da Academia Brasileira de Cinema e que 

faz parte da lista de 100 melhores filmes brasileiros pela Associação Brasileira 

de Críticos de Cinema. Uma co-produção Brasil-Itália lançada em 2007, o longa 

é baseado no conto Presos pelo estômago, do livro Pólvora, Gorgonzola & 

Alecrim4 de Lusa Silvestre, atingindo 7.8 no IMDb e 85% de aprovação da 

audiência no Rotten Tomatoes.  

 

Figura 1 - O pôster do filme Estômago 

 
Fonte: retirado do site IMDB5. 

                                            
4 SILVESTRE, Lusa. Pólvora, Gorgonzola & Alecrim. São Paulo: Jaboticaba, 2005. 
5 Disponível em https://imdb.to/2L05RTA. 
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 Estômago é narrado pelo personagem principal, Raimundo Nonato (João 

Miguel), um migrante nordestino que chega a uma cidade grande não 

especificada em busca de emprego. Sem ter onde dormir ou o que comer, 

Raimundo entra em um boteco e pede algumas coxinhas para comer, mas, não 

tendo como pagar, oferece ao dono do bar para limpar o estabelecimento em 

troca do abatimento da dívida e de um lugar para dormir. Na manhã seguinte ele 

consegue um bico como cozinheiro no bar, melhorando consideravelmente a 

qualidade das coxinhas ali servidas. Em paralelo a essa história, somos também 

apresentados à chegada do protagonista a uma cela de cadeia, entretanto sem 

sabermos como o aparentemente calmo e tranquilo Raimundo foi parar na 

prisão. Suas coxinhas chamam a atenção da prostituta Íria (Fabiula Nascimento), 

com a qual ele passa a ter um eventual envolvimento. Com a popularidade do 

bar crescendo, Raimundo logo é convidado por um dos fregueses, Giovanni 

(Carlo Briani), a trabalhar em seu restaurante italiano, onde aprofunda seus 

conhecimentos na arte culinária, aprendendo sobre vinhos, massas e queijos, ao 

passo em que se revela ignorante na gastronomia em uma cena no qual diz que 

o queijo gorgonzola está estragado por estar mofado, entre outras. Em paralelo, 

vemos que na cadeia seus atributos na cozinha também o fazem melhorar de 

vida, obtendo certas vantagens por cozinhar para os outros presos.  Ali ele passa 

a ser conhecido por Nonato Canivete, e depois por Alecrim, tendo seu local de 

repouso melhorado conforme ganha prestígio entre os presos, primeiro dormindo 

no chão, depois na cama debaixo de um beliche.  

 Na história em flashback, Raimundo se apaixona cada vez mais por Íria, 

a qual não corresponde à altura e não o beija na boca. Desde a primeira aparição 

de Íria vemos a sua paixão por comida, ou, em outras palavras, a sua gula, a 

ponto de estar comendo no meio de uma relação sexual, trocando então seus 

favores sexuais pelos pratos de Nonato. Ele a propõe em casamento, a qual 

engasga com tamanho o susto provocado pelo pedido e não o responde. 

Enquanto isso, na cadeia, ao saber que um preso poderoso chamado Etcetera 

(Paulo Miklos) será transferido para aquele presídio, o chefe da cela pede então 

a Nonato para que este prepare um banquete de recepção. Quando todos os 

presos estão sentados à mesa, Nonato vai explicando sobre os pratos e o vinho 

que será servido, somente para receber uma represália dos companheiros que 

não gostam do vinho e pedem uma cerveja no lugar. Também não recebem bem 
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o carpaccio servido como entrada, alegando a carne estar crua. No enredo fora 

da cadeia, Nonato procura por Íria pelas ruas, e acaba chegando ao restaurante 

onde trabalha. Por ser segunda-feira, o estabelecimento está fechado, mas o 

protagonista resolve entrar pela porta lateral ao notar que uma mesa está posta 

no salão.  

 Na cadeia, os presos finalmente aproveitam e elogiam o banquete servido 

por Nonato, enquanto no restaurante ele vê a cena que selará o seu destino: Íria 

jantando com Giovanni enquanto os dois trocam carícias. O protagonista se 

esconde na cozinha ao perceber que os dois passarão por ele no caminho para 

o quarto de Giovanni, e, após beber uma garrafa de vinho, pega um canivete e 

sobe para o cômodo onde os dois estão. De volta à cadeia, percebemos que o 

banquete foi um sucesso, com elogios de Etcetera e dos outros presos a Nonato, 

enquanto no flashback a cena corta para o protagonista fritando um pedaço de 

carne no restaurante, enquanto a câmera sobe lentamente ao quarto de Giovanni 

para revelar ele e Íria mortos, com um pedaço da bunda da prostituta cortado. 

Na cena final, temos Nonato narrando como o chefe da sua cela teve uma 

indigestão após o banquete, que na verdade foi causada pelo veneno que o 

cozinheiro colocou em sua comida. Com o chefe da cela agora morto, Nonato se 

torna o novo líder, ocupando o beliche de cima, simbolizando que sua chegada 

ao topo de cadeia alimentar da cela.  

 

 

2. A comida como prática social 

 Desembarcando do ônibus na cidade por ele desconhecida, Nonato não 

tem para onde ir e acaba no bar de Zulmiro, onde consegue um emprego de 

cozinheiro sem salário nenhum, apenas em troca de abrigo e comida. Zulmiro 

não reconhece qualquer qualidade especial em Nonato e o trata como um 

qualquer (“o cara chegou da roça agora ai, todo fudido, cagado” / “você, o, mané, 

que não tem onde cair morto”), e as atitudes do migrante revelam sua 

simplicidade e inocência. A chegada à cadeia parece repetir o padrão: Nonato é 

mais um preso sem prestígio6, não conhece as regras da cela, não é bem-vindo 

                                            
6 Nonato é mais um preso comum e sem influência, diferente de Etcétera, que já chega à cadeia 

sendo reconhecido. 
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por nenhum dos outros presos, que lançam a ele olhares de desprezo, e, assim 

como no bar de Zulmiro, ele dorme em um lugar qualquer, sem conforto nem 

roupa de cama. A transição das cenas entre a cadeia e o bar evidencia o 

paralelismo da condição de Nonato, já que em ambas o protagonista é mostrado 

deitado na mesma posição, encolhido em um canto claramente desconfortável, 

como é possível ver na figura 2. 

Figura 2 - A primeira noite de nonato no bar e na prisão 

 
Fonte: fotogramas do filme selecionados pelo autor. 

 Se a situação inicial é semelhante em ambos os lugares, o 

desenvolvimento pessoal de Nonato também segue pontos comuns. As 

interações do protagonista com os demais personagens são quase sempre 

mediadas pela comida, já que é através dela que todos os pontos chave de sua 

história tomam lugar: a interação com Zulmiro ocorre pela cobrança do alimento 

consumido e resulta na contratação de Nonato como cozinheiro; Íria é 

conquistada, primariamente, pelo sabor das coxinhas por ele preparadas, e 

posteriormente pelos outros pratos feitos pelo cozinheiro; Giovanni o oferece 

uma posição de cozinheiro após provar seus feitos culinários; a comida é a 

escada pela qual Nonato ascende socialmente na cela prisional. Todos esses 

eventos marcados pelo alimento como mediador refletem sua função, como 

colocado por Poulain (2006, p. 198), “é pela alimentação que se tecem e se 

mantêm os vínculos sociais”. Contreras e Gracia (2015. p. 127) também evocam 

a importância do sistema alimentar nas interações humanas: 
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sendo, por um lado, imprescindíveis para a sobrevivência física e para 
o bem-estar psíquico das pessoas, as práticas alimentares são, por sua 
vez, cruciais para a reprodução das relações sociais. Com frequência, 
os alimentos constituem um elemento básico no início de a 
reciprocidade e manutenção das relações sociais. Ainda que se trate 
apenas de uma simples garrafa de vinho, de uns doces ou de um café, 
a comida e a bebida podem ser oferecidas como um ato de amizade, 
de estima e agradecimento ou, porque não, também de interesse. 
(CONTRERAS; GRACIA, 2015, p. 127). 

 

 Radcliffe-Brown (1922) comenta que a comensalidade se apresenta como 

item essencial na socialização dos indivíduos e na integração da sociedade, já 

que a produção conjunta de alimentos tem como função estreitar os laços de 

cooperação entre os indivíduos, enquanto os rituais e os tabus ensinam às 

crianças os sentidos sociais do alimento. Halbawachs (1990) identifica que um 

dos aspectos essenciais na vida familiar são as refeições compartilhadas devido 

ao seu caráter de sociabilidade e de transmissão de normas, enquanto Durkheim 

(1996) ressalta em As formas elementares da vida religiosa que as refeições 

feitas em comum criam um parentesco artificial, com uma alimentação em 

comum tendo os mesmos efeitos de uma origem comum.  

 Em Estômago, o ritual de comensalidade é mostrado, sobretudo, na cela 

do presídio. Mais do que por escolha própria, já que são obrigados a dividir o 

espaço, os presos fazem suas refeições em conjunto, porém tal especificidade 

da situação não desloca o caráter socializador do momento alimentar, já que 

este ainda segue permeado por simbolismos e ritualidades. A equipe carcereira 

entrega os alimentos pela grade e os próprios presos se servem, como visto na 

primeira refeição de Alecrim na cadeia, apelido que Nonato recebe dos 

companheiros de cela. Não existe mesa presente, mas todos se sentam em 

círculo em um momento de interação, especialmente discutindo como a refeição 

pode ser melhorada, o que funcionará como ponto de avanço na hierarquia social 

dentro da cela para Nonato.  

 O álcool também é um importante componente nos rituais de 

comensalidade, agindo como operador da sociabilidade intimamente ligado aos 

contextos de celebrações, festas e refeições. Na sociedade grega, o symposion 

era uma atividade recorrente a parte que se seguia após a refeição, durante o 

qual os convivas bebiam vinho, sempre misturado com água, em um momento 

lúdico acompanhado de música, dança e apresentações (STRONG, 2004). Já 

na sociedade romana, o consumo do vinho fazia parte do banquete (convivium) 
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e era degustado antes, durante e depois da refeição. Ainda hoje o álcool é tido 

como “lubrificante social” (CASTELAIN, 1989), cumprindo um papel cultural que 

atua diretamente nos vínculos e no jogo social desempenhado pelos indivíduos.  

 Em Estômago, o álcool, talvez mais do que a própria comida, age como 

elemento socializador, como percebido logo após Nonato cozinhar formigas com 

farinha como aperitivo. Tal preparo causa uma reação de desaprovação por 

parte de Bujiú (“formiga é o caralho, vai dá formiga pra tua mãe” / “faz uma 

comida de homem pra mim caralho7”), derrubando o protagonista e desferindo 

nele alguns golpes com os pés. A cena seguinte nos apresenta os presos em 

meio a um jogo de cartas, visivelmente animados sentados em uma roda e 

compartilhando de um mesmo copo. Podemos assumir que a bebida passada 

de mão em mão certamente é de alto teor alcóolico pelas expressões e caretas 

feitas pelos detentos após tomarem um gole e pelo estado de excitação de todos, 

fato que será confirmado logo adiante. A socialização e o clima animado dos 

presos em torno do copo compartilhado evidenciam como  
 
o consumo de bebidas alcoólicas, como outros produtos alimentícios, 
mas mais do que a maioria, permite criar tempos de sociabilidade, 
ocasiões coletivas. [...] Assim, o álcool estabelece um espaço de 
intimidade e comunicação, de celebração dionisíaca ou de 
relacionamento interpessoal. Ordena e domina o tempo: suspende-o 
para introduzir recreação e troca, precipita-o ou sublinha a despertar a 
alegria báquica, dá-lhe, em suma, um significado social marcado. 
(FISCHLER, 1995, p. 82). 

 

 Nonato é mostrado excluído da celebração, sentando em um canto da 

cela sozinho e terminando de comer um prato de macarronada, como que sendo 

punido por ter cozinhado algo considerado não comestível pelo chefe da cela. 

Entretanto, logo Bujiú o chama para ir tomar a “Maria Louca”, a pinga feita na 

cadeia, o que em pouco tempo deixa o protagonista ébrio. O oferecimento da 

“Maria Louca” por parte de Bujiú atua como uma espécie de oferta de paz e de 

recomeço na relação dos dois, uma representação de como “oferecer uma 

bebida é uma maneira ritual de significar que se segue uma circunstância cheia 

de significado, que haverá troca, comunicação, conversa ou qualquer outra 

coisa” (FISCHLER, 1995, p. 82). Logo Nonato está novamente incluído no grupo, 

                                            
7 Os diálogos do filme foram aqui transcritos tais como são falados pelos personagens, com 

coloquialismos, informalidades e eventuais divergências da gramática considerada oficial da 
língua portuguesa.   
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participando do jogo de cartas de forma animada e compartilhando o momento 

de inebriamento com os companheiros de cela, como visto na figura 3. 

 
Figura 3 – A integração de nonato com os presos bebendo maria louca 

 
Fonte: fotogramas do filme selecionados pelo autor. 

 Em outro momento, temos o ápice culinário do filme, o banquete servido 

a Etcétera que também é acompanhado de mais “Maria Louca”. Aqui, além da 

atuação do álcool como “lubrificante social”, vemos como alianças são forjadas 

sob a édige do momento de compartilhamento de alimentos. Quando o detento 

Etcétera é transferido para a prisão, o chefe da cela, Bujiú, deseja dar um 

banquete com a intenção de estabelecer uma boa relação com novato. 

 Como colocado por Contreras e Gracia (2015), os períodos de transição 

na vida dos indivíduos são marcados por celebrações cerimoniais que envolvem 

comida e bebida, como nascimentos, formaturas e casamentos. Aqui, a chegada 

de Etcétera marca um momento transicional na cadeia: ele é um preso com 

conexões, que vai alterar a dinâmica social do ambiente, colocando Bujiú, antes 

o todo-poderoso, em segundo lugar. Assim, não apenas Bujiú organiza uma 

refeição para recepcionar Etcétera, como também não mediu despesas para tal 

evento, servindo inúmeros pratos e bebidas caras. A mudança e a chegada do 

novo morador são um evento que merece ser celebrado (ainda que existam 

intenções por trás dessa celebração), e, assim como nas comemorações sociais 

de transição, o consumo cerimonial de alimentos indica que uma alteração 

significativa nas relações e reciprocidades socioeconômicas está tomando lugar. 

 A comida aqui age como item de “compra” de Etcétera, uma forma de 

receber de forma hospitaleira o influente novo preso com o intuito de cultivar um 

relacionamento que pode se tornar vantajoso à Bujiú. Aqui percebemos 

claramente como o alimento transpõe a barreira do biológico para se inserir como 

agente social em uma espécie de pacto não-verbal através do banquete que 

simboliza “o acordo, a partilha da bebida e da comida, que constitui a 
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contrapartida material da redação de um contrato” (JOANNÉS, 2015, p.56).  A 

comensalidade dialoga com o ato de acolher, e, logo, com a hospitalidade, um 

convite a pertencer ao grupo que compartilha a mesa. No banquete (figura 4), 

Bujiú deseja não apenas compartilhar os pratos pagos por ele, mas também 

anseia criar vínculos com Etcétera ao fazê-lo sentir-se parte daquele grupo para 

se beneficiar de sua posição elevada dentre os presos, uma vez que o comer 

junto e a partilha de alimentos “têm também a função de abrir a quem não é da 

família o círculo doméstico, inscrevê-lo na comunidade familiar” (VERNANT, 

2008, p. 211).  
 

Figura 4 - Banquete servido a etcétera 

 
Fonte: fotogramas do filme selecionados pelo autor. 

 

3. A comida como poder 

 Tais cenas apresentadas até agora também trazem outro aspecto 

tangente da comensalidade: a definição de hierarquias dentre os convivas. 

Enquanto o compartilhamento da mesa expressa simbolicamente a socialização 

e identificação comunal, ela também é um espaço de transmissão de regras e 

de reflexo da hierarquia social presente. Poulain (2006, p. 198) apresenta que “é 

pela cozinha e pelas maneiras à mesa que se produzem as aprendizagens 

sociais mais fundamentais, e que uma sociedade transmite e permite a 

interiorização de seus valores”, enquanto Halbwachs (1970) defende que o 

sistema alimentar, e especialmente a comensalidade, exprime funções de 

socialização e consequente interiorização das regras de conduta; de controle 

social, já que o desrespeito às regras gera sanções; e regulação social, com os 

comportamentos dos indivíduos se tornando de certo modo previsíveis uma vez 

que eles conhecem as regras.  
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 Para o autor, a alimentação, sobretudo a refeição familiar, com seu 

sistema normativo marcado que apresenta sanções imediatas quando 

transgredido (como o filho ser punido por comer fora de hora ou por transgredir 

a hierarquia da mesa), é tida como uma instituição central da sociedade, já que 

ela apresenta a disposição dos papéis na família e fora dela, tornando previsíveis 

os comportamentos dos indivíduos em sociedade devido à sua dimensão 

socializadora, e age como modo de transmissão de regras e valores num âmbito 

regulatório. A dinâmica existente entre os indivíduos quando à mesa reflete a 

ordenação classificatória daquele grupo mediante a adoção e o respeito a 

protocolos, como colocado por Flandrin e Montanari (2015, p. 109): 
 
o banquete, expressão da comunidade, representa também as 
hierarquias e as relações de poder no seu interior. Essas relações de 
poder expressam-se pelo lugar que cada um ocupa na mesa, pelos 
critérios de repartição dos alimentos, pelo tipo de alimentos servidos a 
cada conviva. 

 

 Em Estômago, examinando a forma como os presos fazem as refeições 

e como se dá o ritual alimentar à mesa, percebemos o reflexo da hierarquia e da 

estrutura do grupo. Nonato, em uma cena, nos apresenta como funciona o 

esquema de poder dentro da cela e ao longo do filme o espectador aprende que, 

quanto mais alto a posição que a pessoa ocupa no beliche, maior o seu poder 

ali.  

 
Nonato: 
— É bom eu explicar umas coisas de poder aqui nesse xadrez. 
Esses dois que ta conversando é o Guenta Ai e o Boquenga. O 
Boquenga é ladrão mixuruca, não manda porra nenhuma, mas 
vive dando palpite. O Guenta Ai desde que foi preso só se fode, 
coitado. Separado dos outros é esse ai Quietão. O nome diz 
tudo. Sequestro. Num dá papo pra ninguém, então deixa ele 
quieto. Esse com cara de menino criado por avó é o Magrão. 
Magrão era mula. To xingando não, é que ele era daqueles que 
leva tóxico na barriga e engole os bagulhos para não acharem. 
Fez tanto isso que pegou dor de estômago e vive engolindo 
aquelas pastilhas brancas de azia, que ele compra do Lino, que 
é esse ai. O Lino é o correria do xadrez, o cara que arranja as 
coisas pro resto da rapaziada. E cobra, claro. Esse que tá 
sempre mau humorado é o Valtão. Laranja ele. Deu merda, ele 
levanta o dedo e diz: fui eu. Bom, esse negão é o dono do 
Laranja e do xadrez todinho. Manda nos outros porque faz umas 
coisas que nem sendo bem cruel mesmo a pessoa faz. Bujiú o 
nome dele. Tem celular e tem visitar de mulher, e não é só a dele 
não. Ele sabe convencer as pessoas do que quer, bem dizendo. 
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Por causa disso que o xadrez nosso tem poucas pessoas, 
enquanto os outros têm pra mais de trinta. Bujiú, beliche de cima.  

 

 A explicação dada por Nonato esclarece as atribuições dos presos na 

cela, e, dado que a “refeição e tudo o que a ela se ligava era, e em larga medida 

ainda é, um veículo determinante de status e hierarquia – e também aspiração -

, qualquer que seja o padrão dominante da sociedade” (STRONG, 2004, p. 15), 

através das cenas de comensalidade do grupo também é possível perceber 

como a estrutura hierárquica se organiza. No primeiro momento de refeição 

mostrado ao espectador, aprendemos como os presos se alimentam: carcereiros 

trazem recipientes contendo os alimentos do dia e os detentos se servem dentro 

da cela. Sabemos tanto pela fala de Nonato quanto pela posição ocupada no 

beliche que Bujiú é o chefe da cela, e, devido à sua posição de poder, ele é o 

primeiro a comer, sendo até mesmo servido por Valtão. Montanari (2013, p. 163) 

explica que “a atribuição de um pedaço em vez de outro nunca é casual (a menos 

que, uma vez mais, não se queira exprimir a falta de hierarquias), mas reproduz 

as relações de poder e de prestígio no grupo”, dialogando diretamente com a 

proposição de Bourque (2001, p. 93, tradução nossa8) sobre como o “status é 

indicado pela ordem em que as pessoas são servidas, as posições em que as 

pessoas estão sentadas e até o tamanho e a qualidade dos pratos usados”. 

Logo, a ordem seguida pelos presos na hora de se servir se relaciona com a 

posição ocupada por eles na cela, e como o recém-chegado Nonato ocupa o 

lugar mais baixo na cadeia alimentar, ele se serve por último.  

 As relações de poder também são respeitadas no banquete realizado em 

homenagem à Etcétera, com ele sendo servido em primeiro lugar, seguido pelo 

segundo preso mais importante da mesa na hierarquia, Bujiú. O preso recém-

transferido é o convidado de honra e representa um poder superior ao de Bujiú, 

e, por tal razão, senta-se na ponta da mesa. Tradicionalmente, esse lugar é 

ocupado pelo indivíduo de maior prestígio do grupo, como colocado por 

Chitakunye e Maclaran (2014). Ao estudarem as relações familiares sob a égide 

das refeições, os autores entendem que o momento da alimentação em grupo 

também é uma prática de reforço da dominação e do controle na estrutura 

                                            
8 Do original, “status is indicated by the order in which people are served, the positions in which 

people are seated, and even the size and quality of the plates used”. 
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familiar, com o indivíduo de maior poder sentando à ponta da mesa, o que 

“reforça o senso de ordem da família, bem como a dominação e controle dos 

pais” (CHITAKUNYE; MACLARAN, 2014, p. 61, tradução nossa9). Em nossa 

percepção, os presos que dividem a cela sob o comando de Bujiú, apesar de 

não constituírem uma família, possuem relações entre si e assumem papéis que 

corresponderiam às crianças ou a familiares de menos poderio e controle em 

uma família nuclear. Bujiú se apresenta como o poder controlador da hierarquia 

familiar, entretanto, como a ordem anterior foi modificada pela inserção de um 

novo polo de poder, Etcétera, o último passa a auferir as relativas regalias 

alimentares advindas do papel de chefia. 

 É através da percepção dessa hierarquia e de seus mecanismos de 

mudança que Nonato consegue alavancar sua posição dentro da cela, já que, 

frente à constatação da falta de qualidade alimentar, os presos lamentam a 

transferência de um detento que sabia cozinhar para o presídio de Piraquara. 

Este é o momento do grande trunfo de Nonato, que passará de excluído da 

dinâmica da cela e forçado a dormir no chão a dono do ambiente através de suas 

habilidades como cozinheiro. Ao apresentar uma possibilidade de melhora nas 

refeições servidas, Nonato é elevado a novo cozinheiro da cela, enquanto o 

preso Aguenta Aí é rebaixado a cuidar da limpeza.  

 Se o ditado diz que “conquista-se um homem pelo estômago”, Nonato 

realiza o feito com primazia, não cativando apenas Íria e Bujiú pela comida, mas 

também um emprego no restaurante de Giovanni, onde ele aprende sobre o 

universo gastronômico, e o beliche de cima na cela prisional, chegando ao topo 

da cadeia alimentar daquele ecossistema. 

 

4. A comida como sexualidade 

 Por fim, o último dos aspectos da sociabilidade mediada pela alimentação 

e explorado no filme que analisamos é a proximidade entre sexo e comida. Como 

lembra Carneiro (2003), o termo correspondente a ingerir alimentos também é 

frequentemente usado para descrever a atividade sexual em inúmeras línguas, 

como na portuguesa, na qual comer também significa transar na linguagem 

                                            
9 Do original, “reinforce a sense of family order as well as parental domination and control”. 
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informal. Expressões como “formas apetitosas”, “boca de cereja”, “doces 

palavras”, “relatos picantes”, “lábios carnudos” e “comer com os olhos”, dentre 

outras, demonstram como o universo culinário se encontra entrelaçado com o 

domínio da paixão, como colocado por Rossi (2014) e Nascimento (2007).  

 Como o sexo, a comida também é fonte de prazer físico, permeada por 

tabus e simbolismos, com ambos considerados como motores da história por 

Allende (2002) e entendidos por Carneiro (2003, p. 97) como os “dois polos do 

sentido da vida humana. E que, como tais, eles extravasam suas funções 

meramente materiais de assegurar a sobrevivência dos indivíduos e a da espécie 

para torná-los matrizes simbólicas essenciais de toda cultura”. Filmes como A 

Comilança (1973) e O cozinheiro, o ladrão, sua mulher e o amante (1989) são 

exemplos que exploram as profundas conexões entre os prazeres alimentícios e 

os sexuais através dos laços que permeiam a sociedade a partir da combinação 

das duas atividades.  

 A ligação entre sexo e comida também advém da própria atribuição de 

propriedades eróticas a diversos alimentos, seja por analogia, como a ostras que 

lembram a vulva feminina (ALLENDE, 2002); seja por associação (ALLENDE, 

2002), como o abacate, que tem seu nome derivado do vocábulo “‘awakatl’, isto 

é, ‘testículos’, em alusão ao seu formato pendurado aos galhos da árvore” 

(SOUSA, 2015, p. 78); seja pelas suas propriedades químicas capazes de induzir 

um aumento da circulação sanguínea e aumentar a libido. O chocolate, o 

amendoim, as uvas, o coelho, o anis, a tartaruga e o champanhe (ALLENDE, 

2002) são exemplos de alimentos considerados capazes de despertar o desejo 

e abrir o apetite sexual, ditos afrodisíacos, termo oriundo da deusa grega do 

amor e da sexualidade, Afrodite (ALLENDE, 2002). Para a autora, os excessos 

ligados ao comer e ao ato sexual, traduzidos em gula e luxúria, têm a mesma 

origem:  
o instinto de sobrevivência. A ligação entre comida e prazer sensual é 
a primeira coisa que aprendemos no nascimento. A sensação do bebê 
no mamilo, imersa no calor e no cheiro de sua mãe, é puramente 
erótica e deixa uma marca indelével pelo resto de sua vida. (ALLENDE, 
2002, p. 165, tradução nossa10). 

                                            
10 Do original, “gula y lujuria, que tantas locuras nos hacen cometer, tienen el mismo origen: el 
instinto de sobrevivencia. El vínculo entre la comida y el goce sensual es lo primero que 
aprendemos al nacer. La sensación del bebé prendido del pezón, inmerso en el calor y el olor de 
su madre, es puramente erótica y deja una huella imborrable para el resto de la vida”. 
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 Em Estômago, a ligação entre sexo e comida se apresenta de formas sutis 

em algumas falas dos personagens (“tá com medo da massa? Aperta isso, é 

igual bunda de mulher” / “é bater o olhar e perceber que aqui tem carne boa e 

aqui não, é que nem olhar para uma mulher na rua, essas magras, falsa magra, 

sabe, e perceber que embaixo do vestido tem uma gostosa” / “esse aqui é o filé 

mignon, é o que há de melhor na carne, é que nem na mulher, a bunda” / “eu 

disse que o filé mignon é o correspondente da bunda na mulher, o melhor” / 

“vamos que lá no teu quarto eu te dou de comer”), mas é na personagem Íria, a 

prostituta glutona fisgada por Nonato pelo estômago, que a aproximação entre 

os elementos se completa de forma ímpar. A prostituta troca seu corpo e sua 

intimidade por um prato de comida, mas também acaba sendo comida, no 

sentido sexual, e no sentido literal ao final do filme.  

 A primeira interação entre Nonato e Íria ocorre mediada pelas coxinhas 

feitas pelo protagonista, que conquistam a mulher desde a primeira mordida 

(“porra, coxinha boa pra caralho”) e culminam em uma interação sexual entre o 

casal. Ao nosso entendimento, Íria parece personificar a percepção do italiano 

Casanova11 sobre comida e sexo. Famoso por suas aventuras sexuais e 

apaixonado pela gastronomia, Casanova frequentemente associava os prazeres 

sexual e alimentar, inclusive podendo ter dado origem a conexão entre ostras e 

libido, já que o italiano relacionava a melhora de seu desempenho sexual com o 

consumo desse fruto do mar12, se orgulhando de não existe melhor molho para 

ostras do que a saliva de uma mulher (KELLY, 2009). Se “para os homens fazer 

sexo é como comer, e comer é como fazer sexo: é nutrição… e da mesma forma 

como sempre existe um prazer diferente quando se experimenta diversos 

molhos [ragoûts], o mesmo acontece com o jogo do amor/orgasmo [la jouissance 

amoureuse]” (KELLY, 2009, p. 270), escreve Casanova, o mesmo acontece com 

Íria, que parece experimentar um prazer igual ao sexual, se não maior, quando 

come.  

                                            
11 Giacomo Casanova foi um escritor, gastrônomo e libertino italiano famoso por suas proezas 
sexuais e pelas técnicas de sedução (KELLY, 2009).  
12 Além da aproximação entre ostras e desejo sexual feita por Casanova, outras possibilidades 
de origem dessa relação podem ser traçadas. Nascimento (2007) lembra que o molusco é rico 
em zinco, metal que aumenta o desejo masculino por através da elevação dos níveis de 
testosterona, enquanto Allende (2002) coloca que no famoso quadro de Sandro Botticelli, O 
Nascimento de Vênus, a deusa emerge do mar completamente nua e apoiada em uma concha.  
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 Numa analogia, primeiro Íria come, para depois ser comida, num 

intercâmbio de favores sexuais por refeições. Ela vende um tipo de prazer, o 

sexual, em troca da satisfação de seu prazer alimentar, como se o sexo fosse 

uma espécie de recompensa dada àquele que a alimenta. A percepção do 

funcionamento de tal comportamento se baseia nas cenas em que primeiro vem 

à comida, e o pagamento em seguida, através do sexo: a primeira transa com 

Nonato é feito após ele oferecer coxinhas a ela; novamente repetem o ato após 

o protagonista lhe cozinhar um prato de macarrão; Giovanni é recompensando 

sexualmente após lhe proporcionar um jantar em seu restaurante.  

 O ápice do banquete sexual se dá na cena que Kuczynski (2012) chamou 

de “sexo à putanesca” (figura 5), a qual começa focada em Nonato nu ao som 

de gemidos, e aos poucos a câmera se distância, revelando Íria deitada de 

bruços e, por fim, um prato de macarrão à putanesca à sua frente. Nesse 

momento, comida e sexo se se juntam em uma orgia de prazeres físicos que 

culminam na satisfação dos dois personagens, para Nonato no âmbito da luxúria 

enquanto aproveita o regozijo sexual e para Íria no da gula, já que se delicia com 

um prato há muito desejado por ela, como expresso em seu primeiro encontro 

com Nonato (“um macarrão que é a minha cara, vai alcaparra, tomate, aliche [...] 

chama macarrão à putanesca”). 

Figura 5 - Sexo à putanesca, como colocado por kuczynski (2012) 

 
Fonte: fotogramas do filme selecionados pelo autor. 

 Assim como coloca Giard (1997, p. 264) “nós comemos com a nossa 

boca, orifício corporal cujas partes (lábios, dentes, mucosas internas) e funções 

(saborear, tocar, lamber, acariciar, roçar, salivar, mastigar, engolir) intervêm em 

alto grau na relação amorosa”, o filme brinca com as diversas concepções do 

comer, apresentando a diversidade do vocábulo em sua trama. O comer físico, 

do alimento, tem lugar em diversos momentos, seja no restaurante, no boteco 
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ou na cadeia, onde a comida é efetivamente consumida pelos personagens. O 

comer sexual encontra lugar nas cenas com Íria, onde ela se torna a refeição 

degustada metaforicamente. E, por fim, o comer antropofágico, não no contexto 

simbólico usualmente aplicado, mas sim no que remete ao canibalismo. A bunda 

de Íria se torna o prato principal e, por mais que o filme não mostre Nonato 

ingerindo a iguaria, durante todo o filme as cenas de comida sempre obedeceram 

à sequência preparo – consumo, então por analogia podemos inferir, ou ao 

menos, presumir, que o protagonista saboreou o filé mignon da mulher.  

 

 

5. Conclusão 
 Por meio da investigação conduzida no presente trabalho, percebemos 

que Estômago trabalha com aspectos da sociabilidade ligados ao sistema 

alimentar através de inúmeros paralelismos que mostram a ascensão do 

protagonista em ambas às esferas onde se desenrolam sua história, com 

situações marcadas por uma condição inicial semelhante que será alterada 

tendo a comida como mediadora entre o protagonista e os atores sociais. Nas 

duas inserções de Raimundo Nonato em ambientes para ele desconhecidos, 

primeiro a cidade grande e depois a cadeia, seu contexto é o mesmo: um “zero 

à esquerda”, como diz a linguagem popular, um “mané”, como colocado por 

Zulmiro.  

 Assim, podemos estabelecer um paralelo (inclusive imagético) entre os 

dois arcos de Nonato: a sua chegada a um local estranho (cidade grande/ cela 

prisional), sua pouca importância ali (relegado a dormir no chão em ambos os 

lugares), o estabelecimento de relações tendo a comida como mediadora (com 

Giovanni e Íria/ com os detentos com quem divide a cela), e a ascensão a uma 

melhor condição do que aquela inicial por saber cozinhar (conquista um emprego 

bom e conhecimentos culinários/ conquista a posição mais alta na hierarquia da 

cela).  

 As duas histórias de Nonato empregam os mesmos componentes para a 

resolução do clímax final, a gula e o assassinato. Em ambos os arcos temos 

personagens motivados pela gula que afetarão diretamente as ações e a vida do 

protagonista, que assume o papel de assassino, porém em cada arco temos 

resultados e consequências diferentes. No primeiro cenário, Íria come 
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vorazmente e sua gula atua como item que desencadeia tanto a sua morte e a 

de Giovanni quanto a prisão de Nonato, já que a gulodice da prostituta é saciada 

pelo jantar oferecido por Giovanni, que recebe seu pagamento em troca de 

favores sexuais. Ao presenciar o casal trocando carícias, Nonato se embebeda 

com o precioso vinho Sassicaia e mata os dois, o que acarreta sua consequente 

derrocada e prisão. Além disso, também podemos apontar a gula motivando as 

ações de Giovanni, gula esta ligada à vontade de “comer” Íria \c que acaba 

acarretando sua morte.  

 Entretanto, apesar de no segundo arco também haver gula e homicídio, o 

desfecho é favorável a Nonato. Durante o banquete na prisão, Bujiú se mostra 

com uma gula sem tamanho, comendo o feijão que havia sido envenenado por 

Nonato com o intuito de matar o líder da cela. Aqui, novamente temos a gula, 

dessa vez de Bujiú, e um assassinato cometido por Nonato, entretanto com o 

desfecho favorável ao protagonista dessa vez. Seguindo esta linha de 

pensamento, percebemos que a sobrevivência na prisão passa pela comida, 

seja através da sua forma de distribuição ou de consumo. Aquele que detém o 

controle sobre o que se come na cela ou como são preparados os alimentos 

também detém o poder absoluto sobre as demais questões acerca do 

funcionamento da cela. No caso de Estômago, a perspectiva de estratificação 

social é apresentada não apenas através da possibilidade de escolher quais 

alimentos comer, mas também através da obtenção de conhecimento de como 

prepará-los e servi-los, evidenciando novamente como a alimentação se 

constitui como um indicador de hierarquia social. 

 Observar Estômago sob a lente da alimentação como um complexo 

fenômeno social e cultural revelou que a comida assume um papel no filme que 

visa estimular mais do que a materialidade alimentar. Comida não é apenas 

comida, é também afeto, sociabilidade, desejo volúpia e poder. Aqui se traduz a 

ideia de Lévi-Strauss (2006) sobre a ambivalência que rege a alimentação 

humana acerca do alimento cru e do cozido. Ao transformar os elementos da 

natureza em produtos dotados de carga simbólica, o homem assinala o alimento 

como transição entre a natureza e a cultura e passa a incorporar não apenas de 

nutrientes físicos, mas também de simbolismos e imaginários partilhados 

socialmente. Estômago, ao utilizar a comida como o mote central de sua trama, 

trabalha no espectador mais do que as propriedades organolépticas dos 



112 
 

alimentos que se apresentam sobre a mesa cinematográfica (a tela), operando 

na construção de uma gama de significações culturais e elementos simbólicos 

que se difundem no imaginário social. 
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“Entre a censura e a liberdade”: a representação do passado 
em Magnífica 70  

 
Isabella Ferreira LUIZ1 

 
Introdução 

 

 “Brasil, 1973. A ditadura militar domina o país. Os direitos civis estão 

suspensos. Toda e qualquer obra intelectual está sujeita a censura.” Com esses 

dizeres, inicia-se o primeiro episódio da série de TV Magnífica 70, exibido no 

primeiro semestre de 2015, no Brasil, enquanto o país passava por ondas de 

protestos contra a então presidente Dilma Rousseff, tendo alguns protestos em 

que os manifestantes pediam, inclusive, a volta da ditadura militar. A série foi 

exibida até o ano de 2018, ao longo desses anos Dilma sofreu impeachment e 

as manifestações que pediam e exaltavam a ditadura cresceram, os discursos 

favoráveis aos militares e torturadores do período ganharam espaço até mesmo 

na Câmara dos Deputados.  

 A série é uma produção da HBO Latin America com a produtora brasileira 

Conspiração Filmes, conhecida por diversas produções audiovisuais premiadas 

internacionalmente, e conta com a direção de Claudio Torres, Carolina Jabor, 

Claudia Castro e Arthur Fontes. A série traz ainda a consultoria de Alfredo 

Sternheim, conhecido diretor de pornochanchadas da Boca do Lixo. Segundo o 

diretor Claudio Torres, Magnífica 70 surgiu “a partir de um roteiro de comédia 

escrito pelo Toni Marques sobre um censor que vira diretor de pornochanchada 

no universo da Boca.”2, sendo transformada em série dramática no projeto final. 

O caráter dramático da série é marcante, especialmente nas relações pessoais 

dos personagens. Além de Sternheim, Magnífica traz o ator Carlo Mossy, 

conhecido também como “O Rei da Pornochanchada”, no papel do personagem 

Lúcifer, um dos investidores da Magnífica Cinematográfica.  

                                                            
1 Mestranda do Programa de Pós-graduação em História Social/UEL, orientanda da Prof.ª Dr.ª 
Carolina Amaral de Aguiar.  
2  HBO retoma Boca do Lixo para contar romance de censor da ditadura com atriz. 
Disponível em: http://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2014/08/01/hbo-retoma-boca-do-lixo-
para-contar-romance-de-censor-da-ditadura-com-atriz.htm?mobile. Acesso em 13 abril 2021.  

http://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2014/08/01/hbo-retoma-boca-do-lixo-para-contar-romance-de-censor-da-ditadura-com-atriz.htm?mobile
http://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2014/08/01/hbo-retoma-boca-do-lixo-para-contar-romance-de-censor-da-ditadura-com-atriz.htm?mobile
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 Além da atuação de Mossy, Magnífica possui em seu elenco atores e 

atrizes conhecidos por outros papéis na televisão, principalmente pelas suas 

participações em produções da Rede Globo, sendo referências para um 

espectador que Magnífica 70 busca atingir, aquele que consome esse tipo de 

ficção com temáticas da história do Brasil, como Marcos Winter no papel do 

censor Vicente dos Reis; Maria Luísa Mendonça interpretando Isabel Souto dos 

Reis; Simone Spoladore como Dora Dumar; Adriano Garib como o caminhoneiro-

produtor de cinema Manolo Matos; Stepan Nercessian como George Larsen, o 

dono da Magnífica Cinematográfica; Juliana Galdino como a chefe de censura 

Sueli Ribeiro; Paulo César Pereio no papel do General Souto; e Joana Fomm 

dando vida à Lúcia, mãe de Isabel e esposa do General Souto.3  

 Com três temporadas e trinta e três episódios, Magnífica 70 vai na contra 

mão dos discursos negacionistas sobre o período que afirmam “Na ditadura era 

melhor”, “Não existia corrupção” ou que então “Somente os militares podem 

salvar o país”, buscando representar o passado através de personagens que 

resistiram ao período ao seu modo, usando o cinema como um meio de 

resistência, abordando ações corruptas por órgãos repressivos e criando uma 

ficção histórica que se insere no coração do cinema nacional, discutindo os 

embates entre o público e o privado, entre a censura e a liberdade e 

questionando a “moral e os bons costumes” defendidos pela parcela mais 

conservadora da população.  

 Desse modo, Magnífica 70 utiliza a ambientação histórica na televisão, 

algo já conhecido do público nacional devido às inúmeras produções da Rede 

Globo sobre diferentes períodos da história nacional, para recriar o universo da 

Boca do Lixo, dialogando com os embates atuais do país. A respeito da produção 

da série, Marina Soler Jorge aponta que:  

 

 

                                                            
3  Entre o elenco principal de Magnífica 70, alguns atores são conhecidos pelas suas 
participações em produções no cinema nacional da década de 1970: Stepan Nercessian atuou 
em filmes como Os Primeiros Momentos (1973), Como é boa nossa empregada (1973), Amante 
Muito Louca (1973), A Rainha Diaba (1974), entre outros; Paulo César Pereio  atuou em filmes 
como Gamal, o Delício do Sexo (1970, Bang Bang (1971), Os Inconfidentes (1972), Toda Nudez 
Será Castigada (1973), As Loucuras de um Sedutor (1976); Joana Fomm por sua vez participou 
de filmes como Gamal, o Delício do Sexo (1970),  As Gatinhas (1970), Os Desclassificados 
(1972), Vestido de Noiva  (1979), entre outros.  
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A produção de Magnífica 70 se insere no contexto de consolidação 
global da ficção seriada como produto artístico, bem feito, com direção 
de arte e figurinos impecáveis, cujo tema adulto permite que sejam 
mostrados belos corpos femininos de maneira mais ou menos inserida 
na estória e algumas cenas de sexo simulado. É interessante analisar 
de que modo, passadas mais de quatro décadas do Golpe Militar, os 
temas da censura e da pornochanchada ganham uma embalagem 
brilhante, glamourosa e bem produzida, misturada a uma trama 
policial-folhetinesca. (JORGE, 2018, p. 351-352). 

 

 Ainda assim, Magnífica 70 deve ser compreendida a partir das discussões 

sobre o tempo presente, uma vez que se insere em um contexto em que, de um 

lado, se tem novos debates na historiografia que retomam o cinema produzido 

na Boca do Lixo e as ações da sociedade civil como resistência durante a 

ditadura militar e, por outro lado, apresenta discursos populares cada vez mais 

frequentes de ora negar que houve uma ditadura no país, ora exaltar o período. 

 

 

1. A história do Brasil nas séries de televisão 
Assim como o cinema buscou representar o passado de diversas 

maneiras, a televisão seguiu pelo mesmo caminho e, recentemente, os 

streamings de internet também. É valido acrescentar que o acesso aos serviços 

de streamings tem aumentado cada vez mais no Brasil e no mundo, com uma 

grande variedade de serviços (Netflix, HBOMAX, Globoplay, Prime Video etc.). 

Na televisão nacional, a Rede Globo é uma “importante agente de construção de 

uma identidade nacional” (KORNIS, 2003, p.126), especialmente no período pós 

ditadura, com diversas minisséries que abordam períodos considerados como 

história recente do Brasil, desde a própria ditadura militar, como períodos do 

governo João Goulart e Getúlio Vargas, levando à existência de um mercado e 

um público que consome esse tipo de ficção histórica marcada pelo melodrama, 

sua importância é apontada por Mônica Kornis:  
 
[...] o melodrama, na qualidade de gênero privilegiado pela cultura de 
massa e sobre o qual se apoia a produção ficcional televisiva, organiza 
e impõe certos balizamentos à reconstrução histórica nesse conjunto 
de minisséries, e por conseguinte cria não um conhecimento, mas uma 
memória da história. (KORNIS, 2003, p. 126). 
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Além disso, a autora ressalta como a encenação do passado é uma 

maneira de falar sobre o presente, o momento em que a série, novela ou filme 

está sendo produzido, no que Kornis classifica como um “processo de 

espelhamento típico de uma representação alegórica.” (KORNIS, 2003, p.126) 

Assim, as produções audiovisuais que têm a História como pano de fundo 

acabam criando certas ilusões sobre a realidade e a própria história, isso pois as 

imagens apresentadas ao público encenando esse passado (recente ou não) 

possuem “vestígios do passado” como a reconstrução do cenário e do figurino 

como à época ou mesmo o uso de imagens da época encenada, mas não são o 

passado em si. Em Magnífica 70, esse pano de fundo histórico é apresentado 

nos primeiros segundos do episódio ao ambientar o espectador no ano de 1973 

no Brasil (figura 1 e 2).  

 

Figura 1 e 2 - Ambientação tempo histórica em Magnífica 70 

 
 

 Por conta dessa representação realista do passado que o cinema e a 

televisão proporcionam, Kornis parte da expressão de Pierre Nora “lugares de 

memória” para definir essa especificidade das memórias nacionais a partir de 

obras audiovisuais: “O cinema e a televisão poderiam ser, assim, considerados, 

‘lugares especiais de memória’, por trazerem movimento ao registro analógico, 

adensando o parecer real.” (KORNIS, 2008, p.14)  

 Partindo da noção de Kornis de “lugar especial de memória”, é possível 

pensar em como a série Magnífica 70 buscou representar esse passado da Boca 
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do Lixo, trazendo o seu cinema e seus personagens novamente aos olhos do 

público, alcançando diferentes grupos. Isso coloca a produção no caminho de 

diversas discussões acadêmicas sobre o cinema da Boca do Lixo, uma 

revitalização da memória desse espaço do cinema nacional, indo na direção de 

produções conhecidas do público brasileiro.    

 Considerando a televisão como “lugar de memória”, podemos pensar, 

então, que é justamente nas minisséries que a Rede Globo buscou, moldar uma 

memória e identidade nacional como Mônica Kornis discute, uma vez que esse 

formato está menos suscetível a adaptações ligadas à audiência (KORNIS, 2011, 

p. 176). Já os seriados ou as séries não possuem a mesma unidade que pode 

ser vista nas minisséries, Renata Pallotini entende que a principal diferença entre 

ambos se dá, pois: 
 
O seriado é uma produção ficcional para a TV, estruturada em 
episódios independentes que têm, cada um em si, uma unidade 
relativa. A unidade total é inerente ao conjunto, ao seriado como um 
todo, mas difere, claro, da sequência obrigatória e indispensável da 
minissérie. Esclareçamos: uma minissérie conta uma única história, 
gira ao redor de uma trama básica; o espectador depende muito mais 
do conhecimento do capítulo anterior para avaliá-la e conhecê-la toda. 
Não é assim com o episódio do seriado. (KORNIS, 2011, p. 29). 
 

 A autora ainda ressalta o caráter dos episódios dos seriados, que devem 

“contar sua história, inserir-se no conjunto, respeitar as características lançadas 

pelo programa no seu total” (PALLOTINI, 2012, p. 30). Sobre o episódio dos 

seriados, Renata Pallottini discute que ele possui “começo, meio e fim [...], mas 

está inserido num conjunto maior, que lhe dá sentido total.” (PALLOTINI, 2012, 

p. 41). Já Marina Soler Jorge chama atenção para a pesquisa em uma série de 

televisão, considerando a narrativa episódica:  
 
A duração de uma série televisiva obriga o pesquisador a esmiuçar os 
eventos que se desenrolam através dos episódios de modo a 
hierarquizar sua importância, encontrar paralelismos entre eles, e 
procurar entender de que modo são distribuídos para manter o 
interesse do espectador. As séries são produtos audiovisuais de 
característica eminentemente narrativa, nas quais a qualidade do 
roteiro é determinante para seu sucesso junto ao público. (JORGE, 
2018, p. 353). 
 

 Pallottini chama a atenção para a importância que o primeiro episódio de 

uma série tem, pois ele tem a função de atrair o público para a trama daquela 

temporada, que será desenrolada no restante dos episódios. O primeiro episódio 
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também introduz personagens e problemáticas. A exemplo disso podemos 

pensar o primeiro episódio de Magnífica 70, “Na Boca do Lixo” (2015, 51min). 

Nele o espectador é levado a conhecer os principais personagens da série: o 

censor Vicente (Marcos Winter) e o trabalho do Departamento de Censura 

Federal; sua esposa Isabel (Maria Luísa Mendonça); sua cunhada Ângela (Bella 

Camero); a atriz Dora Dumar (Simone Spoladore); o produtor Manolo Mattos 

(Adriano Garib); e o dono da produtora Magnífica Cinematográfica, George 

Larsen (Stepan Narcessian). Ao longo do primeiro episódio da série, o 

espectador também adentra ao universo da Boca do Lixo e da produção dos 

filmes, conhece o processo de avaliação da censura para com os filmes e 

percebe o envolvimento do personagem protagonista Vicente com esse mundo 

totalmente oposto àquele em que vive – afinal, sua esposa Isabel é filha do 

General Soto. De acordo com Pallottini:  
 
O primeiro episódio de um seriado é, portanto, capital; nele se deve 
apresentar clara e eficientemente todas as personagens principais, 
identificá-las, dizer o que são e como são, mostrar suas relações com 
os demais, seu modo de ser, suas crenças, seus desejos, seus 
objetivos de vida, o estágio em que estão. Deve-se dar a situação 
básica da comunidade ou do grupo que se quer tratar e, 
provavelmente, o problema inicial que deu origem ao estado atual de 
vida de todos. [...] Esse primeiro episódio chama o espectador e o induz 
a ver a série: deve ser interessante, estimulante, curioso. Mostra as 
personagens e, claro, os atores. Mostra o universo em que se vai 
desenrolar a história. Os demais episódios terão sempre algo a ver com 
o que foi lançado no primeiro [...] (PALLOTINI, 2012, p. 45). 
 

 Sendo assim, optou-se por analisar o primeiro episódio da série, devido a 

importância que se tem, além dos espaços representados ao longo do capítulo 

e os confrontos entre a censura e o cinema da Boca do Lixo travados a partir de 

Vicente, ambos cenários que tiveram um ápice durante os anos 1970 (JORGE, 

2018, p. 351), período que a série buscou representar. 
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2. Na Boca do Lixo4 
 No primeiro episódio da série somos introduzidos a dois universos 

distintos, mas que caminham juntos na trama: o Departamento de Censura da 

Diversões Públicas de São Paulo e a Boca do Lixo. Enquanto a série recria um 

Departamento de Censura das Diversões Públicas na capital paulista para que 

seja possível a ligação de um censor com uma produtora de cinema, os 

pareceres sobre obras cinematográficas, a partir de 1970, vinham de Brasília e 

não mais das Divisões Estaduais. Já a Boca do Lixo, estava localizada no centro 

da cidade de São Paulo, entre os bairros de Santa Cecília e Luz, especialmente 

incluindo a Rua do Triunfo, a Rua Vitória e os entornos, a Boca do Lixo ficou 

conhecida na história nacional pela produção de filmes da “pornochanchada. 

Ainda assim, a Boca é reconstituída e celebrada nos episódios de Magnífica 70, 

e pode ser percebida em um diálogo de Larsen (Stepan Nercessian), dono da 

Magnífica Cinematográfica, com Manolo (Adriano Garib), produtor da Magnífica: 

“Essa é a rua do Triunfo, coração da Boca do Lixo. É o apelido que deram pra 

essa região, virou a Hollywood de São Paulo.” Segundo Nuno Cesar Abreu, que 

desenvolveu diversas pesquisas sobre a Boca do Lixo e o cinema brasileiro, 

entre os anos de 1972 e 1982 ocorre uma grande expressividade do cinema 

brasileiro, sendo uma “época de ouro” (KORNIS, 2008, p. 21) 

 Ao utilizar imagens da cidade de São Paulo nos anos 1970, filmes da 

época e a escolha de figurinos, locações e cenários que encenem esse passado 

brasileiro, a série entra no mapa de produções nacionais que buscaram 

reconstruir o passado para além do entretenimento televisivo, ancorando-se nos 

respectivos momentos de produção para buscar uma certa reflexão sobre o 

passado presente atualmente. 

 A trama se desenvolve a partir de Vicente (Marcos Winter), censor do 

Departamento de Censura da Diversões Públicas de São Paulo, quando o 

personagem assiste ao filme A Devassa da Estudante (figura 3), da Magnífica 

Cinematográfica, e solta um parecer que proíbe integralmente o filme, afirmando 

                                                            
4 Na Boca do Lixo (2015, 51 min). Direção de Claudio Torres. Na Boca do Lixo é o primeiro 
episódio da série, exibido originalmente em 24 de maio de 2015, às 21h, na HBO. A série foi 
exibida aos domingos, antes de uma das produções de maior sucesso da emissora, Game of 
Thrones.  
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se tratar de uma obra “imoral”. Em conversa com a chefe do Departamento, Dr.ª 

Suely (Juliana Galdino), ao entregar seu parecer, Vicente afirma: 
 
Dr. ª Suely, é um filme perturbador. Um amontoado vulgar de cenas de 
violência, sexo, lesbianismo, sadismo. Sem contar as críticas óbvias ao 
regime. Eu acho que esse filme não deveria existir. 
 

  A motivação do personagem para vetar o filme, na verdade, é sua falecida 

cunhada. Ao assistir a estudante do filme, Vicente se lembra de Ângela e das 

suas tentativas em seduzi-lo. Nesse episódio, Vicente também assiste ao filme 

O Mulherengo, obra brasileira de 1976 do diretor Fauzi Mansur, levando a 

conflito temporal: um filme de 1976 sendo avaliado em 1973 pela censura. 

 Nesse momento é possível perceber que a série buscou representar o 

passado, trazendo-o mais próximo da realidade imaginada sobre o período, mas 

também deixando de lado aspectos teóricos, como por exemplo os pareceres 

dos próprios censores sobre as obras analisadas. O cargo de técnico em censura 

requeria treinamentos e preparos, e os pareces feitos buscavam o amparo da lei 

para vetar as obras, parcial ou integralmente, em seus relatórios (figura 4). Desse 

modo, já na década de 1970, poucos eram os relatórios que fugiam a esse 

padrão, como o apresentado por Vicente. O que poderia corroborar com uma 

visão de que a censura era feita com base no gosto e opinião de quem a fazia.  

 

Figura 3 - Vicente na sala de projeção assistindo ao filme "A Devassa da  

Estudante" 
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Figura 4 - Parte integrante do processo do filme O homem que virou suco, no 

fundo Divisão de Censura de Diversões Públicas. Brasília, 1980. 

 

Disponível: http://querepublicaeessa.an.gov.br/component/content/article.html?id=131 . 
Acesso em 20 jun. 2021 

  

Ainda nessa perspectiva, após o veto do filme Dora Dumar (Simone 

Spoladore), a atriz principal do filme, e Manolo, o produtor da Magnífica vão até 

o departamento de Censura para tentar a liberação da obra, mesmo que 

parcialmente, o que não conseguem. O espectador se depara com duas reações 

nesse momento: a reação de Dr. ª Suely, contente com uma suposta falência da 

produtora, e o descontentamento de Manolo e Dora com o parecer final. Dr. ª 

Suely vê o momento como uma vitória e parabeniza Vicente pelo veto:  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://querepublicaeessa.an.gov.br/component/content/article.html?id=131
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Você não adora quando eles saem daqui com o ‘rabo entre as pernas’? 
Parabéns, Vicente, você tirou um subversivo da Boca do Lixo 
definitivamente. [...] O homem quebrou, apostou tudo naquele lixo. Vai 
ter que fechar a produtora. 
 

  

Já Manolo e Dora não entendem o motivo da obra ter sido censurada:  
 
Dora: Mas por que aquela mulher fica falando de quartel? 
Manolo: Sua tonta, algum demente fez aquela idiota achar que a escola 
de meninas é um quartel. 
Dora: Mas a escola não é um quartel! 
Manolo: Mas algum censor filho da puta decidiu que é. 
 

 Mais uma vez, a ação censória é tida como opinião e não como uma 

função técnica, entretanto, é justamente por conta desse parecer feito a partir da 

sua vida privada que Vicente se sente culpado e tenta ajudar a Magnífica com a 

liberação do filme. Assim, a série molda o passado, adaptando-o para conduzir 

sua trama.  

 Depois de escrever um “final alternativo” para o filme, Vicente vai até a 

produtora, na Boca do Lixo, para ajudá-los e, então, é finalmente inserido 

naquele mundo do cinema nacional ao dirigir a nova cena final. É a partir dessa 

sua inserção na Boca do Lixo que uma mudança no personagem acontece: 

Vicente passa a ficar constantemente dividido, seja entre a censura e o cinema 

da Boca, seja entre seu casamento com a filha de um general e seu desejo por 

Dora. Ao longo das temporadas, todos os personagens enfrentam algum tipo de 

dualidade entre o público e o privado, entre a censura e a liberdade.  

 A gravação ocorre em um cemitério da capital paulista, onde um José 

Mojica grava cenas de seu personagem Zé do Caixão (figura 5), pois sua equipe 

era a única que estava gravando na cidade naquela noite. Essa cena pode 

revelar a dimensão da própria Boca do Lixo, com produtoras de diversos gêneros 

fílmicos, muito além de filmes de “mulher pelada” como acabou ficando 

conhecida, em um esforço da série em revelar outros segmentos da Boca e do 

cinema nacional. Segundo Nuno Cesar Abreu as produções da Boca eram 

marginalizadas em relação aos enfoques culturais da época, sendo objeto de 

crítica (ABREU, 2006, p.22).  
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Estimulados pela lei de obrigatoriedade, os produtores, artistas e 
técnicos da Boca do Lixo faziam cinema para o mercado exibidor. 
Malgrado a intenção que tivessem, seus produtos foram identificados 
pela mídia (e assim passaram para a história) sob o rótulo de 
‘ponochanchada’, uma denominação que se acabou estabelecendo, 
gerando um (re)corte depreciativo, intolerante e preconceituoso para 
referir tanto um foco apelativo de exploração da nudez e do ‘erotismo’ 
como um produto mal realizado, um cinema medíocre. (ABREU, 2006, 
p.22). 

 

Figura 5 - Zé do Caixão em cemitério em São Paulo, na série Magnífica 70  

 

 

 Ao trazer a figura de Zé do Caixão, mesmo que brevemente, a série busca 

demonstrar, desde o primeiro episódio, que o cinema da Boca do Lixo ia muito 

além dos filmes da pornochanchada. A cena demonstra uma espécie de 

homenagem ao cinema marginal. Para Marina Soler Jorge, a série acabou 

sugerindo uma “convivência” de um cinema erótico com um cinema de terror de 

José Mojica Marins (JORGE, 2018, p. 363), o que pode ser lido como uma busca 

por apontar uma Boca do Lixo diversa, apesar de ser algo que pode passar 

despercebido para o público que assiste a série.  

 A cena final é um monólogo em que a personagem fílmica de Dora se 

arrepende, na sua morte, dos seus pecados cometidos enquanto viva, revelando 

a redenção da estudante, fazendo com que tudo o que o filme exibiu seja como 

uma mera lembrança. 
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3. Considerações finais  
 O episódio Na Boca do Lixo termina com Vicente retornando a sua casa 

e indo dormir, com o dia já amanhecendo, enquanto sua esposa Isabel finge 

dormir. Como toda série episódica, o término do episódio deixa o espectador 

com uma certa ansiedade e expectativa para saber qual será o desenrolar dos 

acontecimentos nos próximos episódios. O filme A Devassa da Estudante será 

lançado? Isabel vai desconfiar de Vicente? Dr.ª Suely vai desconfiar de um novo 

parecer sobre o filme da Magnífica?  

 O episódio cumpre sua função de criar uma trama utilizando a história 

como pano de fundo, recriando lugares já conhecidos como a própria Boca do 

Lixo e o Bar Soberano (que na série é chamado de bar Imperador) e o 

Departamento de Censura das Diversões Públicas, bem como recria figuras 

presentes no imaginário brasileiro como os censores e outras talvez não tão 

presentes, como todos aqueles que transitavam pela Boca do Lixo fazendo 

cinema durante os anos 1970.  

 O slogan usando para divulgar a série “Entre a censura e liberdade” 

começa a se desenrolar logo no primeiro episódio, pois é a partir dos 

acontecimentos desse episódio que os personagens passarão a enfrentar 

dualidades e embates entre suas vidas pessoais e públicas, Vicente dividido 

entre seu trabalho como censor e seu trabalho como roteirista de cinema, Isabel 

entre confiar ou desconfiar de Vicente, Dora entre ser uma grande atriz de 

cinema ou continuar com sua vida de golpes e roubos. Cada personagem é 

marcado por diferentes embates que darão as coordenadas do desenvolver da 

trama ao longo dos trinta e três episódios.  

 Para a Censura Federal e para a ditadura militar representada em 

Magnífica 70, a Boca do Lixo é um lugar malvisto, um lugar de subversivos, 

entretanto, para quem está inserido no universo da Boca, os personagens veem 

o cinema como uma família, um lugar de união das pessoas,  um lugar onde o 

cinema e o ato de fazer cinema são capazes de transformar alguém, porém sob 

uma perspectiva que opta por mostrar um “fazer cinema” glamourizado, sem as 

dificuldades financeiras e técnicas que muitas vezes marcaram os cineastas da 

Boca. A Boca do Lixo em Magnífica 70 é marcada pela nostalgia do tempo 

presente, uma nostalgia do que a Boca, seu cinema, as pessoas da Boca, e 
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mesmo os anos 1970, foram ou mesmo poderiam ter sido em outras 

circunstâncias. E se um censor tivesse se envolvido com a pornochanchada?  

A Boca do Lixo ficcional é um lugar de liberdade, seja criativa, seja 

pessoal, ou mesmo uma sexual, mas sempre marcada pela liberdade daqueles 

que fazem parte desse universo: é na Boca que eles irão se desprender de 

amarras sociais e da repressão política e moral existente no período, sendo 

também onde muitos personagens vão se ver livres de seus passados 

problemáticos, onde irão encontrar a liberdade para serem quem de fato são. O 

slogan “Entre a censura e a liberdade” diz também sobre essa busca pela 

liberdade individual em um período repressivo. 
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Como se eu fosse um saudoso poeta e fosses a Paraíba 
A matriz cinemanovista da narrativa de Onde nascem os fortes 

 
                                                           Aurora Almeida de Miranda LEÃO1 

 

Introdução 
            Este artigo investiga a narrativa da série “Onde nascem os fortes”, 

exibida pela TV Globo em 2018, no horário das 23h, somando 53 capítulos. O 

sertão nordestino é o epicentro.  

            Escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, a história tem o cariri 

paraibano como cenário. Assinam a obra, George Moura e Sergio Goldenberg, 

autores do texto, Walter Carvalho na fotografia, e José Luiz Villamarim na 

direção artística. Com quatro meses de exibição, a diegese destaca traços 

sociais como a corrupção, a violência, o machismo estrutural, a intolerância, a 

soberba do poder econômico, a truculência da política, a relação promíscua 

entre estado e instituições, e tudo isso promove estreita dialogia com o 

cotidiano do país. Ao abrir a obra com uma música que diz “Todo homem 

precisa de uma mãe” (“Todo homem”, de Zeca Veloso), o discurso televisual 

insinua uma disruptura nessa ambiência tão entranhada no imaginário 

nacional. 

           O enredo é simples: ambientado no sertão nordestino, tem poucos 

personagens e um conflito principal. A protagonista Maria (vivida pela atriz 

Alice Wegmann) tem um irmão gêmeo chamado Nonato (Marco Pigossi): os 

dois saíram de Recife para fazer uma trilha de bicicleta na cidade de Sertão, 

onde a mãe viveu a infância e para onde nunca mais voltou. No trajeto, acabam 

tomando rumos diferentes na primeira noite: enquanto ela sai ao encontro de 

um moço que conheceu na estrada, ele vai ao bar principal e tem uma 

desavença com o poderoso empresário Pedro Gouveia (Alexandre Nero), dono 

de uma fábrica de bentonita no lugar, que tem uma trupe conhecida de 

bajuladores e capangas. Depois do entrevero, o jovem desaparece e seu 

sumiço fica envolto em mistério. A partir disso, desenvolve-se a trama. 

           A narrativa é perpassada por uma violência desconcertante e Maria, 

vítima de assédio e da impunidade conferida pelo poderio econômico e seus 
                                                            
1 Doutoranda do PPGCom/UFJF.Bolsista FAPEMIG. Orientadora: Profa. Dra. Cláudia de 
Albuquerque Thomé, coordenadora do grupo Narrativas Midiáticas e Dialogias/CNPq. 
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asseclas, assume reação de extrema agressividade no enfrentamento ao 

‘coronel’ sertanejo do século XXI. Essa configuração remete ao tripé 

colonialismo-patriarcado-capitalismo (SANTOS, 2009), como também ao 

manifesto Estética da Fome2, de Glauber Rocha (1965): “Uma estética da 

violência antes de ser primitiva é revolucionária, eis aí o ponto inicial para que o 

colonizador compreenda a existência do colonizado.”  

           A partir disso, acreditamos que a diegese está alicerçada na genealogia 

euclidiana, a partir da clara influência de Os sertões (1902), dialoga com uma 

literacia audiovisual - que tem no Cinema Novo um expoente e em Bacurau 

(2019) seu mais notório exemplo recente -, e convoca ressignificações para o 

sertão nordestino do qual se nutre o imaginário nacional, sendo nosso objetivo 

mostrar como isso pode ser percebido na narrativa.  

          Nesse viés, acreditamos na relevância desta análise ancorada em quatro 

pilares: primeiro, trata-se de obra original escrita para a televisão aberta; 

tematiza o sertão e nele foi integralmente filmada; é a primeira obra televisiva 

fortemente inspirada no legado de Euclides da Cunha (1866-1909), e ainda 

inova ao trazer rupturas (COCA, 2018) no modo canônico de organização do 

texto teledramatúrgico, seja na composição imagética, na configuração dos 

personagens, no modelo tradicional de apresentação da teleficção, e ainda na 

forma como a narrativa de Onde nascem evidencia a questão de gênero, 

abrindo espaço para a diversidade. 

 

 

1. O sertão é o Sul que precisa ser visto 

           O Nordeste é fundamental na concepção da narrativa de Onde nascem 

os fortes. Isso não apenas porque seu território é o cronotopo3 no qual se 

desenvolve a trama. Para criar uma relação afetiva entre a equipe de 

realização e o território sertanejo, tão pouco conhecido em sua vastidão, 

                                                            
2 Manifesto que explicita os pilares do Cinema Novo, de autoria do cineasta baiano Glauber 
Rocha, o mais proeminente dos criadores do movimento que é marco na cinematografia 
brasileira. Disponível em http://contracampo.com.br/21/esteticadafome.htm. Acesso em 27 jul 
2021. 
3 Termo criado pelo teórico russo Mikhail Bakhtin (2010) para falar da interdependência tempo-
espaço e o quanto essa relação interfere na construção narrativa. Assim, o tempo influi na vida 
dos personagens, os quais, por sua vez, modificam o espaço num movimento dialógico em 
permanente mudança. 

http://contracampo.com.br/21/esteticadafome.htm
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elenco, técnicos e integrantes da produção transferiu-se para a Paraíba e por lá 

morou por quatro meses, tornando mais epidérmica a relação com a região que 

funciona na obra como microcosmo do país.  

           Na diminuta e fictícia Sertão, cidade ficcional, assomam problemas 

como corrupção, violência, machismo estrutural, intolerância, disparidade 

econômica, truculência política e toda sorte de disparidades sociais, bem como 

perpassa uma sexualidade opressiva reforçadora de padrões normativos 

hegemônicos, cruéis para com a liberdade e carrascos da diversidade. E ali o 

sertão interfere de modo irrefutável e até mesmo a poeira atua na compleição 

da diegese – há cenas nas quais o solo fustigado pela estiagem aparece em 

primeiro plano; outras nas quais sobe poeira do chão e os personagens falam 

como se por trás de uma nuvem; algumas outras nas quais os personagens 

aparecem diminutos, filmados de longe, para que o telespectador perceba a 

imensidão na qual estão inseridos e o quanto é difícil ‘reparar’ na existência 

daqueles seres esquecidos pelo poder público. 

          As primeiras imagens provocam estranhamento (MACHADO, 2012): 

destoando do corriqueiro na história da teledramaturgia, a câmara destaca-se 

como narrador, abrindo a narrativa com um movimento de imersão, tenso e 

veloz, indicando a chegada de alguém a uma zona árida, de solo muito 

arenoso. Segue provocando sobressalto no telespectador: afinal, quem chega 

ao sertão é um personagem mas é também quem está a assistir.  

           Até vermos quem vai a pedalar numa bicicleta pelo chão castigado pela 

seca, passam-se quase dois minutos. A câmara é trepidante (está filmando 

acoplada à cabeça do intérprete), conduzida para fazer o telespectador sentir-

se integrado naquele passeio. Estabelece de pronto clara simetria com o filme 

mais conhecido de Glauber Rocha (1939-1981), “Deus e o diabo na terra do 

sol” (1964). A dialogia com o específico fílmico se dá na visualidade, 

predominando a aridez do espaço sertanejo a funcionar como microcosmo do 

país com problemas tão seculares como os que se noticiam diariamente na 

imprensa, lugar onde a violência assoma com vigor.  

            Isso também foi um dos motivos que nos levou a querer investigar a 

obra com profundidade, buscando compreender o que está latente em seu 

discurso televisual. Este é permeado de muitas vozes, aqui entendidas como a 
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mise-en-scène, a luz, a fotografia, a paleta de cores, os figurinos, a escolha dos 

atores, os nomes dos personagens, a sintaxe entre eles e o espaço no qual o 

enredo se desenvolve e tem grande influência sobre a trama. Basta ver 

algumas sequências para se ter clareza disso, como acontece na primeira 

aparição do juiz Ramiro (Fábio Assunção): ele está treinando tiro num lugar 

absolutamente deserto da cidade e tem a seu lado um empregado submisso. A 

visualidade da cena de alguns minutos mostra o personagem com o olho na 

mira da espingarda, num enquadramento bastante semelhante ao que existe 

com o personagem Antônio das Mortes de “Deus e o diabo na terra do sol” 

(1964). É uma citação clara ao filme glauberiano. 

            Destarte, a construção diegética dialoga fortemente com o sertão 

visibilizado pelos filmes mais emblemáticos do Cinema Novo, como Aruanda 

(1960), Deus e o diabo na terra do sol (1964), Vidas secas (1963), Os 

fuzis(1964), Cinco vezes favela (1962), O dragão da maldade contra o santo 

guerreiro (1969), e com alguns títulos do Cinema da Retomada (herdeiro do 

movimento que o antecede), tais como Guerra de Canudos (1997), Abril 

despedaçado (2001), Cinema, aspirinas e urubus (2004), e Baile perfumado 

(1996). 

          A escolha do sertão nordestino como cenário imagético privilegia 

justamente um olhar para a linha abissal definida pelo teórico português 

Boaventura de Sousa Santos (2018) nas Epistemologias do Sul: 
 

Quem parte das Epistemologias do Sul dá particular atenção a duas 
coisas: por um lado, a existência de uma linha abissal, que cria 
formas de exclusão tão radicais, que geram invisibilidade, inexistência 
social, irrelevância social, e, portanto, realidades que são práticas, 
que são conhecimentos, que são atividades, que são sabedorias, 
ficam fora da visibilidade social porque foram radicalmente excluídos. 
Nós chamamos isso de uma sociologia das ausências. Cabe-nos 
fazer a denúncia dessa sociologia das ausências e, naturalmente, a 
comunicação hegemônica é fundamental para as classes 
dominantes, que tem o objetivo de manter invisível a linha abissal. 
Para que a linha abissal seja radical, ela precisa ser invisível, porque 
parte da ideia que comunica somente aquilo que é o relevante para 
comunicar. (SANTOS, p. 143, 2018). 
 

           Assim, a estreita ligação entre sertão, violência e patriarcado aprofunda-

se na medida em que a representação da ideia de masculinidade está imersa 

num ambiente historicamente massacrado pela visão eurocêntrica. Deriva daí a 

ideia recorrente, e um preconceito entranhado no contexto social, de que o 
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sertão é terra de sofrimento, miséria e dor; que o sertanejo é inculto; que do 

sertão não há possibilidade de se extrair civilidade. SANTOS (2018) defende 

que a Comunicação é campo fértil para esse tipo de investigação: 
 

A linha abissal é fundamental para a estrutura de dominação de 
nossas sociedades, que assume três grandes formas: o capitalismo, 
o colonialismo e o patriarcado. Esta dominação é aquela que 
desenha a linha abissal, para criar exclusão, e serve-se da 
comunicação hegemônica para que essa linha abissal esteja tão 
presente que não  se  veja,  seja  naturalizada; é  ela  que  cria  o  
verdadeiramente universal, aquilo que é relevante, o resto não 
interessa. Por essa razão é fundamental, mas também é preciso 
notar que hoje a comunicação tem contradições e tem criado formas, 
que podemos designar de comunicação contra-hegemônica. 
(SANTOS, p. 143, 2018).         
 

            Prosseguindo nessa linha de raciocínio, a narrativa de Onde nascem 

nos parece funcionar como oásis, no qual a comunicação vai na contramão do 

formato preponderante e os papéis de gênero são abordados com primazia, 

assim como os pilares que sustentam essa zona de invisibilidade: o 

colonialismo, o patriarcado e o capitalismo. Isso acontece também porque seus 

criadores já alcançaram nível de reconhecimento, por parte da crítica e do 

público4, que traduz-se por obras de extrema qualidade e com um diferencial 

de ruptura com o modelo canônico da teledramaturgia, como bem explica 

Adriana Coca (2018): 
 

É com base nessas inquietações que entendemos que é preciso 
atenção às mudanças ocorridas na teledramaturgia e às 
possibilidades provocadas pelas reconfigurações de sentido, que 
suspeitamos ser recorrentes. Partimos do pressuposto que, na última 
década, a desconstrução à matriz tradicional de narrar na televisão 
vem sendo progressiva, sobretudo no que tange a formatos mais bem 
acabados do ponto de vista da produção, e esses trabalhos se 
apresentam, de alguma maneira, como crítica à forma canônica de 
contar histórias de ficção seriada. O que vem sendo observado é que 
novas experiências vêm surgindo no seio da emissora de televisão 
hegemônica na área, que é a TV Globo, o que surpreende, já que, 
historicamente, a TV Globo serve como um modelo de representação, 
inspirando inclusive a teledramaturgia das outras emissoras 
produtoras, situação que reflete uma reação à fuga da audiência 
provocada pelo avanço das mídias digitais, que, consequentemente, 
também tornam mais acessíveis produções audiovisuais diversas, 
inclusive aquelas produzidas com sucesso em outros países, como 
as séries norte-americanas.Tal contexto proporcionou mudanças 

                                                            
4 Ver repercussão da obra junto à audiência. Disponível em 
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/tv/noticia/2018/04/onde-nascem-os-fortes 
fotografia-impecavel-e-boas-atuacoes-impressionam-o-publico-na-estreia-
cjgdl0uim018201qoalia84nz.html. Acesso em 02 mai 2022. 
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mais acentuadas e urgentes na dramaturgia de televisão.(COCA, 
2018, p. 250). 
 

Imagem 1 - Cássia (Patrícia Pillar) simboliza a resistência feminina na linha 
abissal. 

 
Fonte: TV Globo. 

 

 

2. Ascendência euclidiana e Cinema Novo 

            A pertinácia política que a realidade ganha através do Cinema Novo5, já 

se desenhara lá na literatura de Graciliano Ramos, inauguradora de uma 

corrente de resistência retomada pela geração cinemanovista. Assim como 

Euclides escolhe uma abordagem histórica, racial, geográfica, sociológica e 

antropológica para a descrição do sertanejo, indicando que fatores como meio 

físico, raça e história são determinantes, isso também foi insinuado de forma 

indireta por Raquel de Queiroz e desenvolvido explicitamente pelo escritor 

alagoano.    

           Uma vez que todo texto é tributário de outro, isto é, um discurso é 

formado por fragmentos de discursos imbricados em outros, os chamados 

interdiscursos, “Aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente. Ou 

seja, é o que chamamos de memória discursiva”. (ORLANDI, 2012, p.31), 

                                                            
5 Movimento de cineastas brasileiros que se destaca pela crítica à desigualdade social e 
política das décadas de 1960-1970, e se configura como ruptura com a linguagem que filmes 
nacionais apresentavam até então. 
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entendemos haver um percurso genealógico a unir essas criações à serie 

televisiva. 

            No caso da teledramaturgia em estudo, a história é do século XXI, 

portanto, a diegese fala se outro momento, mas persiste a problemática do 

abandono político da região e os problemas estruturais que avultam no sertão 

não são muito distintos dos que foram tematizados anteriormente. A fotografia 

da série tem assinatura de Walter Carvalho, que traz de berço a vocação para 

captar com propriedade imagens nordestinas. Como exemplo, vale citar dois 

filmes exponenciais nos quais a câmera é dele: Central do Brasil (1998) e Abril 

despedaçado(2002), ambos premiados e dirigidos por Walter Salles. E na 

direção de Onde nascem os fortes, o mesmo diretor de obras como O canto da 

sereia (2013), Amores roubados (2014), O rebu (2014) e o filme 

Redemoinho(2014).       

          Desse modo, ao pesquisarmos e mergulharmos nesta investigação em 

busca de descobrir a ligação do cronotopo com o machismo entranhado na 

região interiorana do Nordeste, estamos cientes de perscrutar uma dialogia 

secular, enraizada na formação do país e sublinhada nas muitas vertentes 

artísticas e culturais que ajudaram a construir e sedimentar esse imaginário 

sertanejo/nordestino rico de imagens, de músicas, de textos e de sentidos. É 

como diz o professor Albuquerque Júnior (2013): 
 
O nordestino será inventado, será definido em seus traços físicos e 
psicológicos, em grande medida, pela produção cultural e artística 
vinculada a este movimento. Nos anos 30, com a publicação das 
obras clássicas da sociologia nacional de Gilberto Freyre, e de toda 
uma produção artística, literária e ensaística sob sua inspiração e 
patrocínio, a figura do nordestino se afirmará definitivamente, como 
um tipo regional brasileiro (ALBUQUERQUE JR, 2013, p. 146). 

 

 Por esse caminho, acreditamos ser adequado indicar que nossa análise 

parte do entendimento do sertão como linha abissal fundante na construção do 

cronotopo da narrativa, sendo que, a partir disso, o espaço geográfico e a 

memória cultural nos parecem determinantes para a presença da violência 

simbólica (BOURDIEU, 2004). Esta se traduz na obra pela notória estrutura 

patriarcal e colonialista, da qual derivam o machismo, a opressão sexista, a 

veia corruptora do poder econômico e a truculência do mais forte sobre o mais 

fraco, fundantes na delimitação desta análise.  
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           As personagens masculinas tem traços claramente machistas, enquanto 

as femininas carregam sinais de resistência, coragem e disposição para a luta. 

Entretanto, todas são personagens complexas ou redondas (GANCHO,1991) 

através das quais se verificam mudanças significativas de comportamento 

durante o desenrolar da trama, de tal modo que o conhecido recurso do gancho 

(COSTA, 2001, p.1), clássico no formato da teledramaturgia - “suspensão da 

ação dramática num momento de tensão e expectativa” – funciona muito mais 

pelas surpresas geradoras de tensão a partir das personagens, e não tanto 

entre os blocos ou capítulos.  

          Já as estratégias utilizadas respaldam-se pelo recurso às matrizes 

euclidianas e cinemanovistas, e a essência melodramática também só começa 

a ser mais observada do meio da narrativa em diante. Há também todo o 

aparato da produção, centrada no próprio sertão nordestino, opção que 

potencializou os contornos da fotografia, do figurino, da trilha sonora, da mise-

en-scène e do próprio discurso televisual. 

          Entretanto, cabe ressaltar o diálogo observado entre a forma como a 

mulher integra a diegese de “Onde nascem os fortes” e a matriz euclidiana (o 

escritor vê a mulher como símbolo maior da resistência) e consolida sua 

ascendência cinemanovista, na trilha indicada por Glauber Rocha (1965): 
 
O Cinema Novo, por isto, não fez melodramas: as mulheres do 
Cinema Novo sempre foram seres em busca de uma saída possível 
para o amor dada a impossibilidade de amar com fome: a mulher 
protótipo, a de Porto das Caixas, mata o marido; a Dandara de Ganga 
Zumba foge da guerra para um amor romântico; Sinhá Vitoria sonha 
com novos tempos para os filhos: Rosa vai ao crime para salvar 
Manuel e amá-lo em outras circunstâncias; a moça do padre precisa 
romper a batina para ganhar um novo homem; a mulher de O 
Desafio rompe com o amante porque prefere ficar fiel ao mundo 
burguês; a mulher em São Paulo S.A. quer a segurança do amor 
pequeno-burguês e para isto tentará reduzir a vida do marido a um 
sistema medíocre. (ROCHA, 1965)6. 
 

                 Esse ser feminino que reage de formas diversas como vítima da 

“impossibilidade de amar com fome”, está presente na teleficção, sobretudo 

através das personagens Maria, Cássia (Patrícia Pillar) e Rosinete (Deborah 

                                                            
6 Texto extraído do manifesto Estética da Fome, escrito pelo cineasta Glauber Rocha e 
publicado simultaneamente em Nova Iorque, Milão e Rio Janeiro, em 1965. Disponível em 
https://www.bing.com/videos/search?q=est%c3%a9tica+da+fome&&view=detail&mid=FE625EE
AAFDAEAD3226FFE625EEAAFDAEAD3226F&rvsmid=321FC9E7DBF1AADFA1F3321FC9E7
DBF1AADFA1F3&FORM=VDRVRV, Acesso em 13 jul 2021. 

https://www.bing.com/videos/search?q=est%c3%a9tica+da+fome&&view=detail&mid=FE625EEAAFDAEAD3226FFE625EEAAFDAEAD3226F&rvsmid=321FC9E7DBF1AADFA1F3321FC9E7DBF1AADFA1F3&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=est%c3%a9tica+da+fome&&view=detail&mid=FE625EEAAFDAEAD3226FFE625EEAAFDAEAD3226F&rvsmid=321FC9E7DBF1AADFA1F3321FC9E7DBF1AADFA1F3&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=est%c3%a9tica+da+fome&&view=detail&mid=FE625EEAAFDAEAD3226FFE625EEAAFDAEAD3226F&rvsmid=321FC9E7DBF1AADFA1F3321FC9E7DBF1AADFA1F3&FORM=VDRVRV


138 
 

Bloch). Maria porque precisa embrenhar-se nas matas para escapar da 

perseguição de Pedro e continuar a procura pelo irmão desaparecido; Cássia 

porque não pode levar adiante a paixão pelo homem que acredita ter matado 

seu filho, e Rosinete porque ama o marido e, mesmo traída, deseja preservar o 

casamento em prol da convivência familiar. 

 

 

3. Linha abissal, cronotopo, micromachismos 

            Estes são alguns conceitos que permeiam este estudo. A linha abissal, 

já referida anteriormente, nos remete à Sociologia das Ausências (SANTOS, 

2009), segundo a qual os saberes advindos da Europa fomentaram e 

contribuem para perpetuar uma situação na qual se cria socialmente uma 

divisão, espécie de apartheid cultural. Essa abjunção é tão intensa, profunda e 

constante que produz uma naturalização desse panorama social, acarretando 

zonas de sombra, nas quais vive um grande contingente de pessoas 

invisibilizadas: pobres, mulheres, negros, indígenas.  

          Assim com as pessoas, assim com os lugares, donde a resultância é 

clara: o Brasil, pertencente ao hemisfério sul, situa-se nessa área, distante da 

primazia europeia. Dentro do país, cada região tem sua colocação, sendo que 

o Nordeste (por muitas décadas integrado ao que hoje é a região Norte) é 

ainda mais Sul (no sentido de estar distante dos centros de poder) e, portanto, 

ampara com mais proeminência essa zona de invisibilidade, definida como 

linha abissal. 

           Outrossim, o sertão televisual afirma-se com singular destreza porque 

altera o ritmo dos acontecimentos, uma vez que ele transforma a vida das 

personagens, interfere na condução da narrativa e faculta novas 

temporalidades, numa interação dialógica articulada com o espaço de cada 

actante.  

          Nesse contexto, no qual a tríade apontada por SANTOS (2009) alicerça 

o edifício narrativo, não poderia faltar o gene do machismo e sua multifacetada 

configuração. Posto isso, registramos que a maioria dos personagens 

apresenta fortes aspectos machistas, assim como o roteiro evidencia, em 

cenas e sequências, um naipe extenso de compleição masculina fundada no 
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patriarcado. São contextos diegéticos que destacam ações violentas e 

opressivas, de tal modo absorvidas pelo tecido social que passam a ser 

naturalizadas, levando ao que Luis Bonino (1995) classifica como 

“micromachismos”. Estes se traduzem por atitudes machistas de tal modo 

assimiladas que já nem se as percebe como ramificações do machismo, o que 

fez a terapeuta mexicana cunhar a expressão “machismo invisível” 

(CASTAÑEDA, 2019). 

          Para explicitar mais a argúcia desses conceitos, toma-se de exemplo três 

cenas nas quais o machismo aparece de modo tão corriqueiro como já está 

naturalizado no contexto social. São elas: duas cenas do capítulo de 22 de 

maio, sendo a primeira de 13’:01” a 14’:13” - Ramiro diz à Cássia “Isso nunca 

me aconteceu antes”; e de 19’:16’ a 21’:38” – o juiz está na sala de casa, 

sentado ao lado do filho e diz “Ninguém respeita um fracassado”. Ao que o 

filho, com uma opressão e uma culpa visíveis em sua expressão e até no modo 

de sentar, interage: “O senhor me acha um fracassado, né, pai?!” 

             Por fim, a cena insólita da Shakira do Sertão (Jesuíta Barbosa) a cantar 

debaixo do sol impiedoso, de vestido, peruca e sapatos vermelhos (travestida 

em seu personagem performático, atração no show noturno da boate da 

cidade) em frente ao Fórum onde trabalha o pai, juiz e figura maior da Lei na 

cidade. Essa cena acontece no capítulo de 11 de junho e tem perto de 5 

minutos. O jovem canta “Mal necessário”7, canção de 1978, marcante na 

carreira de Ney Matogrosso. De dentro do Fórum, Ramiro se impressiona com 

a beleza da voz, comenta com Cássia e vai lá fora olhar para descobrir quem 

canta.  

         Ao descobrir de quem se trata, fica estupefato, olha como se não 

acreditasse no que vê e sua figura traduz ódio, nojo, vergonha, aversão. Ao 

final da performance, Ramirinho diz: “Isso aqui é um ato de amor, pai. Isso aqui 

é minha contínua necessidade de dividir minha vida com o senhor”. Após a 

revelação, o juiz diz ao filho que ele é ridículo e tem vergonha dele. Entra no 

fórum e passa mal, quase tem um enfarte. 

 
                                                            
7 Ver matéria “Hit de Ney há 40 anos ajuda Jesuíta a dar voz à dualidade da 'drag' Shakira do 
Sertão”. Disponível em https://g1.globo.com/pop-arte/musica/blog/mauro-
ferreira/post/2018/04/28/hit-de-ney-ha-40-anos-ajuda-jesuita-a-dar-voz-a-dualidade-da-drag-
shakira-do-sertao.ghtml. Acesso em 30 abr 2022. 

https://g1.globo.com/pop-arte/musica/blog/mauro-ferreira/post/2018/04/28/hit-de-ney-ha-40-anos-ajuda-jesuita-a-dar-voz-a-dualidade-da-drag-shakira-do-sertao.ghtml
https://g1.globo.com/pop-arte/musica/blog/mauro-ferreira/post/2018/04/28/hit-de-ney-ha-40-anos-ajuda-jesuita-a-dar-voz-a-dualidade-da-drag-shakira-do-sertao.ghtml
https://g1.globo.com/pop-arte/musica/blog/mauro-ferreira/post/2018/04/28/hit-de-ney-ha-40-anos-ajuda-jesuita-a-dar-voz-a-dualidade-da-drag-shakira-do-sertao.ghtml
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Imagem 2 - Nonato (Marco Pigossi) é o símbolo maior da violência patriarcal 
que alicerça a diegese de Onde nascem os fortes. 

 
Fonte: TV Globo. 

 

            São cenas nas quais a violência simbólica é protagônica, assim como 

numa cena do último capítulo, na qual Ramirinho recebe do pai a missão de 

dar fim a Nonato: o juiz entrega ao filho um revólver e ordena que ele mate a 

vítima. O jovem, que nas noites é a artista Skakira do Sertão, entra em pânico, 

chora, treme todo, implora para não cumprir a ordem, diz não ter coragem, 

porém o pai esbraveja, raivoso e impositivo: “Mate, prove que você é homem!”.       

 
 
4. Metodologia 

           Dentro do Nordeste, o espaço mais explorado pelo audiovisual (cinema 

e televisão) é o sertão. Porém, antes de chegar ao ecrã, esse sítio foi gestado 

por vários discursos (regionalista, tradicionalista, político, técnico e literário), 

criadores da sinonímia Nordeste x Sertão que culmina com uma ideia 

estereotipada da região, até hoje preponderante no imaginário nacional.  

          Visando entender melhor como chegamos a situação tão inusitada, é 

apropriado nos acercamos de estudos que nos antecedem e desvelam essa 

trilha. Para fazer isso, seguimos a proposta de MOTTA (2013), pela qual há 

sete passos a seguir para decompor a construção discursiva, ou seja, 

desconstruir para melhor apreender. Aqui, optamos por focar em apenas dois 

desses: personagens e estratégias. Da proposta de Juremir Machado (2012), 
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conhecida como ADI (Análise Discursiva de Imaginários) ou TI (Tecnologias do 

Imaginário), seguimos os três passos: Estranhamento, Entranhamento e 

Desvelamento. 

         O estranhamento começa na primeira tomada com a diferença inaugural 

a destoar do corriqueiro na história da ficção teleaudiovisual: a câmara abre a 

narrativa com um ‘mergulho’ tenso e veloz indicando a chegada a uma zona 

árida, de solo muito arenoso. Segue assim, provocando estranhamento. Até 

vermos quem está a pedalar numa bicicleta pelo chão ermo do sertão, passam-

se quase dois minutos, como dissemos anteriormente. A intenção é fisgar 

quem está do outro lado da tela para ver e ‘sentir’ a história.  

       Toda a série tem cenas e sequências memoráveis, nas quais diversos 

imaginários são mobilizados. Situações de opressão do mais forte sobre o mais 

fraco, do patrão sobre o subalterno ou do que tem mais poder sobre o outro 

são inúmeras, bem como há muitas composições imagéticas que descontroem 

ou fazem uma clara inversão nas questões do machismo estrutural assente no 

subtexto da narrativa. Para tanto, a metodologia parte da delimitação indicada 

no quadro abaixo: 

 
                 Metodologia de Análise da supersérie8 ONDE NASCEM OS FORTES 

      *LUIZ GONZAGA MOTTA & JUREMIR MACHADO 

 
 
         Os passos da Análise Discursiva de Imaginários (MACHADO, 2012) 

correspondem ao que exercitamos nesta análise, conforme seguimos na 

pesquisa de doutoramento: primeiro, a motivação para a pesquisa causada 

pelo estranhamento provocado pelo objeto. Segundo o entranhamento ou 

                                                            
8 Designação dada pela TV Globo, à época do lançamento da obra (2018), e depois não mais 
usado para facilitar a procura da obra pela plataforma Globoplay. Assim, hoje, quem quiser 
assistir à narrativa, tem acesso a ela no streaming na grade de Telenovelas. 

 

 
EUCLIDES e  
OS SERTÕES 

 NORDESTE  LINHA ABISSAL 

 
PATRIARCADO 

MACHISMO 
OPRESSÃO 

 
ONDE 

NASCEM OS 
FORTES 
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mergulho na narrativa – é a fase atual -, e, finalmente, o desvelamento ou 

revelação, a qual estamos buscando. 

 
 
 
5. Considerações finais 

           Em “Onde nascem os fortes”, as principais influências ou inspirações nos 

parecem ser Os sertões, de Euclides da Cunha; a sinonímia Nordeste e Sertão, 

conforme aponta Albuquerque Jr (2013); a paleta de cores terrosas e sombrias 

que marca a constituição das cenas e os figurinos; uma fotografia que destaca 

a iluminação solar e sua potência quando o discurso que se quer enfatizar é o 

do movimento contrário ao estabelecido, e sombria quando a tríade 

(colonialismo, patriarcado, capitalismo) da linha abissal precisa prevalecer; a 

maquiagem quase inexistente; o recurso à literacia, através do qual há releitura 

de tomadas, citações de enquadramentos usados anteriormente, dialogia entre 

personagens similares; padrões de comportamento assemelhados, e 

parâmetros reavivados de mulheres guerreiras, mães e/ou jovens libertárias, 

bem como personagens masculinas sórdidas, vis, anacrônicas, também 

redimensionadas na obra.  

            De tudo isso os criadores se valem para elaborar uma narrativa na qual 

o alto sertão nordestino, definido por Euclides da Cunha (1902) como “Brasil 

Profundo”, ganha relevo cronotópico, bem como o movimento que se faz em 

torno dele e de suas configurações. Desse modo, a história dos irmãos gêmeos 

que se embrenham pelo sertão em busca de aventuras; do empresário que 

permanece no seu rincão porque acredita que lá também é possível se erigir o 

progresso; e a do juiz corruptor e assassino, nos parecem propícias para 

promover reflexões sobre questões políticas estruturais brasileiras, num 

deslocamento da problemática nacional para a sertanidade. Sendo ademais 

Sertão o nome da cidade fictícia da série, nos parece que essa escolha opera 

no sentido de afirmar que permanece no sertão, de qualquer cidade 

nordestina, um nicho de miséria, fome, corrupção, coronelismo, preconceitos 

de toda ordem, descaso com saúde, educação e demais políticas públicas, 

como já detectara o escritor fluminense em sua obra seminal.        

            O deslocamento de toda a equipe de realização do eixo tradicional (Rio-
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São Paulo) para o sertão nordestino configura-se como opção bastante 

ousada, sobretudo se pensarmos que a obra foi produzida e exibida em ano de 

eleições majoritárias no Brasil, e nestes tempos nos quais a velocidade das 

inovações tecnológicas, do movimento contínuo de informações, das fake 

news, dos podcasts e de outras invenções da contemporaneidade, esboçam-se 

em franca oposição ao ambiente narrativo em foco. A ousadia é clara e talvez 

um dos propósitos seja mostrar que há um enorme contingente no país vivendo 

à margem (conforme esboça a Sociologia das Ausências, de Boaventura) 

desses tantos aperfeiçoamentos porque sequer tem acesso a questões básicas 

como saneamento, saúde, educação.  

           Assim, ao criar esse universo diegético, a narrativa cria ambiente 

propício para uma vasta produção de sentidos, fazendo aflorar indagações 

como: a cidade de Sertão seria a metáfora de um país perdido em meio a 

degradação de perspectivas políticas construtivas e a aridez da esperança que 

parece ser preponderante? As imagens fotográficas e as situações dramáticas 

que dialogam com outras obras podem corroborar o mito do eterno retorno9, ou 

são apenas digressões em meio a avalanche de imagens descartáveis que nos 

‘perseguem’ cotidianamente via redes sociais, sites e plataformas digitais? São 

questões que nos interpelam agora e que deixamos ao leitor ou possíveis 

dialoguistas para que nos ajudem a elaborar como partes da construção 

narrativa, as quais agigantam a obra, uma vez que a criação artística é tão 

maior e mais rica quanto mais sentidos impulsionar e quanto mais releituras 

permitir. 
  

                                                            
9 Teoria de que o universo e toda a existência e energia estiveram recorrentes e continuarão a 
ocorrer, de forma autossemelhante um número infinito de vezes através do tempo ou espaço 
infinito, ou de que há um padrão cíclico de certas recorrências, como em eras na roda do 
tempo.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Autossimilaridade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Infinito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roda_do_tempo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roda_do_tempo
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“Praise Satan”: O Bebê de Rosemary, Satanismo e Cinema de 
Horror no século XXI 

 
Rafaela Arienti BARBIERI1 

 
Introdução 
 No escuro de seu apartamento e com uma faca em mãos, Rosemary, 

vestida com sua camisola azul clara, entra cuidadosa mas determinadamente no 

armário que conecta seu apartamento ao de seus vizinhos, Roman e Minnie 

Castevet. A câmera subjetiva acompanha seus passos rumo a sala de estar, 

onde encontra seus simpáticos e prestativos vizinhos, os mesmos que 

ofereceram-na à Satã. Laura-Louise grita estridentemente, apontando para 

Rosemary, que se aproxima do berço envolto por mantos pretos e com uma cruz 

invertida encaixada como móbile.  

 

Imagem 01 - Rosemary Woodhouse em O Bebê de Rosemary (1968). 

 
Disponível: https://kaist455.com/2012/06/10/rosemarys-baby-1968/ Acesso: 20/02/2021. 

 
 

 A personagem sorri enquanto afasta os mantos que cobrem a criança e 

seu rosto expressa o terror do que descobre no berço. Um violino agudo 

acompanha o estado de choque da personagem, que cobre a boca com a mão 

e arregala os olhos diante da situação. É apenas dessa forma que o público tem 

acesso à criança, pelos olhos de uma mãe desesperada. Rosemary olha para 

                                                            
1 Doutoranda pelo Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal de Santa 
Catarina. Graduada e mestre em História pela Universidade Estadual de Maringá. Membro do 
Núcleo de Estudos em História e Cinema (NEHCINE/UFSC) e do Grupo de Pesquisa em História 
das Crenças e das Ideias Religiosas (HCIR/UEM). Bolsista CNPq. Orientada pelo professor Dr. 
Alexandre Busko Valim, professor do PPGH/UFSC. 
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os membros do grupo Satanista e pergunta o que fizeram com seu filho, “o que 

fizeram com os olhos dele?’. (ROSEMARY, 1968, 02:09:59). Roman, sentado ao 

lado de Minnie que contempla a situação, com um leve sorriso, responde que a 

criança tem os olhos do pai. 

 Rosemary, pálida, grita: “o que fizeram com ele, seus maníacos”. 

(ROSEMARY, 1968, 02:10:12). Em seguida, é interrompida por Roman, que 

finalmente revela ser Satã o pai da criança “[...] veio do inferno para fecundar 

uma mortal [...]. Satã é o pai dele. E ele se chama Adrian. Vai destituir os 

poderosos e destruir seus templos. Vai redimir os desprezados... e vingar os que 

foram queimados e torturados! Salve, Adrian”. (ROSEMARY, 1968, 02:10:27). 

Entre pausas na fala de Roman, os membros do grupo respondem “Salve, Satã”.  

 O Bebê de Rosemary é um filme de terror hollywoodiano lançado em 1968 

nos Estados Unidos sob a direção de Roman Polanski. A narrativa está centrada 

no casal Rosemary e Guy Woodhouse e sua mudança para o Edifício Bramford 

em Nova York, de estilo gótico e portador de uma má fama na virada do século, 

sendo chamado de Bramford Negro: “foi lá que as irmãs Trench realizavam seus 

experimentos culinários e que Keith Kennedy dava festas. Adrian Marcato 

também morou lá” (ROSEMARY, 1968, 00:07:33). Enquanto tenta construir seu 

novo lar no apartamento de número 7E, o casal tem contato com um grupo 

Satanista que escolheu Rosemary para ser a mãe do filho de Satã. 

 Lançado em um contexto estadunidense caracterizado por intensas 

transformações culturais, pela contracultura, pelo movimento psicodélico, pelo 

questionamento das religiões e instituições tradicionais e organização de novos 

movimentos religiosos como o próprio Satanismo, o filme dialoga com seu 

tempo, com medos historicamente localizados e com o horizonte social de seu 

período de produção. Sob uma ótica crítica, é possível compreender que os 

filmes são construídos “[...] por suas relações internas e pelas relações que 

mantém com sua situação social e histórica” (KELLNER, 2001, p. 130), sendo 

que os filmes de horror não escapam a isso. Abordados como fonte histórica, 

trazem discussões relativas ao seu contexto cultural, religioso, social e político; 

podem ser compreendidos como produtos da Cultura da Mídia e, distantes de 

um entretenimento inocente, “[...] incorporam vários discursos, posições 

ideológicas, estratégias narrativas, construção de imagens e efeitos [...] que 
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raramente se integram numa posição ideológica pura e coerente” (KELLNER, 

2001, p. 123). 

 No decorrer da década de 1970, O bebê de Rosemary impulsionou 

diversos filmes de terror que traziam como tema de suas narrativas, mulheres 

grávidas de Satã ou grupos que declaravam-se seguidores deste.2 Porém, o 

impacto do filme dirigido por Polanski não se restringe às décadas de 1960 e 

1970, sendo possível encontrar ao longo do século XXI uma pluralidade de filmes 

e séries que de alguma forma, permanecem em diálogo com sua narrativa, 

geralmente próximos do gênero de terror. Entre vários exemplos, é possível 

mencionar História de Horror Americana: A Casa dos Assassinatos (2011), O 

Herdeiro do Diabo (2014), dirigido por Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, o 

remake dirigido por Agnieszka Holland, O Bebê de Rosemary (2014), Shelley 

(2016), dirigido por Ali Abbasi, Mother (2017), dirigido por Darren Aronofsky, As 

Boas Maneiras (2017), dirigido por Marco Dutra e Juliana Rojas, História de 

Horror Americana: Apocalipse (2018), O Mundo Sombrio de Sabrina (2018-2020) 

e Falso Positivo (2021), dirigido por John Lee. 

 Diante da impossibilidade de analisar todas estas produções, intenciona-

se aqui observar mais especificamente as séries O Mundo Sombrio de Sabrina 

e História de Horror Americana, que referenciam diretamente o filme dirigido por 

Polanski e a temática vinculada a Satanismo Religioso, problematizando suas 

representações e não perdendo de vista seu diálogo com a cultura de um 

determinado contexto histórico. Destacando o desenvolvimento de grupos 

Satanistas nos Estados Unidos, como o Templo de Satã (The Satanic 

Temple/TST) e a Igreja de Satã (Church of Satan/COS), intenciona-se também 

não ignorar o viés da recepção cinematográfica pelos próprios grupos que 

autodenominam-se Satanistas.  

 Além de problematizar se as referências ao Satanismo estão acuradas de 

acordo com as práticas dos grupos que se autodenominam dessa forma, cabe 

aqui indicar de forma breve algumas relações e aproximações possíveis em um 

contexto que conta com uma pluralidade de filmes e séries que retomam 

temáticas relacionadas a este fenômeno religioso de forma direta ou indireta. Tal 

                                                            
2 Alguns exemplos que podem ser mencionados são The Mephisto Waltz (1971), It’s Alive (1974), 
The Brotherhood of Satan (1971) e The Devil's Rain (1975). 
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esforço auxilia a pensar as diversas representações do Satanismo no cinema e 

na cultura veiculada pela mídia e seus impactos sociais, na medida em que “[...] 

também fornece o material com que as pessoas forjam sua identidade. [...] 

constroem o seu senso de classe, de etnia e raça, de nacionalidade, de 

sexualidade, de ‘nós’ e ‘eles’” (KELLNER, 2001, p. 09) 

 Ao posicionarem-se de forma ativa perante o produto audiovisual e 

estabelecerem as diferenças e aproximações entre suas práticas como 

Satanistas declarados, estes grupos também demonstram como o público não 

estabelece uma relação passiva no processo de recepção, sendo capaz de criar 

novos significados e usos. A partir das discussões geradas por estas séries, é 

possível pensar um pouco sobre o impacto das mídias e sobre a dinâmica deste 

terreno de disputas. 

  

1. O Mundo Sombrio de Sabrina  
 
 A série O Mundo Sombrio de Sabrina, criada por Roberto Aguirre-Sacasa, 

produzida pela Archie Comics Publications e Warner Bros. Television, foi 

lançada e distribuída pela Netflix em 2018, contando atualmente com quatro 

temporadas. Inspirada na HQ publicada em 2014 pela Archie Horror, a narrativa 

apresenta a trajetória de Sabrina Spellman, interpretada por Kiernan Shipka, e 

suas aventuras tanto no mundo humano quanto naquele também caracterizado 

por magia, Satã e bruxos. A série permite pensar sobre inúmeras questões 

sociais desde a representação da Bruxaria, a opressão da mulher3, como 

também a representação do Satanismo, sendo que em vários momentos O Bebê 

de Rosemary é referenciado. 

 Logo no primeiro episódio da série é possível identificar diversas 

referências ao gênero do horror, seja nas menções diretas ao cinema e a 

literatura4, ou na própria abordagem estética que adota convenções do horror 

                                                            
3 Compreendendo as relações entre o patriarcado ocidental e o cristianismo, Yasmim Pereira 
Yonekura (2020) analisou a oposição à Lúcifer na segunda temporada da série em seu artigo 
publicado na revista Todas as Musas intitulado A valsa com o diabo: Lúcifer e a estrutura 
patriarcal do cristianismo versus a bruxaria na segunda temporada de “O mundo sombrio de 
Sabrina”. 
4 A série faz referência diretamente A Noite dos Mortos Vivos (1968), os personagens Dr. Jeckyll 
e Ms. Hide, presentes tanto na literatura quanto no cinema de horror, Cemitério Maldito (1983) 
de Stephen King, adaptado para o cinema em 1989 sob a direção de Mary Lambert, e o livro 
Necronomicon presente no universo Lovecraftiano, para citar alguns exemplos. 
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como a utilização de cenários fantasmagóricos, escuros, florestas invernais, 

ambientes iluminados com velas e cenários oníricos que, em muitas sequências, 

assemelham-se a pesadelos, principalmente nos enquadramentos cujas bordas 

são levemente desfocadas em função de tal efeito. 

 Ainda no primeiro episódio, em uma noite chuvosa, a personagem Mary 

Wardwell para seu carro para auxiliar uma mulher na estrada: “você toma banho 

e ligamos para o Dr. Saperstein de manhã” (SABRINA, 2018, 00:04:41). Esta é 

a primeira referência feita ao filme dirigido por Polanski, na medida em que 

Saperstein era também o nome do obstetra que cuidou de Rosemary durante 

sua gravidez. Já em outra sequência, Sabrina está em casa planejando seu 

Batismo Negro quando Hilda descreve os ingredientes do suco que a 

personagem deve tomar antes do batismo: “tem leite, ovos, alecrim e agrimônia. 

Um pouco de baunilha, batata-de-purga e Tannis” (SABRINA, S01e01, 2018, 

00:12:00). Cabe lembrar que a Raiz de Tannis era também um dos ingredientes 

dos sucos que Minnie Castevet preparava para Rosemary durante sua gravidez, 

sendo também utilizada pelos membros do grupo que venerava Satã. 

 As indicações ao longo da narrativa se intensificam já no segundo 

episódio, quando Sabrina usa um vestido vermelho com uma gola branca 

rendada, muito semelhante àquele mesmo usado por Rosemary na noite em que 

as excruciantes dores de sua gravidez param pela primeira vez em meses. A 

semelhança pode ser vista conforme as imagens abaixo: 

 

Imagem 02 - Cena de O Mundo Sombrio de Sabrina (2018). 

 
Disponível: https://mdemulher.abril.com.br/famosos-e-tv/especial-de-natal-de-o-mundo-

sombrio-de-sabrina-ganha-trailer/ Acesso: 08/02/2019. 
 

 

https://mdemulher.abril.com.br/famosos-e-tv/especial-de-natal-de-o-mundo-sombrio-de-sabrina-ganha-trailer/
https://mdemulher.abril.com.br/famosos-e-tv/especial-de-natal-de-o-mundo-sombrio-de-sabrina-ganha-trailer/
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Imagem 03 - Cena de O Bebê de Rosemary (1968). 

 

Disponível: http://satanicmojo.blogspot.com/2018/04/ Acesso: 20/02/2021. 
 

 Lembrando que Rosemary deu a luz ao filho de Satã em 1968, guardadas 

as devidas proporções, cabe também lembrar que no decorrer da série Sabrina 

descobre ser filha de Satã, o qual intenciona torná-la rainha do inferno ao seu 

lado, uma tentativa frustrada na segunda temporada e que percorre outros 

caminhos no decorrer da narrativa. 

 Além destes diálogos com O Bebê de Rosemary, a produção também é 

interessante por apresentar referências ao Satanismo, uma prática religiosa 

presente no contexto social dos Estados Unidos desde 1966 com a fundação da 

Igreja de Satã por Anton LaVey. Apesar de LaVey não ter sido o primeiro e nem 

o único que trouxe à tona a discussão sobre o Satanismo e uma apreensão 

positiva de Satã,5 a diferença entre os grupos anteriores e a Igreja de Satã, de 

acordo com o historiador das religiões Ruben Van Luijk (2016), é que nenhum 

                                                            
5Antes do grupo de LaVey identificam-se a Hermetic Order of the Golden Down (1887) na 
Inglaterra que em 1898 passou a contar com a presença de Aleister Crowley. As ideias de 
Crowley ultrapassaram os limites ingleses, expandindo-se para a França e os Estados Unidos, 
constituindo uma forte influência paras as diversas formas de religião alternativa moderna, 
particularmente o neopaganismo e as variantes do The Left-Hand Path, ao tentar estabelecer o 
Thelema. (NOGUEIRA, p. 109; LUJIK, p. 306; DYRENDAL, 42). Destacam-se ainda a Astrum 
Argentum (1905), grupo desenvolvido por Crowley após seu rompimento com a Golden Down; 
Ordo Templis Orientis (OTO – 1912), também fundada por Crowley após influências do 
germânico Theodor Reuss; Temple de Satan (1930) ou Order of the Knights of the Golden Arrow, 
fundado por Maria de Naglowska em Paris, a qual denominava-se a Sacerdotisa de Satã. Para 
Luijk, o grupo de Naglowska pode ser considerado o primeiro corpo de Satanismo Religioso 
organizado. (LUIJK, 2016, p. 301). Os autores ainda identificam a Fraternitas Saturni (1926), 
fundada por Eugen Groshe; Olphites Cultus of Sathanas (1953), fundada em Ohio por Herbert 
Sloane; e The Process Church of the Final Judgement (1965), fundado em Londres por Robert 
de Grimston e Mary Anne Maclean, e que mudou-se para Nova York em 1968. (LUIJK, 2016), 
(DYRENDAL, 2016). 

http://satanicmojo.blogspot.com/2018/04/
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de seus precursores conseguiu instigar e perdurar uma tradição do Satanismo, 

sendo que os grupos conhecidos hoje que autodenominam-se desta forma, 

possuem relações diretas ou indiretas com o grupo de LaVey. Atualmente, a 

Igreja de Satã permanece atuante, bem como outros grupos dentro deste 

espectro, como o Templo de Satã e o Templo de Set, sendo possível identificar 

uma pluralização dos Satanismos com distintos posicionamentos políticos e 

formas de aproximar da figura de Satã seja por um viés teísta ou não-teísta.6 

 As referências a Satanismo podem ser encontradas em abundância no 

filme de Polanski como também em O Mundo Sombrio de Sabrina. Em diversos 

episódios, nota-se uma imagem de Baphomet7 no centro da Academia de Bruxas 

da qual Sabina Spellman faz parte e onde os bruxos recebem sua educação. Os 

adeptos do grupo assinam seu nome no Livro da Besta para integrar o coven da 

Igreja da Noite e as tias de Sabrina, Zelda e Hilda Spellman, frequentemente 

exclamam usando expressões como “Louvado seja Satã” ou “Que Satã nos 

abençoe”, “Pelo amor de Lúcifer”.  

  Ao menos no que se refere à primeira temporada8, a relação do grupo 

com Satã não se reduz ao medo e inclui uma veneração, sendo ele o provedor 

do poder do Coven. Para o Sumo Sacerdote da Igreja da Noite, Faustus 

Blackwood, Satã não é a personificação do mal, mas sim a “personificação do 

livre-arbítrio. Bem. Mal. Essas palavras importam para o Falso Deus, mas o 

Senhor das Trevas está acima disso” (SABRINA, 2018, s01e02, 00:03:20). 

 Em um sentido semelhante, Blackwood, durante o Batismo das Trevas de 

Sabrina, lembra parte das ideias já defendidas por Anton LaVey sobre o 

Satanismo: 

 
 

                                                            
6 Para mais informações sobre o processo de pluralização dos Satanismo, ver em Satanism: A 
Social History de Massimo Introvigne (2016) e a obra The Devil’s Party (2013) organizada por 
Per Faxneld e Jesper Aa. Petersen. 
7 A imagem antropomórfica de um homem sentado com cabeça de bode ficou conhecida a partir 
de sua utilização por Éliphas Lévi, nascido Alphonse-Luis Constant (1810-1875), principalmente 
em Dogme et Rituel de la Haute Magie (1854-1856). Apesar de não ter sido concebida por Lévi 
como uma imagem de Satã, as apropriações posteriores e atuais realizam constantemente esta 
leitura. Para um aprofundamento sobre a construção da imagem de Satã, ver em Ruben Van 
Luijk (2016).  
8 Ao longo das temporadas, a crítica à hierarquia masculina da Igreja da Noite se intensificou, 
bem como as transgressões de Sabrina também já presentes na primeira temporada.  
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O senhor das Trevas nos ensina. Não existe outra lei além da sua 
própria vontade. O Senhor das Trevas pergunta. Quer ser feliz, minha 
jovem, e ser livre? Livre para amar e odiar? Ser o que a natureza quis, 
obedecendo somente às leis dela e a si própria? [...] Acredita em 
Lúcifer, o arcanjo que preferiu perder o céu ao seu orgulho? (SABRINA, 
2018, 00:43:06). 
 

 Realizando uma releitura de Aleister Crowley (1875-1947), Friedrich 

Nietzsche (1844-1900), Arthur Desmond/Ragnar Readbeard (1859-1929) e 

outros muitos autores, em 1969 LaVey identificava uma incoerência entre a 

prática e as crenças cristãs, compreendendo Satã não como sinônimo do Mal, 

mas sim como símbolo de liberdade e rebelião. Esta leitura, segundo alguns 

estudiosos de Satanismo Religioso, remonta ao movimento literário do século 

XIX denominado Satanismo Romântico9, que marcou uma releitura positiva de 

Satã com base na premissa do anjo caído de John Milton em Paraíso Perdido 

(1967): “É melhor reinar no inferno do que servir no céu” (MILTON, 2005 [1667], 

p. 25).10 Durante a década de 1960 nos Estados Unidos, LaVey foi influenciado 

por esse processo histórico e retomou outro significado de Satã, o 

 
[...] “adversário” ou “oposição” ou de “acusador”. A mesma palavra 
“diabo” vem do hindu devi que significa “deus”. Satã representa 
oposição a todas as religiões que servem para frustrar ou condenar os 
homens por seus instintos naturais. Tem sido atribuído a ele o papel 
negativo simplesmente porque representa os aspectos carnais, 
terrenos e mundanos da vida (LAVEY, 1972, p. 63).11 

 

 A Bíblia de Satã, publicada por LaVey em 1969 reuniu algumas 

delimitações do Satanismo da Igreja de Satã e marcou uma forte crítica às 

religiões cristãs, do espírito e ao Caminho da Mão Direita,12 à medida em que o 

homem era compreendido como uma figura divina: “A Bíblia Satânica finalmente 

articula o que o homem tem instintivamente temido em proclamar: que ele 

                                                            
9 Para tal discussão, ver em Romantic Satanism (2003) de Peter Shock, The Devil’s Party (2013) 
e Sex, Science, and Liberty (2016), de Ruben Van Luijk. 
10 No original: “Better to reign in hell, than serve in heaven” (MILTON, 2005 [1667], p. 25). 
11 “The semantic meaning of Satan is the “adversary” or “opposition” or the “accuser.” The very 
word “devil” comes from the Indian devi which means “god.” Satan represents opposition to all 
religions which serve to frustrate and condemn man for his natural instincts. He has been given 
an evil role simply because he represents the carnal, earthly, and mundane aspects of life.” 
(LAVEY, 1969, p. 55).  
12 O Caminho da mão Direita (The Right-Hand Path) opõe-se ao Caminho da Mão esquerda (The 
Left-Hand Path) na medida em que se refere às religiões do espírito, e não da carne, como é o 
caso do Satanismo.  
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mesmo é potencialmente divino” (AQUINO apud LAVEY, 1972, p. 17).13 A crítica 

a negação do prazer e aos tabus do sexo também são elementos presentes nos 

escritos de LaVey: “Nós estamos cansados de negar a nós mesmos os prazeres 

da vida que merecemos” (LAVEY, 1969, p. 54).14 LaVey defende viver o 

mundano, o “agora”, na medida em que não há um céu e uma preocupação com 

o pós vida:  
Vida é a grande indulgência – a morte, a grande abstinência. Portanto, 
aproveite a vida ao máximo – AQUI E AGORA! Não há o céu da 
brilhante glória, nem inferno onde os pecadores queimam. Aqui e agora 
são os dias de nosso tormento! Aqui e agora são nossos dias de 
regozijo! Aqui e agora encontram-se nossas oportunidades! Escolha 
este dia, esta hora, pois nenhum redentor vive. Diga ao seu próprio 
coração: “Eu sou meu próprio redentor” (LAVEY, 1969, p. 33).15 
 

 A Bíblia de Satã continua sendo uma referência importante para grupos 

Satanistas atuais, sendo que alguns dos elementos supracitados assemelham-

se à relação entre o Coven da série e Satã, bem como a fala anteriormente citada 

de Faustus Blackwood. No quarto episódio da primeira temporada, o coven 

também menciona um livro intitulado A Bíblia de Satã (s01e04, 00:02:13), bem 

como nota-se uma distinção entre o caminho da Luz e da Noite indicada por 

Zelda no primeiro episódio (SABRINA, s01e01, 00:43:30).  

 Uma valorização dos prazeres também pode ser observada ao longo da 

série em inúmeros momentos, quando, por exemplo, Zelda refere-se ao pacto 

com Satã em troca dos “extraordinários deliciosos dons que ele nos concede” 

(s01e01, 00:42:49). Neste sentido, cabe também destacar que as noções de 

prazer e práticas sexuais de alguns integrantes do coven caminham no sentido 

da crítica efetuada por LaVey, o que é perceptível, por exemplo, nas cenas que 

mostram sexo em grupo entre Prudence Night, Nicholas Scratch, Aghata e 

Dorcas.  

 Mantendo em mente a releitura romântica de Satã, é também possível 

destacar a fala de Zelda no episódio cinco da primeira temporada. Ao explicar 

                                                            
13 “The Satanic Bible finally articulates what man has instinctively dreaded to proclaim: that he 
himself is potentially divine” (AQUINO apud LAVEY, 1976, p. 17). 
14 “We are tired of denying ourselves the pleasures of life which we deserve” (LAVEY, 1969, p. 
54) 
15 “Life is the great indulgence—death, the great abstinence. Therefore, make the most of life—
HERE AND NOW! There is no heaven of glory bright, and no hell where sinners roast. Here and 
now is our day of torment! Here and now is our day of joy! Here and now is our opportunity! 
Choose ye this day, this hour, for no redeemer liveth! Say unto thine own heart, “I am mine own 
redeemer” (LAVEY, 1969, p. 33). 
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para crianças a narrativa de Adão e Eva, a personagem apresenta uma leitura 

distinta do mito conforme a citação a seguir: 
 
Mas do fruto da árvore no jardim, o falso deus disse: ‘Dele não 
comereis, nele não tocareis, para que não morrais!” Mas a Eva morreu 
ao comer o fruto, crianças? Não. É claro que não. O falso Deus mentiu 
para Eva, porque queria mantê-la nua e ignorante no jardim dele. Mas 
nosso senhor Satã, na forma de uma serpente, deu à Eva o 
conhecimento e a libertou (SABRINA, s01e05, 00:29:33, 2018).  
 

 Porém, a série articula tanto a percepção de Satã próxima do Satanismo 

religioso, que compreende tal figura como um símbolo de rebelião e liberdade, 

quanto a própria percepção cristã que o associa diretamente ao Mal, punição e 

opressão. A personagem Sabrina, nesse contexto narrativo, luta por sua 

liberdade ao recusar-se a assinar o Livro da Besta e abrir mão de sua alma, luta 

contra as opressões do patriarcado e da hierarquia masculina também presentes 

na Igreja da Noite. 

 Como já foi aqui indicado, tanto a Igreja de Satã quanto outros grupos que 

autodeclaram-se Satanistas permanecem ativos. Neste sentido, é interessante 

destacar o uso do Baphomet na série, uma estátua que possui seus direitos 

autorais atrelados ao Templo de Satã.16 Fundado em Salém em 2012, o grupo 

tem levantado debates políticos relativos à laicidade do estado e intolerância 

religiosa ao denominar-se Satanista e criticar os Satanismos anteriores atrelados 

a um pensamento Social Darwinista17. Segundo Lucien Greaves, porta-voz do 

grupo, em entrevista para o programa God Morning Britain18 em 2019, “[...] 

somos uma religião não-teísta em oposição à autoridade arbitrária” (GREAVES, 

2019, 00:00:40). Quando questionado sobre os estereótipos acerca do 

Satanismo, Greaves complementa: “Milton imaginou Satã como este rebelde 

último contra a tirania, e este é o tipo de construção mitológica que nós usamos” 

(GREAVES, 2019, 00:01:26). 

 Em 2015, o grupo inaugurou em Detroit um monumento em homenagem 

à Baphomet que difere-se da imagem de Eliphas Lévi já em domínio público. O 

                                                            
16 Disponível: https://thesatanictemple.com/ Acesso: 20/02/2021. 
17 Tal tentativa de diferenciação pode ser identificada na página oficial do grupo, na sessão de 
perguntas feitas frequentemente (FAQ), especificamente no tópico que estabelece as distinções 
entre o Templo de Satã e o Satanismo LaVeyano. Disponível: 
https://thesatanictemple.com/pages/faq Acesso: 02/05/2022. 
18 Disponível: https://www.youtube.com/watch?v=4n146eWwe6k Acesso: 09/07/2020. 

https://thesatanictemple.com/
https://thesatanictemple.com/pages/faq
https://www.youtube.com/watch?v=4n146eWwe6k
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monumento do grupo assemelha-se em diversos aspectos àquele usado na 

série, conforme imagem a seguir, o que levou o TST a abrir um processo contra 

a Netflix e Warner Brothers em 2018 pelo uso não autorizado da imagem. 

 

Imagem 04 - Cena de Chilling Adventures of Sabrina (2018). 

 
Disponível: https://www.revistaencontro.com.br/canal/internacional/2018/11/netflix-esta-sendo-

processada-por-usar-imagem-de-demonio.html Acesso: 21/02/2021. 
 

 As semelhanças entre o monumento construído pelo Templo de Satã e a 

imagem da série são facilmente perceptíveis, como as duas crianças ao lado de 

Baphomet olhando para este, a ausência dos seios na figura central, a posição 

do manto que cobre suas pernas e outros elementos que podem ser observados 

na imagem abaixo: 

 
Imagem 05 - Baphomet feito pelo TST. 

 
Disponível: https://www.clickondetroit.com/news/2015/07/26/satanic-statue-unveiled-in-detroit/ 

Acesso: 21/02/2021. 
 

https://www.revistaencontro.com.br/canal/internacional/2018/11/netflix-esta-sendo-processada-por-usar-imagem-de-demonio.html
https://www.revistaencontro.com.br/canal/internacional/2018/11/netflix-esta-sendo-processada-por-usar-imagem-de-demonio.html
https://www.clickondetroit.com/news/2015/07/26/satanic-statue-unveiled-in-detroit/
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 O processo foi noticiado em inúmeros jornais como o New York Times, 

BBC, The Telegraph e The Hollywood Reporter. Segundo a matéria publicada 

no The Guardian em novembro de 2018, 

 
O co-fundador do Templo de Satã, Lucien Greaves disse que a estátua 
de Baphomet, a qual foi coletivamente financiada via campanha e 
atualmente está em Detroit, estava sendo “denegrida” por um 
monumento similar que é venerada por personagens na série 
(BAKARE, 2018).19 
 

Sobre a finalização do processo, Lucien Graves, em 21 de novembro, publicou: 
 
O Templo de Satã tem o prazer de anunciar que o processo 
recentemente aberto contra a Warner Bros e Netflix foi amigavelmente 
resolvido. Os elementos únicos da estátua de Baphomet do Templo 
Satânico têm sido reconhecidos nos créditos dos episódios que já 
foram filmados. Os termos restantes do acordo estão sujeitos a um 
acordo confidencial (GREAVES, 2018).20 
 

 A Igreja de Satã também se manifestou sobre o caso em um artigo 

publicado em seu site oficial no dia 9 de novembro de 2018, “Regarding the 

Netflix/Sabrina Lawsuit”21, escrito pelo Reverendo Joel Ethan. No decorrer do 

artigo, Ethan destacou o distanciamento entre a Igreja de Satã e o Templo de 

Satã, argumentando sobre um ativismo político acentuado deste, que não 

relaciona-se com a Religião Satanista fundada em 1966. Sobre o monumento e 

o processo, o artigo destacou o caráter público da imagem de Eliphas Lévi, bem 

como outras representações de Baphomet em cartas de tarot que possuem duas 

pessoas ao lado da figura central. Nessa perspectiva, a imagem presente em O 

Mundo Sombrio de Sabrina não seria uma cópia da estátua construída pelo 

grupo, apesar das óbvias referências a ela 
 
 

                                                            
19 “The Satanic Temple’s co-founder Lucien Greaves said the statue of Baphomet, which the 
group funded via a crowdfunding campaign and currently stands in Detroit, was being “denigrated” 
by a similar monument which is worshipped by characters in the show” (BAKARE, 2018). 
Disponível: https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2018/nov/09/satanic-temple-sue-netflix-
over-chilling-adventures-of-sabrina-demonic-statue-baphomet Acesso: 20/02/2021 
20 “The Satanic Temple is pleased to announce that the lawsuit it recently filed against Warner 
Bros. and Netflix has been amicably settled. The unique elements of the Satanic Temple’s 
Baphomet statue have been acknowledged in the credits of episodes which have already been 
filmed. The remaining terms of the settlement are subject to a confidentiality agreement.” 
(GREEVES, 2018). Disponível: https://www.patheos.com/blogs/infernal/2018/11/the-satanic-
temple-amicably-settles-lawsuit-against-warner-brother-netflix/ Acesso: 20/02/2021. 
21 Disponível: https://www.churchofsatan.com/regarding-the-netflix-sabrina-lawsuit/ Acesso: 
01/08/2021. 

https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2018/nov/09/satanic-temple-sue-netflix-over-chilling-adventures-of-sabrina-demonic-statue-baphomet
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2018/nov/09/satanic-temple-sue-netflix-over-chilling-adventures-of-sabrina-demonic-statue-baphomet
https://www.patheos.com/blogs/infernal/2018/11/the-satanic-temple-amicably-settles-lawsuit-against-warner-brother-netflix/
https://www.patheos.com/blogs/infernal/2018/11/the-satanic-temple-amicably-settles-lawsuit-against-warner-brother-netflix/
https://www.churchofsatan.com/regarding-the-netflix-sabrina-lawsuit/
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A Netflix construiu sua própria escultura do Baphomet para a série, que 
contém referências óbvias à versão do TST, como também à 
numerosas versões de domínio público. Diferentes detalhes no peito, 
asas, barba e cabeça, assim como a escala das crianças em relação à 
figura central [...] torna claro que a versão da Netflix não é uma cópia 
exata da versão do TST, mas sim uma justa situação de uso do 
imaginário cultural popular público (ETHAN, 2018).22 
 

 Para além de afirmar qual dos posicionamentos dos grupos está correto, 

cabe aqui perceber a pluralidade de discussões desencadeadas a partir do 

contato com um produto audiovisual, uma série que, assim como utilizou-se de 

representações sociais do Satanismo, também exerce um impacto nessas 

mesmas representações devido à recepção ativa de diferentes grupos do 

contexto.  

 

 

2. História de Horror Americana  

 O Mundo Sombrio de Sabrina não é a única série recente que faz 

referências ao filme de Polanski e dialoga com Satanismo. A série História de 

Horror Americana lançada em 2011 está atualmente em sua 9ª temporada, cada 

uma delas com histórias distintas que, por vezes, traçam alguns paralelos entre 

si. Criada por Ryan Murphy e Brad Falchuk, a primeira temporada intitulada 

Murder House apresenta o casal Vivien e Ben Harmon, interpretados por Connie 

Britton e Dylan McDermott, que passam por um momento difícil no 

relacionamento e mudam-se para uma casa em Los Angeles, de estilo gótico e 

também associada à assassinatos e assombrações como o Bramford. 

 Assim como Rosemary, Vivien tem relações sexuais que resultam em 

uma gravidez de algo não humano. No caso desta, a personagem engravida de 

um espírito, passando a apresentar características semelhantes àquelas de 

Rosemary durante a gravidez do Anticristo, como a vontade de comer carne 

crua. Vivien e seu marido Ben Harmon convivem com vizinhos que invadem sua 

privacidade constantemente, aparecem dentro da casa sem aviso e oferecem 

                                                            
22 “Netflix built their own Baphomet sculpture for their show which obviously references the TST 
version, but also references numerous public domain versions. Differing details in the chest, 
wings, beard, and head as well as the scale of the children to the central figure […] make it clear 
that the Netflix version is not an exact copy of the TST version, rather a situation of fair use of 
public domain and popular cultural imagery” (ETHAN, 2018). 
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alimentos específicos durante a gravidez de Vivien, sendo possível traçar 

semelhanças entre a personagem Constance Langdon (Jessica Lange) e vizinha 

de Rosemary, Minnie Castevet. 

 O parto do filho de Vivien também aconteceu dentro de sua casa, na 

presença de seus vizinhos e, assim como Rosemary, ela não teve o suporte 

médico de um hospital e ambas as personagens receberam a mesmap notícia 

após o parto, de que o bebê teria nascido morto. Ao final do episódio “Garotinha 

Assustadora”, a narrativa também criou um vínculo entre a gravidez de Vivien e 

a vinda do Anticristo:  
 
Você sabe sobre a caixa. A Caixa do Papa? [...] Quando um novo Papa 
é escolhido e os sinos de São Pedro badalam, ele é levado a uma 
pequena sala, perto da Capela Sistina. Eles a chamam de “O Quarto 
das Lágrimas”, nomeada assim pela mistura de alegria e tristeza que 
ele deve contemplar naquele momento. Ele recebe uma chave que 
abre a caixa. Dizem que a caixa guarda o segredo definitivo. Ela guarda 
o segredo do fim do mundo. [...] Esse pedaço de papel revela a 
natureza exata do Anticristo. “Uma criança nascida de um humano e 
um espírito dará princípio ao fim dos tempos”. É a essência do mal. 
Uma perversão da Imaculada Conceição (AMERICAN HORROR 
STORY, 2011, s01e09; 00:38:14). 
 

 Em 2018, a série novamente referenciou o filme de Polanski em sua 

temporada intitulada Apocalypse, em conjunto com a temática que remete ao 

Satanismo e retomando a narrativa iniciada na primeira temporada. Interpretado 

por Cody Fern, o filho de Vivien Harmon já adulto, Michael Langdon, vive em um 

mundo pós-apocalíptico ocupando o papel do antagonista da narrativa, contra 

as bruxas que atuam para salvar o mundo do Apocalipse. Já na abertura da 

temporada, conforme a imagem a seguir, é possível notar uma referência mais 

direta à Satã, o anjo caído, a partir da utilização das ilustrações de Gustave Doré 

(1832-1883) para uma das edições de Paraíso Perdido (1667) de John Milton. 
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Imagem 06 - Abertura da 8ª temporada de American Horror Story (2018). 

 
Disponível: https://ex-libris-blog.tumblr.com/post/178035666077/american-horror-story-

apocalypse-opening Acesso: 21/02/2021. 
 

 No terceiro episódio, “Fruto Proibido”, Langdon, nu e coberto de sangue, 

realizou um ritual e deixou claro que é filho de Satã: “Que você possa se levantar 

do vazio, Pai. Que sua escuridão guie-me. Que o poder de Satã supere minhas 

fraquezas. Que o poder em seu nome me faça forte por dentro”. (AMERICAN 

HORROR STORY, 2018, s08e03, 00:06:15).23 Com os olhos negros e 

finalizando a cena, Michel clama: “Ave Satanis”.  

 Ainda no mesmo episódio, O Bebê de Rosemary é diretamente citado 

quando a história da personagem Ms. Miriam Mead, interpretada por Kathy 

Bates, é desenvolvida. Mirian está em uma sala de cinema, em 1968, em seu 

primeiro encontro durante uma noite de Halloween: “Me lembro do meu primeiro 

encontro. “O Bebê de Rosemary”, Cinema Lyceum. Bobby Lombardo. Foi meu 

primeiro filme de terror. Eu estava paralisada. Mas descobri que eu gostava de 

ficar assustada. Isso me fazia sentir viva”. (AMERICAN HORROR STORY, 2018, 

s08e03, 00:08:39).24  

 Após a tutela de Constance que já é indicada no final da primeira 

temporada, Mirian teria cuidado de Langdon durante sua adolescência, 

ensinando-o a respeito de seu pai, “abençoa-nos, Senhor das Trevas, por estes 

teus dons que vamos receber de sua generosidade infernal através do poder de 

Lúcifer Eterno” (AMERICAN HORROR STORY, 2018, 00:00:44).  

                                                            
23  “May you rise from que void, Father. May your darkness guide me. Power in Satan to overcome 
my weaknesses. Power in your name to be strong within” (AMERICAN HORROR STORY, 2018, 
s08e03, 00:06:15) 
24  “I remember my first date. Rosemary’s Baby, the Lyceum Theater. Bobby Lombardo. It was 
my first horror film. I was petrified. But I discovered I like being scared. Made me feel alive. 
(AMERICAN HORROR STORY, 2018, s08e03, 00:08:39). 

https://ex-libris-blog.tumblr.com/post/178035666077/american-horror-story-apocalypse-opening
https://ex-libris-blog.tumblr.com/post/178035666077/american-horror-story-apocalypse-opening
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 A casa assombrada da primeira temporada retorna em 2018, no sexto 

episódio, ainda o lar de Vivien e Ben Harmon. Foi neste local que os bruxos 

descobriram a natureza de Langdom. Ao som de O Fortuna, de Carl Off, Vivien 

revela citando um trecho do Apocalipse: “Então vi subir do mar uma besta com 

sete cabeças e dez chifres, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra” 

(AMERICAN HORROR STORY, 2018, s08e06, 00:41:46).25 Acompanhado por 

Miriam, é nesta mesma casa que Anton LaVey encontra seu Senhor. LaVey 

aparece como um personagem na série, acompanhado de Mirian e outro 

integrante do grupo que, em uma espécie de paródia dos três reis magos, foram 

recepcionar o filho de Satã. Após uma Missa Negra que envolveu o assassinato 

de uma jovem e a ingestão de seu coração, Langdon teria oficialmente se unido 

ao seu pai. 

 
 

Imagem 07 - Michael Langdon, filho de Satã, em História de Horror 
Americana (2018). 

 
Disponível: https://weheartit.com/entry/323432064 Acesso:21/02/2021. 

 

 Sobre tais referências ao Satanismo e diretamente à Anton LaVey, a 

Igreja de Satã se manifestou criticamente em seu perfil no Twitter:  
Para aqueles que perguntam, sim, estamos cientes de sermos 
referenciados em #AHSApocalypse. Anton LaVey não acreditava em 
Cristo ou em um Anticristo, e o sacrifício não desempenha nenhum 
papel no satanismo. Escritores preguiçosos se apropriaram de seu 
nome e imagem para seu absurdo culto ao Diabo, inexpressivo e 
entediante (THE CHURCH OF SATAN, 2018).26 

                                                            
25 “Then I saw a beast with ten horns and seven heads rising out of the sea, and all who dwell on 
the Earth will worship Him” (AMERICAN HORROR STORY, 2018, s08e06, 00:41:46).  
26 “For those asking yes we are aware of being referenced in #AHSApocalypse. Anton LaVey 
didn’t believe in Christ or an Anti-Christ and sacrifice plays no role in Satanism. Lazy writers 
appropriated his name and image for their Devil worship drivel is unimpressive and boring. 
#AHS8”. (THE CHURCH OF SATAN, 2018). Disponível: 
https://twitter.com/ChurchofSatan/status/1052768509350932481 Acesso: 21/02/2021. 

https://weheartit.com/entry/323432064
https://twitter.com/ChurchofSatan/status/1052768509350932481
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 A crítica feita pela Igreja de Satã em 2018 é pertinente na medida em que 

a série construiu uma representação do Satanismo atrelada à sacrifícios 

humanos e muita violência, unindo referências estéticas do Satanismo 

institucionalizado a partir de 1966 à percepção cristã acusatória do que seria 

Satanismo, um culto ao Mal e ao pecado. No episódio “Permanência”, segundo 

a Sacerdotisa vestida em vermelho e com um pentagrama invertido no peito: “o 

Anticristo vai cavalgar em uma onda de pecado” (AMERICAN HORROR STORY, 

2018, s08e08, 00:09:00).27  

 Desde 1969 e ciente das acusações sobre violentos sacrifícios, Anton 

LaVey já havia inserido um capítulo na Bíblia de Satã intitulado “Sobre a Escolha 

de um Sacrifício Humano”, no qual argumenta sobre o sacrifício simbólico 

ressaltando que  
Sob NENHUMA circunstância um satanista sacrificaria qualquer animal 
ou bebé! Durante séculos, os propagandistas do Caminho da Mão 
Direita têm vindo tagarelar sobre os supostos sacrifícios de crianças 
pequenas e donzelas voluptuosas às mãos dos diabolistas. Seria de 
esperar que qualquer pessoa que lesse ou ouvisse estes relatos 
hediondos questionasse imediatamente a sua autenticidade, 
considerando as fontes tendenciosas das histórias. Pelo contrário, 
como com todas as mentiras “santas” que são aceites sem reservas, 
este suposto modus operandi dos satanistas persiste até aos nossos 
dias! (LAVEY, 1969, p. 89).28 
 

Essas representações aparentam estar em consonância com uma 

percepção que pode remontar tanto à caça às feiticeiras iniciada no medievo e 

intensificada no segundo quarto do século XVI29, momento de intensas 

transformações religiosas na Europa que afetaram a percepção de Satã, mas 

também a um fenômeno mais recente, o Pânico Satânico nos Estados Unidos 

cujo ápice deu-se durante a década de 1980 e disseminou-se para outros 

                                                            
27 Lembrando da estética com mantos vermelhos e partindo de uma percepção semelhante sobre 
Satanismo, 2018 também foi o ano de lançamento do filme Satanic Panic (2019), dirigido por 
Chelsea Stardust.  
28 “Under NO circumstances would a Satanist sacrifice any animal or baby! For centuries, 
propagandists of the right‐hand path have been prattling over the supposed sacrifices of small 
children and voluptuous maidens at the hands of diabolists. It would be thought that anyone 
reading or hearing of these heinous accounts would immediately question their authenticity, 
taking into consideration the biased sources of the stories. On the contrary, as with all “holy” lies 
which are accepted without reservation, this assumed modus operandi of the Satanists persists 
to this day!” (LAVEY, 1969, p. 89).  
29 Sobre o assunto, ver em Uma História do Diabo, de Robert Muchembled (2001) e História do 
Medo no Ocidente, de Jean Delumeau (1989).   
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países.30 Não distante das noções modernas sobre bruxaria e pactos com o 

Diabo, segundo Jesper Aa. Petersen (2016), neste contexto o Satanismo era 

compreendido 

[...] como crime violento organizado de aspectos religiosos, atuando 
como porta de entrada ou ponto final para o envolvimento. Seja 
motivado por crenças seculares ou religiosas, acreditava-se que a 
extensão do crime satânico era generalizada e revoltante, combinando 
ofensas comuns com atrocidades já catalogadas através de 
estereótipos culturais: abuso ritual, difamação sangrenta e adoração 
obscena ao Diabo (PETERSEN, 2013, p. 166).31 
 

 Em um sentido semelhante, Luijk destaca uma disseminação de rumores 

“[...] sobre Satanistas que sequestravam virgens loiras de olhos azuis” (LUIJK, 

2016, p. 361), uma descrição amplamente encontrada em diversas produções 

cinematográficas que referem-se a grupos nos quais Satã ocupa um papel 

central. Reforçando essa ideia, a personagem Mirian ainda enfatiza ter vendido 

sua alma ao Diabo, que teria satisfeito todas as suas vontades através de “reza 

e da oração, quero dizer, matar pessoas” (AMERICAN HORROR STORY, 2018, 

s08e08, 00:13:22). As cenas posteriores à sua fala utilizam de representações 

da Missa Negra próximas desta percepção, como algo corriqueiro envolvendo 

assassinatos: “estão prontos para um sacrifício humano à moda antiga?” 

(AMERICAN HORROR STORY, 2018, s08e08, 00:16:52).  

 

 

3. Conclusão 

 Através da exposição das narrativas e detalhamento de algumas 

sequências, a intenção deste trabalho foi demonstrar como as duas séries 

mencionadas, O Mundo Sombrio de Sabrina e História de Horror Americana, 

referenciam de formas distintas tanto o filme O Bebê de Rosemary, quanto o 
                                                            
30 O Pânico Satânico refere-se a um Pânico Moral que envolveu casos judiciais sobre crimes 
satânicos, nos quais as vítimas relataram traumas e violências sofridas em rituais satanistas. 
Atrelado ao contexto religioso e cultural, à publicação de livros em tom acusatório, programas 
televisivos que traziam depoimentos de ex-satanistas sobre seus crimes violentos, e à uma 
generalização das definições de Bruxaria, Satanismo e Oculto, intensificou-se a noção de uma 
conspiração Satanista internacional, posteriormente identificada como equivocada (LUIJK, 
2016), (PETERSEN, LEWIS, DYRENDAL, 2016).  
31 “[...] as violent organized crime with the religious aspects working as either a gateway or an 
end-point for commitment. Whether motivated by secular or religious beliefs, the extent of satanic 
crime was believed to be pervasive and appalling, combining ordinary offenses with the atrocity 
catalogs already present through cultural stereotypes: ritual abuse, blood libel, and obscene devil 
worship” (PETERSEN, 2013, p. 166). 
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fenômeno relativo ao Satanismo Religioso. Para tal, o esforço em historicizar o 

Satanismo e retomar algumas de suas propostas desde 1966 auxilia a 

compreender as representações presentes em ambas as produções, bem como 

as críticas realizadas no âmbito da recepção cinematográfica por grupos que 

atualmente denominam-se Satanistas.  

 Como observou-se, para além de temas associados à Satanismo, ambas 

as séries trouxeram diversas referências ao repertório de imagens, literatura e 

cinema do gênero de horror, abrindo um possível diálogo com o público portador 

da cultura cinéfila articulada por essas produções32. Tal dinâmica também 

permite observar como o cinema e a cultura estão vivos e são constantemente 

reutilizados em outros contextos e com outros objetivos. Atualmente, outras 

séries e filmes utilizam-se conscientemente da mesma estratégia mercadológica, 

como é o caso de Stranger Things (2016 - ), distribuída pela Netflix e criada por 

Matt Duffer e Ross Duffer, cuja estética, trilha sonora, ambientação temporal e 

temática remetem constantemente à década de 1980. Ao apresentar a trajetória 

de Eleven e um grupo de crianças não supervisionadas lutando contra um horror 

de difícil visibilidade, a série permite aproximações com O Enigma de Outro 

Mundo (1982), A Morte do Demônio (1981), Chamas da Vingança (1984)33 e 

muitos outros títulos.  

 Permanecendo nas produções que entrelaçam os gêneros de horror e 

ficção científica, também vale mencionar a retomada da série Além da 

Imaginação em 2019, sob a direção e o olhar de Jordan Peele, Simon Kinberg e 

Marco Ramirez. Anteriormente lançada em 1959 e perpassando as décadas de 

1960 e 1980, em 2019 a série preservou grande parte dos elementos da abertura 

de 1959, adaptando a introdução para a voz de Jordan Peele. Peele, ao lado de 

                                                            
32 Para além do horror, outros filmes, séries e também documentários construíram seus enredos 
baseados em fortes debates da década de 1970, como é o caso de Mindhunter (2017-2019), 
ambientada exatamente nesta década e que apresentou um drama policial sobre agentes do FBI 
entrevistando o que conheceríamos mais tarde como assassinos em série. Uma das entrevistas 
incluiu Charles Manson, conhecido por comandar o grupo A Família que em 1969 foi responsável 
pelo assassinato de Sharon Tate. Por sua vez, alguns integrantes do grupo, bem como Roman 
Polanski e Sharon Tate são personagens em Era Uma Vez em Em…Hollywood (2019), dirigido 
por Quentin Tarantino. Já voltada para as transformações religiosas das décadas de 1960 e 
1970, Wild Wild Country (2018), possui a intenção de contar, através de entrevistas e outras 
fontes, a história de Osho nos Estados Unidos e o grupo que ali fundou. 
33 Dirigido por Keith Thomas, um remake deste filme e da história adaptada de um dos romances 
de Stephen King está com previsão de lançamento para maio de 2022. Disponível: 
https://www.imdb.com/title/tt1798632/ Acesso: 02/05/2022.  

https://www.imdb.com/title/tt1798632/
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outros produtores, roteiristas e diretores, têm trabalhado com o gênero de horror 

sob uma perspectiva crítica e também retomando um repertório conhecido do 

gênero. O horror de Howard Phillips Lovecraft (1890-1937), por exemplo, foi 

utilizado na série criada por Misha Green Lovecraft Country (2020) e da qual 

Peele foi produtor executivo. Porém o medo empregado na narrativa está longe 

de advir apenas de um cenário e criaturas cósmicas. Um revisionismo 

semelhante no que diz aos aspectos de raça também pode ser observado em A 

Lenda de Candyman (2021), um remake do filme originalmente lançado em 

1992, agora roteirizado por Peele ao lado de Nia DaCosta, também diretora da 

produção, e Win Rosenfeld.  

  Estes são apenas alguns exemplos de produções que atualmente 

utilizam-se, de forma direta ou indireta, de uma cultura cinematográfica do 

gênero de horror anterior ao seu contexto de produção. Longe de serem cópias 

de suas referências, produzem algo novo e permeado pelos debates de seu 

ambiente histórico, social, político e religioso. É dentro deste universo estético, 

que marca certas semelhanças com outras produções atuais, que O Mundo 

Sombrio de Sabrina e História de Horror Americana situam-se e permitem 

observar representações do Satanismo Religioso. 

 Nesse sentido, é necessário compreender que o cinema e as séries 

televisivas são construídos sob um determinado olhar, não constituindo espelhos 

ou reflexos da realidade. Permeado por escolhas e subjetividades, o cinema 

pode ser visto como “[...] um fenômeno complexo em que se entrecruzam fatores 

de ordem estética, política, econômica ou social” (VALIM, 2012, p. 283).  

O cinema de horror, sob essa perspectiva, pode ser portador de um 

potencial subversivo capaz de tecer críticas sociais e políticas, como também 

reforçar medos culturais e de orientação religiosa, para utilizarmos uma 

expressão de Douglas E. Cowan (2008), para o qual o uso de religiões em filmes 

de horror não é um acaso ou um detalhe da narrativa que pode ser ignorado. De 

toda forma, este gênero ou produções próximas de suas convenções, dialogam 

profundamente com a cultura de seu tempo, auxiliam a pensar sobre as funções 

sociais do medo, lidam com o Outro através da figura do monstro ou antagonista 

da narrativa, permitindo observar medos e ansiedades sociais historicamente 

localizados. 
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Verso e reverso da vigilância de Paulo Emílio Salles Gomes 
 

Victor Santos VIGNERON1 

 

Introdução 

O propósito deste trabalho é apresentar um recorte de uma pesquisa mais 

ampla sobre a trajetória do intelectual e crítico de cinema Paulo Emílio Salles 

Gomes entre as décadas de 1950 e 1970. Trata-se de analisar o ponto de 

intersecção entre a atuação pública desse autor e os Órgãos de Informação (OIs) 

operantes após o Golpe de 1964, uma vez que Salles Gomes é citado em mais 

de um dossiê preparado por essas instituições. O contato com o material 

depositado em diversos fundos do Arquivo Nacional (AN), em particular, permitiu 

a abertura de uma nova linha de investigação na pesquisa, relativa ao conjunto 

de materiais gerados pelos OIs do regime militar brasileiro, particularmente ao 

longo dos anos 1970. Diante desse material, e da pesquisa realizada 

previamente junto a outros arquivos, montou-se uma primeira apresentação do 

que se poderia chamar de “caso Paulo Emílio”2, de modo a entrelaçar duas 

perspectivas: 1. as informações geradas a respeito de Salles Gomes pelos OIs; 

2. as diferentes percepções do intelectual em relação ao regime militar, que 

sofrem um processo de modificação ao longo dos anos 1960 e 1970. 

Tal recorte foi ocasionado pelos desafios postos pela pandemia de Covid-

19 e pelo consequente fechamento das instituições arquivísticas. No caso desta 

pesquisa, o fechamento da Cinemateca Brasileira, em São Paulo, interrompeu 

os trabalhos de investigação no Arquivo Paulo Emílio Salles Gomes, onde se 

encontra depositada boa parte da documentação relativa ao crítico paulista. 

Diante dessa situação, impôs-se uma busca por alternativas heurísticas que 

dessem conta da necessidade de prosseguir a pesquisa sem desrespeitar o 

distanciamento social. Por esse motivo, optou-se por uma estratégia dupla, que 

consiste em: 1. realizar um conjunto de entrevistas junto a figuras que tiveram 

                                                            
1 Doutorando no Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo, 
bolsista Capes. Pesquisa orientada por Francisco Cabral Alambert Jr. 
2 Com essa expressão pretende-se enfatizar o caráter vertical da pesquisa, que possui 
particularidades em relação a análises mais amplas, como a realizada por Rodrigo Patto Sá 
Motta (2014). 
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contato com Salles Gomes no período estudado; 2. levantar a documentação 

relativa ao crítico disponível em formato digital, seja em arquivos, seja em 

hemerotecas. Neste caso, a pesquisa converge com uma percepção 

estabelecida pela literatura relativa ao autor, que aponta para a dispersão dos 

materiais disponíveis para além da documentação reunida na Cinemateca 

Brasileira (SOUZA, 2002; MENDES, 2013; ZANATTO, 2018). Assim, deixando 

de lado as hemerotecas, foram encontrados materiais digitalizados em arquivos 

variados, como a Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (no 

rol do Projeto Alex Viany), o Museu Lasar Segall, o Arquivo do Estado de São 

Paulo, o Museu da Imagem e do Som de São Paulo, o Arquivo Histórico da 

Fundação Bienal, o Instituto Vladimir Herzog, a Federação Internacional de 

Arquivos de Filmes e o Arquivo Nacional3. O que se apresenta a seguir é um 

primeiro esquema dessa pesquisa.      

 
 
1. O verso da vigilância 

Antes de passar à descrição da documentação encontrada, é importante 

fazer algumas ressalvas iniciais, de ordem qualitativa e quantitativa, em relação 

ao tratamento do material. Essas ressalvas são importantes na medida em que 

permitem dimensionar melhor o alcance da análise. 

A pesquisa no AN foi feita a partir da ocorrência do termo “Paulo Emílio 

Salles Gomes” nos instrumentos de busca disponibilizados pela instituição4. É 

importante mencionar que foram identificadas falhas nesse sistema, uma vez 

que, em alguns documentos, foram identificadas menções a Salles Gomes que 

não constavam no sistema de buscas. Portanto, não é impossível que certos 

materiais tenham sido deixados de fora. Essa ressalva é importante, uma vez 

que limita as inferências que podem ser feitas a partir da documentação5. 

                                                            
3 A isso se somam materiais pontuais, gentilmente cedidos por outros pesquisadores ou 
conhecidos de Salles Gomes. 
4 A busca incluiu variantes (“Paulo Emílio”, “Salles Gomes”), além de diferentes grafias (“Sales”, 
“Salles”), procedimento que já havia sido empregado anteriormente na análise do Arquivo do 
Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo e na hemeroteca do jornal O 
Estado de S. Paulo. 
5 De certa forma, este recorte de pesquisa serve de parâmetro inverso ao modelo anterior, de 
trabalho mais sistemático junto a um arquivo definido e de escopo relativamente controlável. 
Sobre as particularidades e desafios da pesquisa em arquivos pessoais cf. Heyemann, 1997. 
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Também não é possível falar em análise sistemática uma vez que muitos 

dos anexos citados nos documentos encontrados não foram localizados no AN. 

Por exemplo: todos os anexos provenientes do Centro de Informações do II 

Exército não tiveram seus originais localizados no AN, constando apenas 

referidos como anexos, mais ou menos integrais, em outros materiais. Outro fator 

limitante é que nem todos os OIs são cobertos pelo AN. É importante lembrar 

que boa parte da produção de informações sobre figuras consideradas suspeitas 

era feita, sobretudo até o fim dos anos 1960, pelos Departamentos de Ordem 

Política e Social (Deops), órgão de competência estadual. No caso desta 

pesquisa, o material produzido pelo Deops/SP, depositado no Arquivo do Estado 

de São Paulo (AESP), fica de fora desta análise, uma vez que se encontra num 

estágio ainda parcial de digitalização6. 

Como última ressalva, é importante mencionar que esse tipo de 

documentação pode, eventualmente, relacionar-se a questões delicadas, 

exigindo certo cuidado com as informações compartilhadas. Embora no caso de 

Salles Gomes o material se concentre em generalidades, como se verá, há 

eventualmente menções a figuras correlatas que tocam em pontos sensíveis, 

referentes à sua vida privada. A pesquisa só aludirá a essas questões na medida 

em que elas se mostrarem relevantes para a discussão em foco. 

Feitas essas ressalvas, passemos à descrição do material. As menções a 

Paulo Emílio Salles Gomes são feitas em três fundos do AN provenientes de OIs: 

o Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica (CISA), a Divisão de 

Segurança e Informações do Ministério da Justiça (DSI/MJ) e o Serviço Nacional 

de Informações (SNI). Há menções a Salles Gomes em outros fundos. No 

entanto, parte deles é de origem privada e não se refere a OIs (fundos Apolônio 

de Carvalho e Paulo de Assis Ribeiro7) ou diz respeito à atuação de Salles 

Gomes durante o Estado Novo (fundo Tribunal de Segurança Nacional). 

O material coletado nos três fundos citados traz algumas dificuldades. 

Primeiramente, há dificuldades de datação, problema incorporado na própria 

                                                            
6 No entanto, já é possível acessar dois prontuários bastante sumários, produzidos nos anos 
1940, além de duas fichas que interessam ao período desta investigação. Importante lembrar 
que o AESP, em sua documentação referente a Salles Gomes, particularmente para os anos 
1930 e 1940, foi estudado por José Inácio de Melo Souza (2002). 
7 Este último, embora de origem privada, traz materiais relativos ao Serviço Especial de 
Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia (SEMTA), criado no contexto do esforço de 
guerra brasileiro nos anos 1940, do qual Salles Gomes tomou parte. 
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apresentação dos metadados dos documentos, devido ao caráter 

multiestratificado do material. Por um lado, isso se deve ao trâmite burocrático 

dos documentos no interior de cada instituição, trâmite este marcado pela 

profusão de carimbos, vistos, rubricas e assinaturas. Por outro lado, a 

documentação incorpora, como se mencionou, anexos, isto é, materiais 

elaborados em outros momentos, sejam eles destinados ao dossiê em questão, 

seja materiais elaborados para fins diversos em outras instituições. As menções 

a data, portanto, são aproximadas e se referem, em geral, ao último despacho 

localizável no próprio documento8. 

Um segundo problema, decorrente dos mesmos motivos do primeiro, é a 

dificuldade de estabelecer uma análise orgânica. Afinal, os documentos 

empregam um verdadeiro caleidoscópio de materiais9, incorporados de modo 

fracionado ou integral e de maneira mais ou menos especificada, variando entre 

anexos, citações, paráfrases ou cópias sem referência ao original. 

Eventualmente, ocorre a incorporação de materiais em formato fotográfico e, 

principalmente, xerográfico10. Dificuldade correlata a esta se refere à atribuição 

de autoria e mesmo de responsabilidade pelo material, no mais das vezes sem 

referência clara a autores. Essas dificuldades de responsabilização se estendem 

aos atos administrativos relacionados aos dossiês11. 

Outra dificuldade relativa a esse material se refere à sua inteligibilidade. 

Esse problema não diz respeito, como é corrente numa certa abordagem dos 

órgãos de repressão, informação e censura, à “ignorância” dos funcionários 

envolvidos (LUCAS, 2015). Embora a má formação seja visível no contraste 

entre materiais produzidos por diferentes OIs, o problema reside prioritariamente 

no emprego de um jargão institucional, marcado na profusão de siglas 

procedimentais12. Além disso, a constituição de um verdadeiro ethos por trás da 
                                                            
8 Uma análise pormenorizada de cada documentação, no entanto, pode ter como parâmetro seu 
fluxo de produção e circulação. 
9 O grau de dispersão varia de caso a caso. 
10 Esse material pode, inclusive, ter um valor intrínseco, como é o caso da cópia xerográfica de 
todo o número 4 da revista Argumento, que teve sua impressão sequestrada e que se encontra 
integralmente disponível em dossiê produzido pelo DSI/MJ (BR RJANRIO TT 0 MCP PRO 0355). 
11 No caso dos materiais do DSI/MJ, por exemplo, é impossível estabelecer a ciência e a atuação 
do titular do Ministério, Armando Falcão, em relação aos temas referidos. 
12 Daí a insistência nas siglas no presente trabalho. Importante lembrar que o uso de siglas não 
diz respeito exclusivamente aos OIs ou demais órgãos envolvidos na repressão durante o regime 
militar. Ela se insere no escopo mais amplo da modernização do aparelho administrativo, 
marcado pelo advento do Departamento Administrativo do Serviço Público, em 1938. Nessa 
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teorização a respeito da “infiltração comunista”, forma um referente articulador 

próprio, decisivo para essa produção de informações e de atos administrativos 

(MOTTA, 2014, p. 204-217)13. 

Apesar dessas dificuldades, é possível caracterizar o material levantado 

por uma estrutura comum. Em primeiro lugar, é de se notar que o material é 

produzido por demanda hierárquica superior, com a produção de uma 

argumentação ad hoc a depender do “caso” em questão em cada dossiê. Há 

casos em que o dossiê procura basear uma tomada de decisão de algum órgão 

público. É o caso, por exemplo, da contratação de Salles Gomes pelo 

Departamento de Informação e Documentação Artísticas (Idart) da Prefeitura de 

São Paulo, ocasião que gera material do SNI (BR DFANBSB V8 MIC, GNC AAA 

77101850). Outro exemplo é o já mencionado dossiê a respeito do número 4 de 

Argumento. Em certos documentos, fica evidente que a provocação ao órgão de 

segurança não é necessariamente feita pelo órgão de tomada de decisão, de 

modo que às vezes se evidencia uma tentativa de influenciar determinados atos 

administrativos. No referido caso do Idart, por exemplo, as diligências do SNI 

não tiveram sucesso e Salles Gomes foi mantido nos quadros da instituição até 

seu falecimento, em 1977. Há casos ainda em que a demanda não se refere a 

uma tomada de decisão do poder público, mas reage a uma ocorrência tida como 

ameaçadora. É o caso do manifesto assinado por diversos intelectuais por 

ocasião do assassinato do professor e jornalista Vladimir Herzog nas 

dependências do Destacamento de Operações de Informação – Centro de 

Operações de Defesa Interna (DOI-Codi), em outubro de 197514. 

Em todos os casos a documentação segue um mesmo padrão formal, com 

a definição de um escopo, presente no que se pode chamar de “introdução”, 

seguida de uma argumentação, cujo grau de elaboração pode variar15. 

                                                            
mesma época o trabalho de censura passa por uma primeira sistematização no âmbito federal, 
com a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, em 1939. Diga-se de passagem, o 
jargão burocrático é incorporado nos anos 1970 ao título do filme Lilian M: confissões amorosas 
(relatório confidencial) (1975, dir. Carlos Reichembach). 
13 Diga-se de passagem, o caráter terapêutico do anticomunismo não é indiferente à constituição 
desse ethos. A esse respeito, é importante lembrar as observações de Eric Hobsbawm (1995, p. 
239-248) acerca do recrudescimento retórico ocorrido sob governo Ronald Reagan. 
14 O dossiê a esse respeito é BR DFANBSB V8 MIC, GNC EEE 81006215. 
15 No início dos anos 1970 foi produzido um dossiê acerca do Instituto Nacional de Cinema (INC), 
em que há inclusive citações de Vladimir Lênin (apócrifas, mas correntes à esquerda e à direita) 
sobre a centralidade do cinema na estratégia comunista (BR DFANBSB V8 MIC, GNC CCC 
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Eventualmente, o final do documento pode sugerir alguma medida 

administrativa, mas este não é um padrão. 

Passando, enfim, ao material em que Salles Gomes é citado, note-se que 

ele se enquadra em dois tipos de documentos, ora envolvido em materiais 

específicos sobre si, ora arrolado em materiais que envolvem um tema mais 

amplo. Como foi dito ele é o objeto específico de um dossiê produzido por 

ocasião de sua contratação pelo Idart (aparentemente, o dossiê foi produzido 

com a contratação já formalizada). Mas além disso, há ainda um material 

produzido por ocasião do anúncio de sua demissão, no contexto de um conjunto 

de expurgos ordenado pelo diretor da Escola de Comunicações e Artes (ECA) 

da Universidade de São Paulo (USP), Manuel Nunes Dias. A ocorrência teve 

maior repercussão pela decisão, tomada por Salles Gomes, de publicizar o 

acontecimento, de modo a desencadear uma campanha de solidariedade que, 

efetivamente, reverteu a demissão. Essa situação foi documentada pelo DSI/MJ 

(BR RJANRIO TT 0 MCP AVU 0262) e pelo SNI (BR DFANBSB V8 MIC, GNC 

AAA 74078543). 

Mas a maior parte das menções a Salles Gomes encontra-se relacionada 

a materiais com escopos diversos. Em alguns casos, ele é mencionado em 

documentações individuais. Os dois dossiês produzidos pelo CISA enquadram-

se nesse modelo: em ambos, Salles Gomes é referido, seja para caracterizar a 

entourage de Ricardo Cravo Albim, na época em que ocupava o posto de diretor 

do INC (BR DFANBSB VAZ.0.0.21520), seja para desencorajar a nomeação de 

José Vieira Madeira para a Direção de Censura da Polícia Federal (BR 

DFANBSB VAZ.0.0.33304). Em outros casos, é mencionado em dossiês mais 

amplos, como os já mencionados a respeito da manifestação de repúdio ao 

assassinato de Herzog16, da situação do INC no início dos anos 1970 e do 

processo de censura do número 4 da revista Argumento17. Mas é o fundo SNI 

que concentra o maior número de menções. Nele, Salles Gomes foi citado a 

propósito de dossiê acerca de: a reorganização do movimento estudantil na USP 

                                                            
70008776). Não é possível estabelecer uma correlação factual, mas anos depois o INC seria 
descontinuado e suas atribuições seriam transferidas à Embrafilme (MALAFAIA, 2007). 
16 Diga-se de passagem, Vladimir Herzog fora próximo da Cinemateca Brasileira e possui uma 
pequena correspondência com Salles Gomes, disponível no Instituto Vladimir Herzog. 
17 Salles Gomes foi um dos redatores de Argumento e escreveu inclusive o manifesto de 
lançamento da revista, não assinado (PINTO, 2013). 
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(BR DFANBSB V8 MIC, GNC AAA 75085895), o impacto da Reforma 

Universitária na USP (BR DFANBSB V8 MIC, GNC AAA 75088176), a formação 

do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (BR DFANBSB V8 MIC, GNC 

CCC 83007612) e uma carta de intelectuais ao presidente Ernesto Geisel 

solicitando o relaxamento da prisão de estudantes da USP (BR DFANBSB V8 

MIC, GNC EEE 81006281)18. 

Já é possível estabelecer algumas conclusões provisórias a respeito do 

material levantado. Em primeiro lugar, e a despeito da dificuldade de datação do 

material, é clara a concentração de sua produção nos anos 1970. Por um lado, 

isso se deve à sistematização dos órgãos federais de informação, além do 

próprio momento particular do regime após o Ato Institucional N.5 (AI-5). No 

entanto, nota-se que os materiais incorporados aos dossiês recuam a períodos 

em muitos casos. Evidencia-se assim circulação de materiais produzidos no 

Estado Novo, que alimentam boa parte das referências aos antecedentes de 

Salles Gomes. Curiosamente, há menções também a acontecimentos da Quarta 

República, como sua participação numa campanha de solidariedade ao povo 

argelino em 1956, embora não seja possível precisar a fonte dessa informação. 

Em alguns casos, as informações são marcadas por imprecisões. No 

dossiê acerca da Reforma Universitária na USP, por exemplo, Salles Gomes é 

arrolado entre os professores do curso de Letras da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras, embora tenha se transferido para a Escola de Comunicações 

Culturais (futura ECA) já em 196619. Essas imprecisões talvez se devam à 

atuação deficiente da Assessoria de Segurança e Informação (ASI) da USP, uma 

vez que pairavam várias dúvidas sobre a qualidade dessas agências entre as 

OIs (MOTTA, 2014, p. 236-241). Por outro lado, o nível genérico das informações 

sugere que Salles Gomes talvez não fosse um alvo prioritário do regime, o que 

                                                            
18 Há ainda casos em que Salles Gomes aparece citado em notícias jornalísticas compiladas em 
dossiês, sobretudo após seu falecimento. Entre as poucas fichas disponibilizadas em formato 
digital pelo AESP, há uma informação produzida em 1976, onde se indica a participação de 
Salles Gomes no abaixo-assinado enviado a Geisel, além do caso de sua demissão na USP 
(BR_SPAPESP_DEOPSSPOSFTEXSNG001459); em termos formais, as fichas do Deops/SP 
são mais sucintas, sem a presença de uma introdução. 
19 Contudo, continuava atuando na FFCL através de orientações de pós-graduação. Sua própria 
tese de doutorado seria defendida na FFCL em 1972. 
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explica o fato de terem sido deixadas de lado suas referências públicas à censura 

e à tortura20. 

Além dessas questões, o material evidencia a prospecção de informações 

com potencial incriminatório. Em mais de um dossiê consta, por exemplo, 

referência ao depoimento do professor Ruy Coelho, coletado em condições 

extremas (a tortura de sua esposa) pelo Destacamento de Operações de 

Informações do II Exército, em 1971. Em outras ocasiões ocorre a 

reinterpretações de informações, como na sugestão da responsabilidade de 

Salles Gomes por ocasião do incêndio da Cinemateca Brasileira ocorrido em 

1957, presente em dossiê do SNI (BR DFANBSB V8 MIC, GNC AAA 77101850). 

Por fim, a documentação se vincula a acontecimentos-chave da atuação 

pública de Salles Gomes no espaço público, indicando a tentativa de 

cerceamento de sua atuação universitária (USP, 1974), jornalística (Argumento, 

1974) e no serviço público (Idart, 1977). Diante dessa situação, é interessante 

notar que, em torno desses e de outros capítulos do “caso Paulo Emílio”, o crítico 

tenha redesenhado sua percepção acerca do regime militar, bem como sua 

postura de atuação no espaço público. 

 
 

2. O reverso da vigilância 
O objetivo deste item não é apresentar um complemento que indique a 

“reação” de Salles Gomes aos dossiês compilados nos OIs. Não há prioridade 

cronológica entre as duas visadas aqui apresentadas, verso e reverso, mas um 

entrelaçamento entre elas que, da parte de Salles Gomes, nos permite 

reconstituir, ainda que de forma sintética, os principais lances do que podemos 

chamar de uma “educação pela espera”, através da qual ele desenvolve uma 

forma de agir no espaço público, que será apresentada de forma tópica nas 

linhas seguintes.  

Antes de mais nada, é importante notar que o Golpe de 1964 foi visto por 

Salles Gomes sob o signo da continuidade. Num comentário escrito por volta de 

                                                            
20 A repressão ordenada por Manuel Nunes Dias, nesses termos, parece um ato mais informal, 
ainda que possivelmente provocado pelos OIs, talvez em função de sua referência à tortura num 
evento ocorrido no Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) da USP em 1973 (SOUZA, 2002, p. 493-
517). 
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1964 (SALLES GOMES, 2021), Salles Gomes repõe o desânimo de quem via 

seus projetos para a federalização da Cinemateca Brasileira sucessivamente 

fracassados nas tratativas com o Executivo e o Legislativo, ainda antes do golpe 

(SOUZA, 2002, p. 383-389). Nesse documento, Salles Gomes marca o 

sentimento de desânimo sob a continuidade dos principais movimentos que se 

desenvolviam no cinema brasileiro: a CPI do Cinema, iniciada meses depois do 

golpe, e o desenvolvimento do Cinema Novo, sem censura comparável a outros 

campos artísticos21. Essa posição desalentada, no entanto, não exclui o 

posicionamento contrário ao Golpe de 1964, referido em diversos materiais 

produzidos pelos OIs. Seja como for, em carta enviada a Yolanda Leite (CA 

0441), antiga funcionária da Cinemateca, Salles Gomes insiste no caráter 

superficial do golpe, que revela de forma mais clara a fisionomia da 

modernização brasileira. 

A sensação de continuidade prolongada com o prosseguimento de seus 

trabalhos na criação do curso de Cinema da Universidade de Brasília (UnB), logo 

esbararia com a “operação limpeza” que teve ocorrida naquela instituição um 

dos principais alvos dos militares (MOTTA, 2014, p. 23-64). Assim, após uma 

série de tensões e embora tenha argumentado contra a proposta (SOUZA, 

2002), Salles Gomes participa da demissão coletiva de docentes da UnB. É por 

ocasião desse acontecimento que escreve uma longa carta a Antonio Candido 

de Mello e Souza, em dezembro de 1965, em que dá conta de uma mudança de 

percepção em relação ao regime. Ao associar o trauma da demissão ao incêndio 

de 1957 na Cinemateca, Salles Gomes rompe com a ideia de continuidade 

anteriormente sugerida. Além disso, ao apresentar a Candido os motivos que 

levaram ao recrudescimento da situação, pela primeira vez menciona as 

diferentes formas de sabotagem praticadas pelo novo regime, diferenciando a 

sabotagem organizada (originada no Ministério da Educação [MEC]) e a 

sabotagem difusa (operada pelos militares)22. 

                                                            
21 É curiosa essa menção, pois tanto Deus e o diabo na terra do sol (1964, dir. Glauber Rocha), 
quanto Os fuzis (1963, dir. Ruy Guerra), foram censurados. Mas mesmo antes do golpe algo 
parecido havia ocorrido com Os cafajestes (1962, dir. Ruy Guerra). 
22 A onipresença de militares na UnB deve-se inclusive a sua proximidade com o centro do poder 
no país. Sobre a atuação do MEC nesse período e as diferentes percepções a respeito de seus 
reitores, particularmente Laerte Ramos de Carvalho e Zeferino Vaz cf. Motta (2004, p. 73-78). 
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Salles Gomes já havia abandonado a participação na imprensa (em Visão, 

Brasil, urgente e O Estado de S. Paulo) antes mesmo do golpe. Isso se deu no 

contexto de seu ingresso na carreira acadêmica, na USP e na UnB. Contudo, 

em 1968, ele ensaia um retorno à crítica de jornal com uma coluna n’A Gazeta. 

É interessante observar que foi nessa coluna que Salles Gomes abordou pela 

primeira vez de forma sistemática do problema da censura, como ocorreu na 

discussão em torno da proibição do filme A chinesa (1967, dir. Jean-Luc Godard) 

(SALLES GOMES, 2016, p. 331-333)23. É significativo que, nesse momento, a 

atuação de Salles Gomes tenha sido interrompida com um “bilhetinho”24. Ainda 

nesse ano, Salles Gomes propôs a necessidade de autonomia do campo 

cultural, através de um documento intitulado “Nota sobre a criação de um Poder 

Cultural” (SALLES GOMES, 2012)25. 

Pouco depois do AI-5, Salles Gomes participou da campanha de 

solidariedade internacional ao crítico tunisiano Tahar Cheriaa, que havia sido 

preso. Em agosto de 1969, o crítico enviou uma carta ao presidente da Tunísia, 

Habib Bourguiba, destacando a importância do trabalho de Cheriaa (CA 0328). 

É interessante notar que a campanha em prol de Cheriaa, que redundaria na sua 

soltura, reproduzia alguns aspectos do que ocorrera em fevereiro de 1968, 

quando da demissão de Henri Langlois da Cinemateca Francesa, também 

revertida (BAECQUE, 2010, 393-409)26. 

Na passagem para a década seguinte, a tortura aparece como tema em 

diversos textos de Salles Gomes. Já em 1970, o autor escreve dois poemas que 

abordam diretamente o tema: “Paris 1944 curvou-se ante São Paulo 1970” (PI 

0281), onde a repressão em São Paulo é diretamente associada à atuação da 

Gestapo na França ocupada, e “TORTUTO” (PI 0282), jogo gráfico entre as 

palavras “tortura” e “Tutóia”, onde funcionava o DOI-Codi. O tema seria 

abordado, como se viu, numa palestra no IEB-USP, em 1973. Ora, desse mesmo 

ano data a redação de Três mulheres de três PPPês (publicado somente em 

                                                            
23 A respeito da recepção (e da censura) de Godard no Brasil nos anos 1960, cf. Ancona (2018). 
24 Em depoimento, Jean-Claude Bernardet afirma ter lido o bilhete que interrompia sua coluna 
em A Gazeta. Bernardet foi afastado do jornal na mesma ocasião que Salles Gomes. 
25 Nesse documento, Salles Gomes propõe inclusive a paridade de votos com os estudantes, o 
que talvez ecoe a formação das comissões paritárias na USP em 1968. 
26 Por ocasião da morte de André Malraux, em 1976, Salles Gomes escreve um necrológio que 
ecoa parte das críticas a sua atuação no Ministério da Cultura, sendo responsável pela demissão 
de Langlois (SALLES GOMES, 1986, p. 201-209). 
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1977), obra de ficção mais conhecida de Salles Gomes (2015). Na primeira das 

três novelas, a tortura desempenha um papel relevante no enredo. Diga-se de 

passagem, também no ano de 1973 é publicado o romance As meninas, escrito 

por Lygia Fagundes Telles (2009), onde o tema da tortura também é abordado27. 

Ora, é possível dizer que uma nova posição se define em 1973. Para além 

de Três mulheres de três PPPês, isso fica manifesto no já referido texto de 

apresentação da revista Argumento, em que Salles Gomes aponta para uma 

nova atitude de inconformismo intelectual contra o regime militar através da 

fórmula “contra fato há argumento” (SALLES GOMES, 2021). A necessidade de 

enraizamento dessa atitude, no entanto, esbarrava com a atuação do próprio 

regime contra seus opositores. No caso de Salles Gomes, é importante lembrar 

que, nesse mesmo ano, ele teve sua coluna no Jornal da Tarde interrompida 

meses após sua estreia (SOUZA, 2002, p. 526-544); em 1974, a censura total 

sofrida por Argumento, revista que teve de ser descontinuada por seu 

proprietário Fernando Gasparian, já apontava para a restrição da atuação 

também na esfera da imprensa alternativa. Nesse contexto, a decisão do diretor 

da ECA-USP de suspender o contrato de Salles Gomes com aquela instituição 

culminava um processo de inviabilização de sua atuação no espaço público. 

Ora, o ano de 1974 sugere a elaboração de uma nova forma de agir diante 

desse fato28. Embora não seja de todo orgânica, é possível analisar essa nova 

postura a partir de fórmulas utilizadas por Salles Gomes nesse ano. Essas 

fórmulas cristalizam problemas específicos que se relacionam com a repressão 

geral do momento e com suas consequências particulares para o intelectual 

paulista. Em 1974, reagindo ao anúncio informal de sua demissão, Salles Gomes 

optou por, nas suas palavras, “botar a boca no trombone” (SOUZA, 2002, p. 493-

517). É interessante observar que sua estratégia contrasta com a de outros 

professores expurgados da ECA-USP nesse mesmo momento (MOTTA, 2014, 

p. 224-236). A estratégia de publicização talvez ecoe os limites e possibilidades 

                                                            
27 Companheira de Salles Gomes, Lygia Fagundes Telles é mencionada também em diversos 
dossiês produzidos pelos OIs. Ela foi uma das responsáveis por entregar a Geisel, por exemplo, 
o manifesto de intelectuais pedindo a soltura de estudantes da USP, em 1974. Telles (2010, p. 
97-102) relata a atmosfera de diálogo com que acompanhou a produção de seu companheiro. 
28 É significativa a sugestão de Lygia Fagundes Telles (2010) acerca do processo de elaboração 
intelectual de Salles Gomes após a publicação de sua tese mais conhecida, “Cinema: trajetória 
no subdesenvolvimento” (1973). A insistência que se faz aqui no ano de 1974 vai ao encontro 
dessa sugestão, buscando indícios de formalização na documentação de Salles Gomes. 
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experimentados na sua participação, reticente como se viu, na demissão coletiva 

da UnB, bem como as campanhas de solidariedade internacional ocorridas no 

fim dos anos 1960, sobretudo o caso de Tahar Cheriaa. 

Ainda em 1974, em conferência realizada por ocasião do I Festival 

Brasileiro de Cinema Super 8, em Curitiba, Salles Gomes apresentou uma 

discussão em que propunha analisar a presença do conservadorismo no 

pensamento cinematográfico brasileiro, desde pioneiros como Adhemar 

Gonzaga e Pedro Lima até críticos vinculados ao INC no final dos anos 1960, 

como Flávio Tambellini (PI 0445). Mas é significativo nesse contexto que a 

aproximação da conferência com a situação contemporânea (ainda que recuada 

no tempo pela referência à atuação de Tambellini, que fora presidente do INC 

entre 1966 e 1967) seja repentinamente cortada ao fim da conferência pela 

indicação “Dizer + não seria oportuno”. O fechamento abruto e evidente ressalta 

o que se pode chamar de “estética do silêncio” que marcava parte da crítica de 

cinema, sobretudo na imprensa alternativa (ADAMATTI, 2019, p. 60-80)29. 

Em carta enviada a Glauber Rocha em junho de 1974, Salles Gomes se 

refere diretamente à perseguição sofrida na USP e retoma, invertendo, o fecho 

do manifesto da revista Argumento, dizendo agora que “contra fatos, por hora 

continua não haver argumento” (apud ROCHA, 1997, p. 487-488). Nessa carta, 

em que destaca a distância do interlocutor em relação ao contexto (nas suas 

palavras, Glauber Rocha pode ver a “floresta”, mas não vê a “árvore sangrar”), 

Salles Gomes indica uma leitura diversa daquela feita em 1965 para Antonio 

Candido. Em 1974, destaca a vigilância como um sistema mais amplo que o 

governo, vinculado que está à presença e à “obsessão” de zelosos funcionários. 

Leitura que se aproxima mais do papel desempenhado por Manuel Nunes Dias 

(mas que também pode colocar sob uma nova ótica o papel de Laerte Ramos de 

Carvalho e Zeferino Vaz, reitores que “administraram” a crise da UnB). 

 

 

 

 

                                                            
29 Uma estética do silêncio não era indiferente a um diretor caro a Salles Gomes como Ozualdo 
Candeias (UCHÔA, 2019, p. 137-176). 
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Considerações finais 

Embora se trate de uma análise bastante preliminar, é interessante 

observar que o material aqui destacado pode fornecer um nexo explicativo 

relevante para o processo de recomposição intelectual ocorrida na produção de 

Salles Gomes em seus últimos anos de atuação. Tal processo é registrado, por 

exemplo, no manuscrito conhecido como Cemitério, elaborado entre 1973 e 

1976 (SALLES GOMES, 2007). A opções temáticas e formais que se encontram 

nesse material inacabado apontam para uma última tentativa de intervenção no 

espaço público, que assumia as experiências que o crítico vivera nos últimos 

anos (CALIL, 2007). 

Na ocasião, a formalização fragmentária desse processo alimentou o 

estranhamento dos pares em relação a certos aspectos da atuação pública de 

Salles Gomes, sobretudo pela adoção do que ele então chamaria de 

“jacobinismo”. Esta posição seria marcada de forma explícita pelo autor, entre 

1974 e 1975, na entrevista “Eu só gostava de cinema estrangeiro” (SALLES 

GOMES, 2014, p. 78-105)30 e nos curtas Tem coca-cola no vatapá (1975, dir. 

Pedro Farkas e Rogério Corrêa) e Nitrato (1974, dir. Alain Fresnot). As 

reticências daí advindas da parte de intelectuais mais distantes (Maurício Segall 

[2001, p. 269-284]) e mais próximos (Antonio Candido [1980]) correm em 

paralelo com a formulação de uma elaboração mais sistemática de uma nova 

postura crítica em relação à ditadura. O falecimento de Salles Gomes, em 1977, 

interrompeu a produção de materiais que já se encontravam esboçados – como 

o já mencionado Cemitério. É nesse sentido que o levantamento de sua vivência 

e de sua reflexão sobre a vigilância pode iluminar algumas nuances dessa fase 

menos conhecida de sua trajetória. 

  

                                                            
30 A propósito dessa entrevista, é importante indicar as críticas de Salles Gomes a respeito da 
transcrição, expressas no texto de abertura (CANDIDO ET, AL, 1980). 
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     De Gustavo Dahl à Ancine  
 
 

     Davi PONCE1 
  

 
Dahl e suas influências 
 A relação de Gustavo Dahl com o cinema inicia-se desde cedo, quando, 

no Colégio Paes Leme, para o qual entrou em 1947, já assistia a três projeções 

semanais de filmes, além de poder sair e frequentar os cinemas próximos, posto 

que se localizava na Av. Paulista, inclusive é nesse período que passa a escrever 

sobre os filmes que assistia no jornal da escola.  Aos poucos, começou a 

participar do Clube de Cinema de São Paulo, junto com a turma do crítico Rubem 

Biáfora que exercerá sobre ele significativa influência. É importante lembrar que 

esse é um momento de grande efervescência para a cultura brasileira e o cinema 

em particular, com o movimento dos cineclubes que reuniam interessados em 

ver e discutir não apenas os filmes clássicos do cinema, mas também política, 

estética e isso terá grande influência na formação de Gustavo Dahl, assim como 

a sua atividade como presidente do Cineclube do Centro Dom Vital, recém-criado 

por Rudá de Andrade a partir de 1957. Nessa condição, vai frequentar o “Curso 

para Dirigentes de Cineclubes” que acontecia na Cinemateca Brasileira, 

organizado por Paulo Emílio Salles Gomes. Segundo depoimento de Gustavo, 

esse curso foi central em sua formação. Havia aulas não só de profissionais de 

cinema que haviam chegado com a Cia Vera Cruz, mas sobretudo em formação 

geral com cursos de estética com Gilda de Mello e Souza, literatura com Antônio 

Candido e muitos outros de igual relevância além do próprio Paulo Emílio que 

terá também grande importância na formação e no futuro profissional de Dahl 

que passa a trabalhar na Cinemateca Brasileira ao lado de Jean Claude 

Bernardet. Ali, organizam festivais e atividades afins. Em 1960, com vistas a se 

aperfeiçoar, Paulo Emílio consegue uma bolsa para Dahl estudar no Centro 

Sperimentale di Cinematografia em Roma. 

 Na Europa, Gustavo se interessa pelos festivais de cinema e leva para 

Gianni Amico, o responsável pelo Festival de Santa Maria Ligure, o filme de 

                                                            
1 Estudante da Universidade Anhembi Morumbi, orientadora Prof. Dra. Sheila Schvarzman. 
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Paulo César Saraceni que estava também em Roma, no Centro. O filme é aceito 

e tem boa recepção nesse e em outros festivais. Isso deu legitimidade ao grupo 

do Cinema Novo que então se formava e, tornava-se assunto em revistas 

prestigiadas como “Cahiers du Cinéma” e “Sight and Sound”. Apesar de não 

considerar a experiência no Centro Sperimental di Cinematografia como 

fundamental em sua formação, uma vez que nenhum dos seus professores era 

próximo das concepções mais modernas do cinema que vinha acontecendo na 

própria Itália, mas também na França com a Nouvelle Vague, Gustavo Dahl 

realiza ali o curta metragem Il cinema brasiliano: io e lui em 1970. 

 Em 1962, em Paris, enquanto aluno de Jean Rouch no seu curso de 

Cinema Etnográfico do Musée de l´Homme, Gustavo firma-se como elo de 

ligação entre o que acontecia no setor no Brasil e a Europa; nesse período, 

inserindo filmes brasileiros no circuito europeu, como  “Porto das Caixas” (1962) 

de Saraceni na Semana da Crítica do Festival de Cannes em 1963. 

 Essa atividade contribuiu e estimulou em Gustavo Dahl o talento para a 

gestão cultural e a atividade política de estímulo ao cinema, indispensável para 

que a realização cinematográfica ocorra, tenha reverberação cultural, social e 

econômica, e sobretudo, se reproduza, sustente e receba a atenção necessária 

não só do público, mas também do Estado. Inclusive, por meio da formação de 

Dahl, percebemos que apesar do contato inicial dele com o cinema se dar 

apenas como espectador, logo ele se torna um dirigente de cineclube, o que lhe 

dá a oportunidade de realizar o curso na cinemateca que o põe não apenas em 

contato com a área, mas também com os profissionais da época. Como visto, é 

a partir disso que Dahl chegará à Europa e promoverá os filmes brasileiros. 

Portanto, os antecedentes biográficos de Dahl esclarecem o papel que 

desempenhará na articulação do setor cinematográfico brasileiro a partir de 

1998. 

 Logo, pode-se analisar que o papel desempenhado por Dahl para a 

criação da ANCINE em 2001, não se tratava de algo novo, mas sim de uma 

atividade que já havia desempenhado, sobretudo durante o período do Cinema 

Novo. Essa mediação tida por ele com o intuito de abrir espaço aos filmes 

brasileiros nos festivais de cinema europeus, pode ser vista, só que em maior 

escala no período da Retomada, e embora aconteça por detrás dos bastidores, 

apresenta extrema importância para que a atividade cinematográfica, de 
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qualquer lugar do mundo, possa ser consumida. De volta ao Brasil em 1964, 

Gustavo reencontra seus pares do Cinema Novo, dentre eles Glauber Rocha de 

quem é bastante próximo. Atua como montador e realiza seu primeiro filme, O 

Bravo Guerreiro, 1969.  

 Com o lançamento de dois de seus três filmes, O bravo guerreiro (1969) 

e Uirá, um índio em busca de Deus (1973), que apresentavam, sobretudo, uma 

visão sociopolítica do Brasil –  o primeiro conta a história de um deputado que 

ao tentar lutar por mudanças, acaba por ser invalidado pelo sistema, o que o leva 

a fazer um último discurso, no qual afirma “Só a luta salva, só a coragem, e até 

mesmo a coragem de morrer, faz de um homem homem” (O BRAVO 

GUERREIRO, 1969); o segundo relata a história de um índio que ao sair em 

busca de Deus (Maíra, de acordo com a sua religião), depara-se com a 

civilização e a partir disso, nos é apresentado o conflito interétnico e Uirá tem 

que lutar para conservar seus valores - Dahl teria publicado na Revista 

Civilização Brasileira o artigo “Cinema Novo e Seu Público” (1967) em que 

disserta a respeito do público certo para o qual cada filme destina-se, além de 

afirmar que há público para todos os tipos de filmes, rompendo, assim, com a 

ideia de um cinema dito comercial e popular  e outro, de arte e de autor, nicho 

no qual o estava o Cinema Novo e que o afastava do grande público; dessa 

forma, elucida a importância de entender o público e levá-lo aos cinemas . Em 

1975, Roberto Farias, diretor da Embrafilme, após ler esse artigo, convida-o a 

trabalhar na empresa, com o intuito de que ele colocasse em prática o que havia 

escrito e conseguisse dar ao cinema brasileiro espaço diante da hegemonia 

norte-americana nas telas. Por conflito de autoridade entre Roberto Farias e 

Ronaldo Lupo, pois este estava acostumado a trabalhar “de uma maneira 

praticamente autônoma, embora tecnicamente subordinado à então Diretoria de 

Operações” (DAHL, s.d., p.2) e o primeiro havia acabado de assumir o cargo de 

Diretor-Geral da Embrafilme, Ronaldo Lupo é substituído por Aurelino Machado 

e Gustavo Dahl para exercerem a função denominada de “gerência”. No entanto, 

consoante o crescimento da atividade, acaba por tornar-se Gerência-Geral de 

Operações e Distribuição e Gerência-Geral de Administração e Distribuição e é 

a partir daí, que Dahl tentará garantir a presença dos títulos brasileiros às telas, 

visando atrair o público ao qual esse filme estava destinado. Gradualmente, com 

os lançamentos dos grandes títulos, como Dona Flor e seus dois maridos (1976) 
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e Xica da Silva (1976), instaurou-se um processo que pedia por uma maior 

atenção à distribuição e com isso, Gustavo Dahl é remanejado à 

Superintendência de Comercialização, sendo quem reestruturou a área 

administrativamente e onde foi criada uma mentalidade mais ligada a uma 

filosofia de mercado, em busca de conseguir definir a cada filme seu respectivo 

público.  

 Na Superintendência de comercialização da Embrafilme (Sucom), 

Gustavo observa que desde Humberto Mauro na década de 1920, em 

Cataguases, o cinema brasileiro não consegue ser projetado nas telas, 

apresentando falhas nos processos de produção, distribuição e exibição. 

Portanto, não consegue ser exibido, esse que deveria ser o seu destino 

fundamental, o que não deveria mais ocorrer, já que a política da Embrafilme 

leva em conta que “mercado é cultura” e segundo ele “o mercado 

cinematográfico brasileiro é, objetivamente, a forma mais simples da cultura 

cinematográfica brasileira.” (DAHL, 1977). Publica, em 1977, na revista Cultura, 

o artigo, “Mercado é cultura”, defendendo esse ponto de vista, e do qual levará 

os ideais para o período de Retomada a partir de 1994. Durante a sua gestão na 

Sucom (1975 – 1979), a Embrafilme veio a ocupar uma posição no mercado que 

ombreava as Majors norte-americanas, algo que no futuro seria tido como 

objetivo, pois não havia uma centralização na produção de um tipo específico de 

filme, mas sim um amplo espectro que ajudou à valorização conjunta do cinema 

brasileiro, e a cada filme, encontrar seu papel no mercado.  

 Diante do então papel desempenhado pelo mercado, Dahl escreverá em 

1989:  
“Tanto através da utilização dos aparelhos de televisão como uma 
grande rede doméstica de exibição, com as correspondentes 
associações no nível da produção, quanto através da modificação de 
formatos das salas exibidoras aumentando a oferta de títulos de filmes, 
adequando as dimensões da oferta e da procura de lugares, reconhece 
o cinema a necessidade de encontrar o seu espaço, um novo equilíbrio 
econômico [...]” (Dahl, 1989, p.3)  
 

 Dessarte, depreende-se que Gustavo Dahl nunca deixou de acreditar que 

há um espaço na exibição para cada filme brasileiro produzido, e que para 

conseguir exibi-lo e ser visto pelo público, é preciso investir não apenas na 

produção, mas sim, em todo o processo, além de através das políticas do setor, 

entender o porquê de alguns filmes serem exibidos, enquanto outros não; já que, 
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apesar de bilheteria, é importante que a atividade cinematográfica desempenhe  

função contra a manutenção do status quo e que potencialize a sociedade, para 

que o público reflita a respeito de si e do todo. Ademais, uma indagação deixada 

por Gustavo ao fim do seu artigo, vai ao encontro desse posicionamento, é “[...] 

pode-se ou deve-se falar em concentração da informação como se fala na 

concentração de renda, pode haver abertura democrática sem democratização 

da informação?” (DAHL, 1989, p.3) 

 
 
2. O fim da Embrafilme e a Retomada (1990-2001) 
 Devido ao fato de a Embrafilme ter sido o grande órgão responsável pelo 

cinema brasileiro durante os anos de 1969 a 1990, cujas atribuições incluíam 

desde o fomento da produção até a distribuição, sua extinção em 1990 pelo 

governo de Fernando Collor de Mello impactaria fortemente o setor que até então 

dependia de maneira vital do Estado. De acordo com Arthur Autran (2004): 
 
“O medo de perder a EMBRAFILME paralisou a corporação 
cinematográfica tanto do ponto de vista do pensamento industrial como 
da própria ação política institucional ou ainda em relação ao diálogo 
com a sociedade. O resultado de tão longa agonia foi sentido naquele 
mesmo ano através da extinção da empresa, do CONCINE e da 
Fundação do Cinema Brasileiro, o primeiro ato do governo Fernando 
Collor de Mello e do aprofundamento da crise da produção de longas-
metragens não pornográficos, processo que só começou a se reverter 
em 1995.” (AUTRAN, 2004, p.65) 
 

 Gustavo Dahl também tecerá previsões ao futuro do conjunto das 

atividades cinematográficas, logo após a extinção dos órgãos que o geriam, 

alegando, na época, que esse “[...] encontra-se ameaçado em seus aspectos 

econômicos, políticos, administrativos [...]” e ainda aponta que “[...] não há 

espaço para uma atitude espontaneísta, do tipo “deixa rolar para ver como é que 

fica”, sob pena de o momento voltar-se contra a própria atividade.” (DAHL, 1990, 

p.1). Dessa forma, é imprescindível comentar a respeito das Leis de Incentivo e 

Renúncia Fiscal, já que essas são responsáveis pela produção de cinema 

brasileiro na década de 1990. 

  Em 23 de dezembro de 1991, entra em vigor a lei n°8313 - mais conhecida 

como Lei Rouanet – e segundo Fernão Pessoa Ramos, “reintroduz alguns 

procedimentos da Lei Sarney [primeira lei de incentivo à cultura] com um 

direcionamento mais focado na produção audiovisual” (RAMOS, 2018, p.411), 
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ou seja, trata-se de uma lei que serve como mecanismo de incentivo à cultura 

por meio da renúncia de impostos e não se destina especificamente ao 

audiovisual. Essa viria apenas em 1993, promulgada por Itamar Franco sob o n° 

8685, ficaria conhecida como Lei do Audiovisual, sendo por meio dela que foi 

possível ativar a produção brasileira na chamada Retomada, pois permite que 

contribuintes tenham abatimento ou isenção de tributos, desde que direcionem 

recursos a projetos audiovisuais aprovados pela Ancine. Por isso, é considerada 

a origem da rearticulação que, a partir de então, aconteceria no cinema 

brasileiro. 

 No entanto, ocorreriam denúncias que envolveriam superfaturamento, 

como o caso da diretora Norma Bengell com a produção de O Guarani (1996) 

críticas a respeito da não interferência do Estado no direcionamento dos 

recursos advindos da isenção de impostos e, sobretudo, em 1999, a crise 

cambial brasileira, que ocasionou a redução de margem de financiamentos por 

parte de pessoas jurídicas e aumentou os custos de produção dos filmes. Dessa 

forma, entraram em colapso as regras e financiamentos que sustentaram o setor 

pela década de 1990 e o que, em um primeiro momento, foi tido como a solução, 

ao longo do tempo, passou a ser entendido de maneira mais complexa pelos 

produtores e cineastas, pois se o investimento em seus filmes era a renúncia do 

imposto sobre a renda de uma empresa, eles tornavam-se dependentes da 

situação econômica das empresas. Além disso, passa a ser perceptível que o 

que acontecia era apenas a captação de recursos para a produção da obra 

audiovisual e no momento, em que compreendemos os três pilares fundamentais 

para que exista o cinema em qualquer lugar do mundo - produção, distribuição 

e exibição – nota-se a ausência de um agente que pelo menos regulasse o 

mercado, papel antes da Embrafilme por meio da obrigatoriedade de filmes 

brasileiros em todo o território nacional, e, portanto, efetuasse a inserção, 

realmente, do filme brasileiro nas salas. É nesse período, que se inicia a 

articulação do setor em busca de um sistema que contasse com o apoio do 

Estado de forma a regular e fomentar a atividade cinematográfica nacional.  

 Porto Alegre, mais especificamente em julho de 2000, foi o local, onde 

aconteceu o que colocaria o setor cinematográfica do mesmo lado em prol da 

participação do Estado para o desenvolvimento da atividade, o III Congresso 

Brasileiro de Cinema. Aqui torna-se indispensável, em respeito à pluralidade do 
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setor, discorrer a respeito de uma análise feita sobre a ideia da frente única 

cinematográfica, ou seja, esclarecer que apesar de o cinema brasileiro não ser 

visto como indústria, isso não condiz com a verdade. Desse modo, aglutinam-se 

desde técnicos a produtores em uma frente não se levando em consideração a 

diferença existente entre eles, tanto perante os seus respectivos salários quanto 

a relação com o produto e, como pontuado por Autran: “A força ideológica desta 

concepção de frente única é grande a ponto de praticamente não haver registros 

na história do cinema brasileiro de manifestações claras que, por exemplo, 

contrapusessem os técnicos aos produtores” (AUTRAN,2004, p.19).  

 Tendo elucidado a configuração do setor cinematográfico, podemos voltar 

a atenção ao III Congresso de Cinema Brasileiro e observar a sua origem que, 

como todo evento de grande importância, possui diversos atores que reivindicam 

o protagonismo principal. A partir de entrevistas com diferentes atores do setor, 

Ana Paula Sousa apresenta-nos isso, de maneira concisa: 
 
“O cineasta Augusto Sevá conta que a semente para o III Congresso 
Brasileiro de Cinema foi plantada em 1998, em encontros que ele e 
Gustavo Dahl organizaram pelo país. Dahl vinha de uma trajetória 
múltipla e é, até hoje, considerado um dos grandes pensadores do 
cinema brasileiro.” (SOUSA, 2018, p.64) 
 

 Em outra parte, a mesma autora torna a reforçar a importância da 

participação de Dahl nessa articulação cinematográfica: 
 
“Das conversas no restaurante Celeiro [entre Cacá Diegues e Dahl] – 
e de muitas outras de Dahl com diferentes atores – brotou a ideia de 
se fazer um novo Congresso Brasileiro de Cinema. Um Congresso que, 
na visão de Cacá e Dahl, funcionaria como um chamado a união de um 
setor ainda trincado pelo fim da Embrafilme e que deveria, pela 
primeira vez, forçar uma aproximação do cinema com a televisão.” 
(SOUSA, 2018, p.57) 
 

 Com isso, evidencia-se o protagonismo exercido por Gustavo Dahl na 

articulação do que chamou de “repolitização do cinema brasileiro”, o que não 

seria possível sem a sua visão quanto à complexidade e a pluralidade do setor. 

Em publicação no Jornal do Brasil, em 29 de abril de 1998, ele aponta a recepção 

positiva do público em relação ao filme brasileiro e pontua “Alguns fenômenos 

que reverteram esse quadro: a expansão da televisão, a mudança de governo, 

e por último, mas não menos, a absoluta incapacidade da corporação 
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cinematográfica de se articular politicamente.” (DAHL,1993) e mais para frente 

acrescenta que: 
 “[...] tanto o poder público quanto os agentes econômicos e mesmo os 
operadores culturais terão que tomar uma atitude: empreender o 
enfrentamento simultâneo de todas estas circunstâncias ou desistir de 
ter um cinema nacional.  Isto é, assumir plenamente o desarmamento 
audiovisual do país. 
O cedimento ao totalitarismo cultural contido nesta última hipótese nos 
colocaria de forma definitiva, como consumidores passivos da 
produção hollywoodiana ou de uma teledramaturgia cabocla, feita sob 
medida para a manutenção do statuo quo.” (DAHL, 1998) 
 

 Portanto, torna-se evidente que a preocupação de Dahl se volta não 

apenas aos seus ideais do passado como cinemanovista que buscava dar 

ênfase às questões sociais e políticas, mas também, estende-se para o temor 

da colonização cultural e alienação da própria identidade como povo autônomo 

e dotado de cultura própria, decorrências perversas da não existência de um 

cinema brasileiro. Dessa forma, a necessidade de expressão cultural e da 

identidade nacional seria desconsiderada, algo extremamente grave e que pode 

se pode perceber hoje com um projeto mesmo de destruição quando órgãos 

culturais federais são insistentemente atacados, esvaziados de recursos 

comprometendo sua continuidade, caso da Ancine, que garante a continuidade 

da produção e sua devida exibição com a quota de tela de exibição, e o 

patrimônio cinematográfico com a Cinemateca Brasileira em particular, dois 

órgãos onde Gustavo atuou no começo e no final de sua trajetória.  

 Para esmiuçar a questão, é primordial evocar as próprias palavras de 

Gustavo Dahl em seu discurso ao deixar a presidência da ANCINE, datado em 

10 de janeiro de 2007, que nos esclarecem a situação: 
 
“Em 98 nós vemos aparecer cinemas regionais, São Paulo, Rio 
Grande, Nordeste, e vemos também aparecer a produção de diretores 
vindos da publicidade, a O2, a Conspiração, a Videofilmes. E se vê 
também, começa-se a criar o ambiente para realização do III 
Congresso Brasileiro de Cinema, que é um marco histórico, mas que 
começou [...] com um seminário organizado por Nilson Rodrigues em 
Brasília exatamente nesta data [10 de janeiro].” (DAHL, 2007) 
 

 Em 28 de outubro de 2009, na entrevista concedida a Marcus Alvarenga 

Dahl volta à questão: 
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“A raiz do processo de formação da Ancine está numa série de artigos 
que eu publiquei no Jornal do Brasil em 1998, o qual eram respostas a 
um artigo que começava a questionar o modelo de incentivos fiscais. 
[...] e depois destes artigos houve um convite do Nilson Rodrigues - 
que depois foi diretor da Ancine - e na época [1998] dirigia a Fundação 
Cultural de Brasília. Então ele tinha convidado o Augusto Sevá para 
organizar um Seminário num quadro do Festival de Brasília, ele me 
chamou em função destes artigos, chamou-me para fazer um 
seminário com ele. O tema deste seminário era “Cinema Brasileiro: 
Estado ou Mercado”. Quando acabou o seminário, o Nilson Rodrigues 
me disse que precisava fazer um Congresso do Cinema Brasileiro, 
além do que, pela área de política cinematográfica de Porto Alegre, da 
Fundacine, surgiu também esta necessidade e vontade, assim a ideia 
estava no ar.” (DAHL apud ALVARENGA, 2009) 
 

 Por conseguinte, podemos entender a origem do III Congresso Brasileiro 

de Cinema e, da Agência Nacional do Cinema, como um processo. Trata-se de 

todo um ambiente de discussões criado não só por Gustavo Dahl, Nilson 

Rodrigues, Cacá Diegues ou Augusto Sevá, mas por todo esse setor 

cinematográfico constituído por diferentes setores e trabalhadores e que 

necessitava ser articulado em prol de interesse comum a todos: a existência do 

cinema brasileiro na produção, mas também na distribuição e exibição. 

 O III Congresso Brasileiro de Cinema foi realizado após ter sido 

constatado os limites da política das leis de incentivo. Os cineastas reúnem-se 

para repensar e reposicionar toda a atividade cinematográfica, Gustavo Dahl é 

o responsável pelo discurso de abertura. Nele, torna a defender o que havia dito 

no artigo "Mercado é cultura” de 1977, e consolidará a luta dizendo: 
 
"[...] se a partir de agora, nas circunstâncias dadas, conseguirmos 
instaurar um processo de representação, participação e ação política, 
longe de qualquer vitimização, com altivez, será então possível 
negociar com outros agentes como o governo, a televisão, o poder 
legislativo e a própria indústria hegemônica, o espaço indispensável à 
nossa afirmação cinematográfica, à nossa sobrevivência, à nossa 
auto-sustentabilidade." (DAHL, 2000) 
 

Ainda sobre o mercado, expõe: 
 
“Substituindo explicitamente os conceitos de cultura, sociedade e ação, 
pela caracterização deles exclusivamente como mercado, o que se 
quer é privar-nos do direito de reconhecermo-nos, de construirmo-nos, 
de colocarmo-nos em questão, de criticarmo-nos, de celebrarmos, de 
preferência simultaneamente.” (DAHL, 2000) 
 

 Dessarte, denota-se que o objetivo final, pelo qual eles lutavam não era 

simplesmente a autossustentabilidade do setor cinematográfico brasileiro, mas 

o direito de expressão da sociedade brasileira por meio da obra cinematográfica. 
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Ele constrói um discurso que reafirma a função do mercado para o filme brasileiro 

com características próprias, mas para que isso ocorrá, é necessário haver uma 

reestruturação, e essa apenas será possível com a participação do Estado. 

Como aponta ALVARENGA, a justificativa de Dahl para essa questão parte de 

que: 
"[...]o filme brasileiro é um patrimônio nacional e, com base nisto, o 
Estado deve estimular e agir para que se mantenha o processo 
produtivo cinematográfico independente brasileiro, considerando-o 
como parte de um projeto nacional, pois envolve a formação da 
identidade brasileira. Logo, este discurso implica a necessidade do 
Estado em apoiar o produto brasileiro a fim de que ele passe a ter 
condições mercadológicas em seu próprio país." (ALVARENGA, 2010, 
p.43) 
 

  Durante o III Congresso de Cinema Brasileiro, torna-se nítido que, mas 

grande parcela dos presentes é favorável da intervenção estatal. Assim, 

objetivava-se um órgão estatal para regular o setor e a transformação do 

congresso em uma entidade permanente, para a qual Gustavo Dahl foi eleito 

presidente. No final, as discussões geraram um relatório final, de 69 pontos, o 

que demonstrou força, organização e, sobretudo, consenso pela união da classe 

cinematográfica, ou seja, algo com que o Estado deveria importar-se. 

 Cabe aqui para o esclarecimento geral, a razão do nome III Congresso 

Brasileiro, que como aponta Autran“[...] Nos congressos, o Estado seguiu 

constituindo-se como o principal centro para o qual confluíram as reivindicações 

do meio cinematográfico[...]”(AUTRAN, 2004, p.93)  e, embora Sousa aponte 

que “[...] Dada a janela de quase 50 anos que separa os dois primeiros 

congressos do terceiro, é difícil trabalhar com a ideia de continuidade 

[...]”(SOUSA,2018, p.63), deve-se ter como ideia de que os dois primeiros 

congressos trabalham para a consolidação do cinema brasileiro e são os 

responsáveis por gerar os assuntos discutidos em 2001, embora as variantes do 

cenário fossem outras. Enquanto no I e II Congresso Brasileiro ainda se discutia 

a definição de filme brasileiro, no III, o foco ficou na busca por amparo 

governamental, pois a década de 1990 havia mostrado que era necessário 

regular e pactuar com os exibidores, sobretudo as Majors americanas. 

 Após dez dias do congresso, representantes do governo Fernando 

Henrique Cardoso entraram em contato com Luiz Carlos Barreto e Cacá 

Diegues, que decidiram levar Gustavo Dahl junto, para tratar do assunto. 
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Participaram dessa reunião também o ministro da Cultura, Francisco Weffort, e 

o secretário do audiovisual, José Álvaro Moisés, além do presidente. Não havia 

consenso se o cinema deveria transcender o ministério da Cultura, portanto, 

Pedro Parente, ministro-chefe da Casa Civil, foi chamado a fim de preparar um 

decreto que criasse o Grupo de Estudos da Indústria Cinematográfica (GEDIC) 

para a resolução da questão e também para definir o estatuto e o lugar do cinema 

brasileiro em relação ao Estado de forma definitiva. 

 Formavam o GEDIC, os ministro-chefe da Casa Civil, os ministros da 

Fazenda, do Desenvolvimento, das Comunicações, da Cultura, o secretário-

geral da Presidência, Luiz Carlos Barreto, Carlos Diegues, Gustavo Dahl, 

Rodrigo Saturnino Braga, Luis Severiano Ribeiro Neto e Evandro Guimarães. 

Apesar de visto a partir de seus integrantes, pudesse parece algo grandioso, "[...] 

ele não ia para frente, não andava, ficavam discutindo quem ia pagar as 

despesas do grupo, ninguém assumiu o GEDIC e ele estava num impasse. Desta 

maneira, eu comecei a escrever um material que se tornou o pré-relatório do 

GEDIC." (DAHL apud ALVARENGA, 2009). Para que, após a iniciativa tomada, 

os outros integrantes pudessem pronunciar-se e realizarem contribuições ao 

documento e, assim, chegar-se a algo concreto. 

 Dahl em entrevista a Alvarenga, 2009, também revela que o período em 

que havia sido chamado para realizar um seminário com Nilson Rodrigues, havia 

pensado, ao lado de Vera Zaverucha e  Aurelio Machado, a criação de uma ONG 

que seria responsável apenas ao que tange à política de mercado do cinema e 

depois de uma conversa com Cacá Diegues – que é pela criação de uma 

Agência – , assim se faz a proposta em formato de Conselho que estaria 

vinculado à Casa Civil, entretanto o ministro da Cultura não se sentiu satisfeito 

com a ideia de ter o cinema vinculado a outro ministério e não ao dele. No 

entanto, de acordo com Barreto em entrevista a Sousa, 2014, a reunião na qual 

se decidiu formar o GEDIC não havia sido a primeira, outras já haviam 

acontecido contando com ele, Cacá Diegues, Nelson Pereira dos Santos, Norma 

Bengell e Paula Lavigne e em uma delas, Davi Zylbersztajn, presidente de 

Agência Nacional do Petróleo (ANP) na época, sugeriu a criação de uma 

agência, mas, de primeira, o grupo reunido não demonstrou entusiasmo com a 

ideia. Todavia, após o relato de Dahl e ao saber que haveria a chance de Cacá 

estar presente na reunião em que isso havia sido citado, pode-se intuir que a 
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ideia veio de Zylbersztajn e mais uma vez, torna-se possível comparar a indústria 

cinematográfica à indústria petrolífera, algo sublinhado por Autran “[...] Ao 

Movimento de Defesa do Cinema Brasileiro coube defender as recomendações 

dos congressos de cinema então realizados, ele foi inspirado nos Centros de 

Estudo e Defesa do Petróleo e da Economia Nacional, [...]” (AUTRAN, 2004, 

p.22), ou seja, essa influência, vinda de uma indústria melhor estabelecida no 

país, reafirma o potencial industrial do cinema. 

 O órgão que deveria normatizar, fiscalizar e controlar a atividade 

cinematográfica no Brasil torna-se uma proposta concreta quando, após seis 

meses de trabalho, o Gedic apresenta o Pré-projeto do Planejamento 

Estratégico. Dentre os pontos apresentados, buscava-se o enfoque sistêmico 

que Dahl defendia desde 1998. Com o avanço do projeto, o ministro-chefe da 

Casa Civil, Pedro Parente; propôs ao Gedic a inserção de medidas que 

envolvessem a televisão paga, então "[...] Evandro Guimarães, diretor de 

relações institucionais da Globo e integrante do grupo, tirou de sua pasta de 

couro um anúncio do portal Terra, que estava então lançando a TV Terra, na 

internet." (SOUSA, 2018, p.84). Assim, a Globo via como uma troca a aceitação 

das medidas taxativas, porém, mais tarde, as proposições a respeito de 

restrições à banda larga acabam sendo consideradas impróprias pela Anatel e 

tudo que buscava regulamentar a televisão paga foi tirado do texto. Nesse 

trecho, não há documentação que comprove, mas existem relatos, segundo 

Sousa, 2018, de que havia um importante funcionário da Globo, que ao ver o 

plano destruído, tomou um helicóptero e aterrissou diretamente para uma 

reunião com o presidente na véspera da cerimônia, o que se pode confirmar é 

que de última hora, tudo foi revisto e o que se referia à televisão, excluído do 

texto original que seria publicado. Em meio a esse cenário caótico, a MP 2228-

2/01 seria publicada no Diário Oficial em 10 de setembro, enquanto, no dia 

seguinte, seria a vez da Emenda Constitucional n° 32, que passava a submeter 

as medidas provisórias feitas pelo Presidente da República ao Congresso 

Nacional. Assim, nascia a ANCINE. 
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3. Dos anos de Ancine 
 

 Finalmente o setor cinematográfico havia conseguido “um braço 

institucional do governo para regular, fiscalizar e, principalmente, fomentar o 

mercado cinematográfico” (BAHIA, 2012, p.83), entretanto ainda não se sabia ao 

certo onde se instalaria e quem viria a compor a diretoria, ou mesmo, como seria 

exposto mais à frente, seu ministério. "Esta, aliás, é uma constante que se 

manteve ao longo do período de implantação da agência: a descoberta de que 

tudo, sempre, era mais amplo e complexo do que parecia quando no nível das 

intenções (DAHL apud SOUSA, 2018, p.62)", ou seja, tratava-se agora de um 

processo de adaptação do órgão recém-nascido. Conquanto, ainda se estivesse 

em um período delicado, a ideia de união do setor cinematográfico havia aos 

poucos mostrando-se frágil ao ponto de haver desconfianças no que tange ao 

Gedic e à formação da ANCINE e, sobretudo, pairava no ar a indagação: a quem 

os recursos se prestariam, seria mesmo uma política para todos ou como na 

Embrafilme, pertenceria a um grupo seleto? 

 Após formado, era necessário alguém para comandar o órgão, ou seja, 

um diretor-presidente. Gustavo Dahl era o mais indicado, já que no setor 

cinematográfico havia certo consenso em sua indicação, ele nem incomodava 

os cineastas que prezavam pelo cinema autoral e nem aqueles mais voltados ao 

comercial. Conquanto tenha existido certa ponderação por parte de Pedro 

Parente, por tratar-se de um cargo, sobretudo político, não houve como não 

entregar a presidência a Dahl, sendo os outros três cargos da diretoria colegiada 

deixados para serem discutidos no IV Congresso Brasileiro de Cinema, que 

aconteceria entre 14 e 18 de novembro de 2001 no Rio de Janeiro e seria o 

momento em que se estabeleceria a reorganização do campo. 

 Além disso, temas defendidos durante o III Congresso de Cinema 

tornariam a ser defendidos durante o IV, um deles que merece destaque é o 

envolvimento entre cinema e televisão, pois naquele momento já era nítido o 

poder que a televisão exercia no próprio cinema. Como Gustavo Dahl já havia 

afirmado: 
No Brasil, no mundo e sobretudo nos trinta e oito milhões de aparelhos 
que constituem o universo econômico da televisão e da publicidade, 
nosso consumo de massa. Fora dele, ninguém está no mercado, não 
se tem a possibilidade de criar expectativas, nem de erguer-se com 
seus próprios pés. (DAHL, 2000) 
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 No entanto, como pode ser visto, a integração entre o campo audiovisual 

já havia fracassado uma vez e a segunda tentativa não teria sucesso novamente, 

mas para chegar lá, antes é preciso expor a razão pela qual a ANCINE passou 

a integrar o Ministério da Cultura. 

 Durante a reunião que gerou o Gedic, Dahl expôs ao presidente da 

República Fernando Henrique Cardoso que deveria ser feita uma política 

industrial para o audiovisual, ou seja, o que se demandava, para Gustavo, não 

seria possível no Ministério da Cultura e sim, no Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior como o presidente aconselhará. Portanto, criava-

se um impasse antes da existência da agência que apenas seria sentido 

posteriormente, pois apesar de a MP 2228-1/01 ter sido aprovada em 06 de 

setembro de 2001, o órgão ficaria vinculado até o final de 2002 a Casa Civil e 

tornava-se um assunto pendente para o próximo governo decidir. 

 Assim que Luís Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores 

assume a presidência da república com uma visão contraria a das agências, o 

modelo da ANCINE passa a ser questionado, assim como a sua banca diretora, 

em cujos mandatos o novo presidente   não poderia interferir. Logo, consoante 

a inviabilidade de extinguir a agência, porque o projeto necessitaria passar pelo 

Congresso e envolvia não só essa, como as outras agências existentes, a 

solução era vinculá-la ao Ministério da Cultura, para que a visão do antigo 

governo, que dava ênfase ao caráter industrial, fosse anulado e, então, o cinema 

voltasse a ser enxergado como produto cultural. Essa disputa leva Juca Ferreira, 

secretário-executivo do MinC, a afirmar que o MinC poderia também fazer essa 

política industrial. A discussão levaria a uma ruptura no setor cinematográfico 

colocando Orlando Senna e Gustavo Dahl em lados opostos, o primeiro pedia a 

ída do órgão ao MinC e Dahl manteve à defesa do MDIC. Orlando Senna, 

naquele momento, estava à frente da Secretaria do Audiovisual, criada junto da 

ANCINE e do Conselho Superior de Cinema pela mesma Medida Provisória, e 

ganhava força aos poucos, pois cada vez mais, a Secretaria passava a 

“[...]concentrar a formulação e os discursos relativos à política de cinema.” 

(SOUSA, 2018, p.116). É preciso frisar que o Ministro da Cultura era então 

Gilberto Gil, alguém com poder midiático, e não se pode negar a influência de 

Gil para absorver a ANCINE e com ela, fortalecer a pasta. Dessa forma, em 13 

de outubro de 2003 por meio do Decreto 4858/03, não só a Ancine foi vinculada 



198 
 

ao MinC como também o Conselho Superior de Cinema e, assim, a tríade 

pensada por Dahl – que visava estender o cinema a um poder interministerial, 

ou seja, com a ANCINE no MIDC, o Conselho Superior de Cinema na Casa Civil 

e a Secretaria do Audiovisual no MinC – foi desfeita, afastando o cinema, 

novamente, de um possível fortalecimento institucional e da industrialização 

desejada. 

 Com a inserção da ANCINE no Ministério da Cultura, tornava a ganhar 

força a proposta de um órgão que regulasse todo o setor audiovisual, não apenas 

o cinematográfico e videofonográfico, ou seja, buscava-se inserir a televisão, 

criando a ANCINAV. Durante esse processo, Gustavo Dahl fica enfraquecido 

politicamente, após discordar da transferência de ministérios, afirmando que 

essa proposta já havia sido colocada em prática dois anos antes, mas ao final, 

não trouxe o resultado esperado. Inclusive, ele ponderou a respeito do “poder de 

barganha”(DAHL apud ALVARENGA, 2009) adquirido com a criação da 

ANCINE, ou seja, com isso, o setor cinematográfico já havia ganhado maior 

força, mas para Dahl não seria o suficiente para conseguir que o setor 

audiovisual inteiro se integrasse, sobretudo a televisão, que detém um poder 

extraordinário no Brasil. No entanto, foi dada continuidade ao anteprojeto, que 

buscava a criação da ANCINAV, sob a responsabilidade de Manoel Rangel e a 

supervisão de Orlando Senna e apesar de o texto apresentar três áreas 

principais – propriedade  estrangeira  nas  atividades  cinematográficas  e  

audiovisuais; direitos  autorais; e cotas,  taxas  e  subsídios  para  o  cinema  e  

a  produção – “ [...] Foram os artigos relativos à regulação do cinema e da 

televisão e às medidas  protecionistas  que  motivaram  os  grandes  embates  e  

mostraram  como  os agentes se unem ou se enfrentam na defesa de seus 

interesses e crenças.” (SOUSA, 2018, p.122). Assim, esses grandes debates 

aconteceriam quando, no dia 2 de agosto de 2004, o site Converge.com publicou 

o projeto de lei responsável pela criação da Agência Nacional do Cinema e do 

Audiovisual, sendo importante ressaltar que ele abrigava a publicação 

especializada em audiovisual e telecomunicações, Telaviva. 

 Como o projeto buscava inserir a televisão em seu escopo, algo 

inaceitável desde sempre pelas empresas privadas que operam no setor, ainda 

que a  televisão seja uma concessão pública por tempo determinado, ou seja, 

cabe ao Estado conceder a interessados a possiblidade de ocuparem espaços 
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de comunicação em suas diferentes formas à população, a mídia em geral 

insurgiu-se contra o projeto que, ao buscar regular,  diversificar e abrir os  os 

usos e destinos da comunicação televisiva, conforme o projeto elaborado, se 

insurgem coletivamente pretextando que tratava-se de medida autoritária e de 

ingerência indevida e que feria a liberdade de expressão. A partir disso, a revista 

Veja, o jornal O Globo e o Jornal Nacional posicionaram-se contra o projeto, 

afirmando que apresentava caráter autoritário, “[...] o texto  tratava  de  matérias  

regidas  pela  Lei  Geral  de Telecomunicações (lei nº 9.472/97) e invadia as 

áreas de ação da Anatel e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(Cade).” (SOUSA, 2018, p.124-125). Dessa forma, criou-se uma forte pressão 

midiática contra o projeto que foi vazado, e seria submetido ao Conselho 

Superior de Cinema em 6 de agosto,  e que seria responsável por destruí-lo. No 

entanto, como analisa Sousa a partir do artigo 4° do mesmo: “[...] O papel da 

Ancinav seria, assim como o da Ancine, regular, promover e fiscalizar o setor 

[...]” ( SOUSA, 2018, p.127) e que o modelo que se buscava era o europeu de 

coproduções, mas com o alinhamento da Rede Globo, responsável por reter 

hegemonia local, e das Majors tornou-se improvável. Mais uma vez, a batalha 

pela televisão ficava para um futuro incerto. Além disso, o governo que já 

pressionava as diretorias das agências, que não haviam sido escolhidas pelo 

atual governo, permanecendo como herança do anterior, aumentou o foco na 

ANCINE. Com isso, houve, inclusive, a renúncia de Lia Gomenssoro ao longo de 

2003 e o que enfraqueceu ainda mais Gustavo Dahl, que mesmo assim, 

permaneceu no cargo de diretor-presidente até 2006, ano em que conclui seu 

mandato. Apesar disso, Dahl consegue preparar Manoel Rangel, que se dava 

bem com o partido no poder para o florescimento posterior, conforme indica em 

seu discurso final: 
 O processo de criação de um órgão público é sempre mais trabalhoso 
do que parece no início. Mas além da implantação da Ancine, e da 
Ancine, digamos, assim, num certo sentido, estar pronta, ela coincide 
também com a aprovação da lei que reformula alguns incentivos 
fiscais, que permite a entrada da televisão, esta lei que foi aprovada 
agora e foi intensamente e competentemente trabalhada por Manoel 
Rangel. (DAHL, 2007) 
 

  Dessarte, Dahl retirava-se da ANCINE e passa a guarda à Manoel Rangel, 

para agora integrar o Centro Técnico Audiovisual (CTAv). 
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 Em janeiro de 2002, os diretores da ANCINE – Augusto Sevá, Lia 

Gomensoro Lopes, João Eustáquio da Silveira e Gustavo Dahl - foram 

empossados, mas ainda não havia um lugar para onde ir, ao questionar Pedro 

Parente, ministro-chefe da Casa Civil, não obtiveram resposta. Então, Lia 

Gomensoro interviu junto ao BNDES, onde conseguiu uma sala de reuniões para 

que o processo de formação da ANCINE pudesse realmente começar. Após 

cerca de vinte dias, eles seriam chamados pelo ministro da Indústria e Comércio, 

Sérgio Amaral, e enviados a um andar do prédio do Cassex, no Rio de Janeiro, 

para estabelecerem-se. Logo, eles receberiam toda a documentação voltada aos 

mecanismos de incentivo da SAV com mil e quatrocentos processos ativos, e 

mesmo ainda desestruturada, os mesmos demonstraram capacidade para a 

resolução de tudo. 

 Esse era o momento em que, apesar da situação econômica precária que 

dispunham ao cinema, idealizariam restaurar o que havia sido conseguido com 

a antiga SUCOM da Embrafilme, ou seja, transformar o que vinha a ser 

“entretenimento da superestrutura da cultura” em “infraestrutura da indústria” 

(DAHL apud ALVARENGA,2009). Para isso, segundo Dahl, era preciso trabalhar 

os filmes igualmente, sem privilegiar e distinguir hierarquicamente o filme dito 

autoral, daquele francamente comercial, mas transitando entre eles, ou seja, 

“Reparem só na dinâmica criada entre as Majors de Los Angeles e os 

independentes do Sundance.” (DAHL apud ALVARENGA,2009). Isso foi 

possível a partir do estabelecimento de diferentes editais em que as várias 

modalidades de expressão encontravam fomento para a sua realização. Com 

isso, houve um crescimento significativo da produção nos diferentes modos de 

expressão, diferenciados não por suas formas, mas por seus orçamentos. 

 
 
4. Conclusão 
 Como exposto através do trabalho de pesquisa, o papel de Gustavo Dahl 

pela constituição da ANCINE envolve bem mais do que a articulação do setor 

cinematográfico em busca de políticas públicas de Estado e de um órgão estatal 

que regulassem o mercado. No entanto, com o fim do mandato de diretor-

presidente em 2006, Gustavo deixa a agência, após estruturá-la, para integrar o 

Centro Técnico Audiovisual e, assim, continua no cinema brasileiro e na função 
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pública onde só via sentido atuar: num centro que tem por função auxiliar a 

produção. Ali, dinamiza a edição de materiais do acervo do órgão que, em 1989, 

herdou realizações do Instituto Nacional do Cinema Educativo (1936-1966), do 

Instituto Nacional do Cinema e da produção de animação brasileira entre outros. 

Nesse mesmo período – 2008 a 2011 - passa a atuar também como Presidente 

do Conselho da Cinemateca Brasileira e, diante da crise da Cinemateca do 

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro que à época buscou desfazer-se do 

seu rico acervo, constrói no CTAV um arquivo de filmes.  Volta-se para as 

questões que já conhecera no início de sua carreira com Paulo Emílio Salles 

Gomes, a preservação de filmes na Cinemateca Brasileira buscando com isso, 

fortalecer a Cinemateca Brasileira e descentralizar os arquivos. 

 Tem-se 06 de setembro de 2001 como data em que a Medida Provisória 

n° 2228-1 foi adotada pelo Presidente da República, ou seja, data de quando se 

deu a fundação da Agência Nacional do Cinema (ANCINE), porém é preciso 

analisar que não foi em apenas um dia que o órgão se estruturou e tornou-se o 

que é hoje. A origem do mesmo remonta a crise das leis de incentivo, mais 

especificamente 1998, enquanto o seu impacto para o meio começa 

gradativamente a ser sentido e quando Dahl deixa o cargo, é evidente a função 

de instrumento e o papel estruturante de preparar o futuro cinematográfico 

brasileiro. 

 Com a gestão de Manoel Rangel, essa estrutura se fortalece, a TV paga 

que à época era um importante mercado de exibição que se abria no país passa 

a ser obrigada a incluir produções brasileiras, o que só beneficiou a produção e 

o contato do público com ela. Além disso, amplia-se a regulação estatal, os 

compromissos quanto à exibição de filmes brasileiros nos grandes multiplexes, 

o que ajuda a estabelecer melhor a atividade no mercado audiovisual. Em meio 

ao cenário atual vivido pelo setor cinematográfico, tornam-se explícitas as 

limitações e garantias da ANCINE, pois como esclarecido, essa não é a primeira 

crise do cinema brasileiro, mas devido ao órgão, o setor encontra-se em uma 

posição melhor do que em 1990. 

 Por conseguinte, é indiscutível a relevância desempenhada por Dahl para 

a existência do cinema brasileiro. O legado dele ao construir formas mais 

seguras para a existência e continuidade do cinema brasileiro, já que a ANCINE 

é a garantia de um órgão que regula, fiscaliza e promove o setor cinematográfico 
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do país e que impossibilite o descarte dela da mesma forma que ocorreu com a 

Embrafilme pelo governo Collor. Aliás, é preciso ressaltar que a busca de Dahl 

por uma visão sistêmica da área cinematográfica, que não se restringe à cultura, 

transcende o tempo em que viveu e mostra-se, a partir do cenário de alta 

globalização, de extrema necessidade à manutenção de uma identidade fílmica 

própria em diálogo com as cinematografias ao redor do mundo, e não somente 

aquela hegemônica que ocupa as telas e mentes do país. 
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O cinema na Exposição do Centenário da Independência (1922-
1923): considerações sobre um cinejornal estrangeiro 

 
 

Danielle Crepaldi CARVALHO1 
 

 
Introdução 
 Ano de 1922. Às portas dos cem anos da Independência do país, o Rio 

de Janeiro – a então capital federal – preparava a “Exposição do Centenário da 

Independência”, o evento principal de celebração da efeméride. Tratava-se de 

um empreendimento de fôlego largo e invulgar papel simbólico. Não era a 

primeira vez que o Brasil organizava uma “Exposição Universal”. Já em 1908, o 

centenário da abertura dos portos dera ensejo à organização do primeiro desses 

certames por meio dos quais o Brasil procurava entrar no concerto das nações 

modernas, embora aquele intento tenha sido ainda estritamente nacional.  

 Pesavento (1997), pesquisadora das Exposições Universais, denomina 

“espetáculos da modernidade” esses eventos que, mimetizando o consumo 

visual das vitrines das capitais desenvolvidas do mundo, buscavam oferecer aos 

olhos do público os últimos progressos industriais de cada país, deslumbrando-

o. No Rio, o cunho simbólico do evento foi potencializado. Enquanto espetáculo 

visual, mimetização, no seio da cidade, das mutações dos espetáculos teatrais 

espetaculares2, esses espaços principiavam a atrair devido aos modernos 

procedimentos de construção de que lançavam mão. No Rio de Janeiro, no 

entanto, o público vê o teatro da modernidade ser estruturado a partir de suas 

bases: a Exposição é erigida sobre o espaço até então ocupado pelo Morro do 

Castelo, “arrasado” – segundo o jargão da época – entre 1920 e 1922 segundo 

                                                            
1 Bolsista Doutora, Programa Nacional de Apoio à Pesquisa na Biblioteca Nacional (PNAP-2020). 
2 A exemplo dos gêneros cômico-musicados, que colocavam em primazia o âmbito do 
espetáculo, fazendo uso de vistosos figurinos, cenários pintados pelos principais cenógrafos da 
cidade e maquinaria elaborada, no intuito de se fazerem emergir em cena desde os sítios 
conhecidos da cidade, com fortes laivos realistas, até os cenários mais fantásticos. A mutação, 
ou seja, a transformação completa da cena – usualmente ocorrida às vistas do público – é uma 
de suas principais características, marcando os principais momentos dramáticos das produções, 
além de seu final, explicitamente apoteótico (já que a ele se dava o nome de “apoteose”). A este 
respeito, cf. Faria, 2001. 
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as mais recentes técnicas de engenharia; operação acompanhada de perto pela 

imprensa foto-jornalística da época.  

 Lima Barreto realiza a leitura crítica do esforço que ele julga megalômano:  
 
Não há casas, entretanto queremos arrasar o morro do Castelo, tirando 
habitação de alguns milhares de pessoas. [...]  
Remodelar o Rio! Mas como? Arrasando os morros... Mas não será 
mais o Rio de Janeiro; será toda outra qualquer cidade que não ele. 
(BARRETO, 1920). 
 

 O arrasamento do morro do Castelo tinha uma finalidade calculada: 

afastar do centro da cidade a população pobre que ainda resistia naquela zona, 

malgrado os constantes esforços da municipalidade visando à sua expulsão. À 

questão da moradia juntava-se uma questão moral não esquecida pelos 

cronistas da época: a cidade fora erigida a partir daquele morro, o qual ainda 

abrigava os restos mortais de Estácio de Sá. No entanto, a modificação 

topográfica da cidade aludida por Lima Barreto, e a consequente substituição do 

morro pela silhueta de uma cidade fantástica – “jardins de Semíramis, palácios 

de Mil e Uma Noites e outras cousas semelhantes” (BARRETO, 1920) – faziam 

parte do esforço de se forjar visualmente, segundo uma mise-en-scène pautada 

pela mais impressionante verossimilhança, um teatro da modernidade, no qual 

a capital da república era a personagem principal. 

 O certame, a princípio pensado como nacional – a exemplo daquele 

organizado em 1908, internacionalizou-se em meados daquele ano, com a 

aceitação do convite para participação, por parte de treze nações estrangeiras: 

Estados Unidos, Portugal, Bélgica, Noruega, Tchecoslováquia, México, 

Dinamarca, Itália, Inglaterra, França, Suécia, Japão e Argentina. Era o primeiro 

evento desta magnitude organizado pelo Brasil. A agora “Exposição 

Internacional do Centenário da Independência” procurava aproximar o Brasil de 

uma série desses países que se apresentariam em microcosmo em seu solo. 

Imbricavam-se nela os intuitos de forjamento da modernidade e de forjamento 

da nação. “A naturalização das nações inscreve-se na montagem de uma 

comunidade modernamente inventada que, na verdade, concretiza-se em 

símbolos, práticas, comportamentos e valores firmemente ancorados na vida 

social.” – afirma outra estudiosa do tema, Marly Motta (1992, p. 2). Para a 
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efetivação desses objetivos, a produção imagética ocupa um papel fundamental, 

daí a ela ter sido lauda e ter antecedido, permeado e sucedido o evento. 

 Este trabalho, cuja proposta é tratar da presença do cinema no evento, se 

inscreve num projeto maior de pesquisa desenvolvido no âmbito do Programa 

Nacional de Apoio aos Pesquisadores da Biblioteca Nacional, voltado aos papéis 

desempenhados pelas artes na Exposição do Centenário (para além do cinema; 

a fotografia, o teatro, a música e a pintura). Comparecem nesta reflexão alguns 

filmes oriundos de uma produção variada: das obras rodadas ao redor do Brasil, 

contratadas pela organização da Exposição para que, ali exibidas, 

mimetizassem os discursos oficiais atrelados ao evento; àquelas rodadas no 

interior do evento, para serem exibidas fora dele. Um filme, no entanto, a 

centraliza, “Brazil Prepares For Centennial Exposition 1922” (Gaumont Graphic 

Newsreel/British Pathé, 1922)3, pois, além de ele congregar uma série de 

elementos presentes nos demais analisados, foi rodado para ser exibido nos 

contextos nacional e internacional, repercutindo, para além dos limites do Brasil, 

certo imaginário de país aqui repisado. 

 

 

1. O cinema na Exposição Internacional do Centenário da Independência 
 

 Segundo Eduardo Morettin,  
 
Ao se consolidar como meio de comunicação de massa, [o cinema] [...] 
passou a ser utilizado cada vez mais como “vitrine” em que a nação 
projeta, diante de si e dos outros, as virtudes nacionais a serem 
celebradas em um cenário marcado pelo imperialismo (2010, p. 2).  
 

 Morettin é autor de uma ampla pesquisa voltada à presença do cinema na 

Exposição do Centenário, tendo mergulhado na documentação concernente a 

ela depositada no Arquivo Nacional e na produção fílmica que se encontra sob 

a guarda da Cinemateca Brasileira4. Junto das referências deste trabalho está o 

link de uma apresentação do autor na qual ele discorre sobre a presença do 

cinema argentino na Exposição – porque cada país tinha autonomia para decidir 

o que exibiria em seu “pavilhão” –, e exibe trechos das obras depositadas na 

                                                            
3 Malgrado as buscas, não foram localizadas informações sobre quem o rodou.  
4 A este respeito, conferir Morettin (2006, 2010, 2011a, 2011b e 2012). 
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Cinemateca, cuja totalidade eu não pude acessar não apenas devido à 

pandemia, mas porque, devido ao notório imbróglio pelo qual a Cinemateca 

passou5, o seu acervo fílmico ainda não foi reaberto ao pesquisador. 

 Procuro aqui discutir o material ao qual tive acesso na pesquisa online 

empreendida do princípio de 2021, quando se iniciou este projeto de pesquisa, 

até maio desse mesmo ano, data da apresentação, no Eneimagem, da 

comunicação da qual este texto se origina. Tenho por objetivo, em trabalhos a 

serem publicados proximamente, comparar tal material com as demais 

produções artísticas veiculadas ao longo do certame, visando a estabelecer seus 

pontos de contato. Para além dos filmes visionados virtualmente, farei uso 

também das informações sobre a produção cinematográfica concernente à 

Exposição publicizada na imprensa carioca entre fins de agosto até o final de 

1922 – ou seja, no primeiro terço do certame, que terminou em meados de 1923.  

 Parte substancial dos filmes localizados encontra-se no Youtube. Dentre 

os contratados pela oficialidade para a sua exibição no interior do certame 

destaca-se "Piracicaba" (1922), curta-metragem (de 6 minutos), da 

Independência Film, e “Companhia Fabril do Cubatão” (1922), da 

Independência-Omnia Film E/R, com duração de 48 minutos. Segundo Morettin, 

a Independência Film e a Omnia Film eram duas das várias companhias 

produtoras contratadas para registrar a “economia, história e vida social” dos 

Estados brasileiros – intuito também cumprido por outras instâncias, como a 

jornalística, e neste sentido destaco especialmente os números iniciais do 

periódico A Exposição de 1922, coalhados de textos, gráficos e imagens 

concernentes ao progresso pátrio (a partir do início do evento, o órgão passa a 

noticiar a parcela desta produção que é exibida em seu solo, representando 

empiricamente o que antes fora registrado em papel ou em película).  

 A Independência Film era de S. Paulo e pertencia a Armando Pamplona 

e aos irmãos José e Menotti del Picchia – este, artista que figurou dentre os 

Modernistas da Semana de 1922. Já a Omnia Film era carioca e pertencia a 

Mário Almeida Borges Barreto. O filme “Companhia Fabril do Cubatão” é rodado 

em coprodução por ambas as empresas, as quais convergem esforços no 

sentido de seguir um roteiro previamente imposto pela organização do evento, 

                                                            
5 A este respeito, conferir Morettin (2021). 
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de modo que sobrasse, conforme aponta Morettin, pouco espaço para qualquer 

liberdade autoral6.  

 A criação de certames como esse por si só fomenta a curiosidade pública: 

Tom Gunning (1994) alude ao componente de magia concernente à celeridade 

com que os pavilhões das exposições eram construídos e, depois, demolidos. 

Gêneros teatrais queridos do público no período – e hoje, quase que extintos – 

eram as revistas de ano e as féeries (ou peças fantásticas), as quais encenavam 

transformações rápidas aos olhos do público, deslumbrando-o. As exposições 

realizavam coisa semelhante, todavia, erigindo cenários para serem 

empiricamente habitados. A explicitação da “magia” que permitia o intento move, 

por exemplo, a confecção do conjunto de postais concernentes ao passo-a-

passo da construção da Torre Eiffel – por sua vez, levantada com o fito inicial de 

servir à Exposição Universal de Paris de 1889, após o que seria desmontada. O 

desenvolvimento da mutação é igualmente registrado no Rio de Janeiro. No 

âmbito fotográfico, por um dos principais fotógrafos da cidade, Augusto Malta, 

que, num conjunto de imagens, metaforicamente aproxima a construção da 

exposição das fases do dia – tomando a paulatina evolução dos edifícios em 

diversos horários, até registrá-los à noite, já prontos e iluminados (MALTA, 

1922). 

 Cinematograficamente, este desenvolvimento se explicita no filme “Brazil 

Prepares For Centennial Exposition 1922” [“O Brasil se prepara para a Exposição 

do Centenário de 1922”], um dos episódios de um cinejornal da série britânica 

Gaumont Graphic Newsreel/British Pathé, também denominado “International 

News”, com duração de 57 segundos7. Conhecido igualmente como newsreel ou 

“atualidades”, trata-se de um gênero exibido desde o princípio da década de 

1910, ao longo da programação cinematográfica das salas ao redor do mundo. 

Um “cinejornal” dividia-se entre variados acontecimentos, procurando, como um 

periódico impresso, passar em revista o que de destacável acontecia ao redor 

do mundo – sendo, como um jornal ou revista, numerado. No Rio de Janeiro, 

                                                            
6 O mesmo pesquisador aponta como exceção no que diz respeito a esses filmes “No Paiz das 
Amazonas” (1922), de Silvino Santos, obra que teve a repercussão mais longeva dentre aquelas 
exibidas no certame, a sua liberdade de execução devendo-se à demora com que ela acolhida 
pelo evento, o que a impediu de seguir o tal roteiro pré-determinado. 
7 Segundo o exemplar disponível no repositório da British Pathé (Brazil Prepares For…, 1922) – 
sabe-se que esta duração poderia variar a depender da velocidade da projeção. 
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esta série era exibida pelo Cinema Ideal, que a 24 de setembro, por exemplo, 

anuncia “O internacional News 39”, como extra de um programa composto pelo 

filme nacional "As grandes homenagens ao Presidente de Portugal"8 – rodado 

por Botelho entre as ruas do centro da cidade e o recinto da Exposição –, e dois 

filmes hollywoodianos, "Um Verdadeiro Homem", protagonizado por Frank Mayo, 

e "O dinheiro de Martha", com Ethel Clayton. 

 O filme ao qual me referirei agora é um dos acontecimentos de um 

cinejornal.  

 Ele faz eco a duas características que a oficialidade buscava imprimir à 

Exposição: a modernidade e a tradição9. Estreado, como destaca o site da British 

Pathé (que congrega os exemplares remanescentes da série) a 13 de setembro 

de 1922 (três semanas antes da abertura da Exposição do Centenário, portanto), 

ele se abre com uma cartela na qual se encontra uma fotografia panorâmica 

noturna do sítio onde o evento se realizaria, intensamente iluminada em sua 

porção superior. O Rio de Janeiro erige-se aí como uma cidade-luz, como a 

“Manhatta” que Paul Strand e Charles Sheeler pintam no filme homônimo de 

1921. A luz elétrica que contorna as silhuetas dos prédios é epítome da 

modernidade. Iluminando, em ambos os casos, construções situadas diante do 

mar, ela estabelece tacitamente a ambivalência entre a natureza e a intervenção 

humana.  

 

 

 

 

 

                                                            
8 Foram exibidos nos cinemas da cidade ao menos nove filmes rodados sobre a temática, entre 
setembro e dezembro de 1822: “A grande revista do Centenário” (Cinema Pathé, 10 set. 1922); 
"A grande parada militar [no campo de S. Cristóvão]” (Cinema Ideal, 10 set. 1922); “Parada do 
Centenário” (Botelho Film, Cinema Ideal e Pathé, 14 set. e Cinema Ideal, 18 set.); "A Chegada 
ao Rio do presidente da república portuguesa" (Cinema Ideal, 19 set.); "As grandes homenagens 
ao Presidente de Portugal" (Cinema Ideal , 24, 26, 27 set.); "O Campeonato Sul-Americano de 
Foot-Ball”/”Uruguaios e Brasileiros" (Cinema Ideal, 3, 5, 8 out. 1922); "A apoteose sublime da 
Fé”/“A procissão eucarística" (Film Botelho, Cinema Ideal, 3, 5, 8, 17 out.); "Famoso Match de 
Foot-Ball Uruguaios e Argentinos" (Cinema Ideal, 12 out. 1922); "Actualidades Fox Film do Brasil" 
(Cinema Pathé, 15 out. 1922); "As grandes touradas do centenário" (Cinema Parisiense, 10 dez. 
1922); "As grandes manobras da esquadra portuguesa" (Invicta film, Cinema Parisiense, 17, 20 
dez. 1922); "As touradas no coliseu do centenário" (Botelho Film, Coliseu do Centenário, 17, 19 
dez. 1922). 
9 Para uma discussão mais ampla a este respeito, conferir Paranaguá (2003). 
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Imagem 1 e 2 - Fotogramas de “Brazil Prepares For Centennial Exposition” e 

de “Manhatta” 

 
 

Fontes: Brazil Prepares for... (1922); Manhatta (1921) 

 

 Conforme Marly Motta sublinha, se os recursos naturais importavam 

nesses intentos, importava, ainda mais, a possibilidade de sua exploração (1992, 

p. 11). Daí à iluminação do local haver sido uma das temáticas primordiais da 

revista impressa A Exposição de 1922, como o fora em 1908, quando seus 

resultados eram muito menos sutis, porém, por isso mesmo, tão impactantes 

(MALTA, 1908). Em 1908, João do Rio diria:  
 
Assim, inteiramente iluminada, alastrada de focos elétricos, aquela 
enseada – ele está se referindo à praia Vermelha, onde ocorreu a 
Exposição Nacional – é um golfo de luz, é como uma serpente lendária, 
cujo corpo feito de escamas brancas todo se curvasse no esforço da 
cauda ser mordida pela cabeça feita de todas as luzes da terra (JOE, 
1908, p. 1). 
 

 “Serpente lendária”. As Exposições Nacionais ou Universais tocam a 

fantasia – âmbito ao qual o imaginário de nação se dobra para ser construído. 

Uma figura incontornável na imprensa da época, Chrysanthème – ou Maria 

Cecília Bandeira de Melo Vasconcelos, a qual seguiu os passos da mãe, outra 

notória cronista das primeiras décadas do século XX, Emília Moncorvo Bandeira 

de Melo (Carmen Dolores) –, principia a sua crônica alusiva à inauguração da 

Exposição do Centenário fazendo um mea culpa por ter criticado o prefeito da 

cidade quando da “dilapidação profanatória do nosso morro do Castelo” 

(CHRYSANTHÈME, 1922, p. 3). Uma vez erigidos os edifícios do certame, a 

cronista alude efusivamente à simbologia que circundava a utilização daquele 

sítio, num texto que respinga patriotismo: 
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a nossa bandeira auriverde, símbolo da nossa independência, 
bandeira, que grita ao universo inteiro a pujança da nossa natureza e 
o ouro que, com uma colcha maravilhosa, cobre os nossos rios e se 
afunda nos côncavos dos nossos planaltos (CHRYSANTHÈME, 1922, 
p. 3). 
 

 A exemplo de outros tantos cronistas, Chrysanthème louva o domínio da 

natureza pelo homem, metaforizado pelo fincamento da bandeira nacional no 

recinto – bandeira “auriverde” que serve de espelho ao “sol de lenda”, servindo, 

um e outro, de prova da independência do país. À liberdade soma-se o louvor às 

riquezas naturais do país, discurso ufanista que ecoa um número não 

desprezível da produção intelectual publicada nestas plagas desde o princípio 

do século XX, cujo exemplar mais cabal é Por que me ufano de meu país, da 

autoria do conde de Affonso Celso (1901) – obra que procura reafirmar a visada 

edênica historicamente voltada ao Brasil, considerando suas características 

naturais a maior fonte de seu orgulho. Observando os jornais da época, observa-

se a relação incontornável existente entre a Exposição e o conjunto de festejos 

realizados em comemoração ao centenário da Independência. 

 O escritor Coelho Netto, então secretário geral da Liga de Defesa 

Nacional (cujo objetivo principal era defender a obrigatoriedade do serviço 

militar, considerando a adesão ao mesmo um ato patriótico), escreve para a 

efeméride uma “Oração à Pátria” a ser lida de norte a sul do Brasil pelas 

entidades representantes do comércio, pontualmente às oito horas da manhã, 

como forma de abertura dos festejos da independência, estabelecendo 

simbolicamente a costura entre os quatro cantos do país projetada pela ideia. À 

maneira de diversos escritos nos quais nos deparamos aqui, a oração é aberta 

referindo-se à “Terra de fecundidade”, e estende-se aos “milagres de opulência” 

que ela oferece, às suas “maravilhas que deslumbram e favorecem com a fortuna 

aos que se achegam à tua hospitalidade”, ao “sol que [...] acaricia [a terra] e 

fecunda com o beijo de ouro cálido” (COELHO NETTO, 1922, p. 2). 
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Imagem 3 - A cascata da Exposição Nacional de 1908 tomada à noite. 

 
Fonte: MALTA, 1908. 

 

 Voltemos ao filme. Em sua cartela introdutória, leem-se, abaixo do título 

em maiúsculas, os dizeres: “Montanha gigante extirpada do coração da capital 

para dar espaço aos belos edifícios da exposição”10 (Traduzi). Aqui vemos 

novamente a atribuição de laivos lendários a uma transformação humana. 

Gigantes são imensos seres apenas batidos por uma ação sobre-humana – 

muitas vezes, oriunda do consórcio entre homens e deuses. O recinto da 

Exposição é, como já foi aqui apontado, erigido no sítio onde se situava o Morro 

do Castelo – marco fundacional do Rio colonial. O projeto era fazer com que a 

cidade moderna nascesse, como fênix, sobre as cinzas daquele recanto que era 

moradia dos desvalidos da sociedade, considerado o responsável pela 

insalubridade da capital, já que se atribuía a ele o papel de retentor de miasmas. 

A violência do gesto é, todavia, repercutida por uma parcela ínfima da cronística 

do período, tão logo brota do morro a Exposição Internacional. 

                                                            
10 No original: “Giant hill cut away from heart of capital to make room for gorgeous exhibition 
buildings”. 
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 O filmete se abre com uma panorâmica da igreja histórica situada no 

Morro do Castelo, que veio abaixo com ele. Varrendo o espaço, encontra a terra 

lavada por um potente jato d’água, e, diminutos, os indivíduos que observam a 

sua ação. Três intertítulos são exibidos por uma fração de segundos ao longo do 

filme, o que os torna ilegíveis, levando-nos a imaginar que ocorreram 

intervenções no objeto original. No primeiro deles, se lê: “Removendo 10 milhões 

de jardas cúbicas de terra com mangueiras de alta pressão”11 (Traduzi). A 

panorâmica é retomada. Corta-se, em seguida, para um plano aberto e outro 

fechado da mangueira sendo manejada por um profissional – o qual, no último 

dos planos, é tomado perpendicularmente à esquerda. Homem e máquina – de 

onde emana um elemento natural – são responsáveis pelo abatimento do 

gigante. 

 A seguir, uma panorâmica de uma construção é interrompida pela cartela 

onde se lê “A multidão procura o ouro sobre o qual se escutaram rumores ao 

longo da destruição”12 (Traduzi). O intertítulo se refere a uma lenda tão antiga 

quanto a chegada dos portugueses na cidade, referente aos tesouros que foram 

ali enterrados nos princípios da colonização portuguesa. A ele, segue-se uma 

tomada de um grupo de homens trajados com ternos negros, à direita, enquanto, 

à esquerda, a água barrenta jorra. Aprumados, olham para a objetiva como se 

tivessem sido convidados a posar para o ato.  

 

Imagem 4 - Fotogramas de “Brazil Prepares For Centennial Exposition”. 

  
Fonte: Brazil Prepares for... (1922). 

                                                            
11 No original: “Clearing away 10 million cubic yards of earth with high pressure streams”. 
12 No original: “The crowds watch for rumored gold in the wash-outs”. 
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 Isso não é impossível. O desejo do público de se ver em cena – explicitado 

desde os princípios da cinematografia – fazia com que as casas produtoras 

frequentemente o convidassem a comparecer aos locais das filmagens. Outro 

filme, o cinejornal da Omnia “O Brasil já tem asas”, de 1922, de cerca de dois 

minutos, principia apresentando um conjunto de imagens aéreas da cidade do 

Rio de Janeiro – o Corcovado, a Avenida Rio Branco, a Zona Sul, fábricas, a Ilha 

Fiscal –, numa montagem rápida e sincopada que tudo mistura e interpenetra, 

para inadvertidamente descer ao solo, ao final, e tomar um conjunto de planos 

aproximados de indivíduos bem-trajados que congregam diante de um 

automóvel. Antes deles, outro grupo surge indistinto numa imagem aérea, entre 

os galpões do que parece ser uma fábrica, como também ocorre na sequência 

do já aqui mencionado filme “Piracicaba” a qual tematiza o calçamento urbano 

da cidade, sequência que enquadra, por metro quadrado, um grupo 

flagrantemente maior que o necessário para o cumprimento da função.  

 Em seguida ao último intertítulo de “Brazil Prepares For Centennial 

Exposition 1922”, no qual se lê “Alguns dos prédios da exposição, quase 

completos”13 (Traduzi), exibe-se um conjunto de três panorâmicas dos edifícios 

em construção no recinto, com os trabalhadores divisados em tamanho 

minúsculo. Este filme, assim como a produção a que me referi brevemente antes, 

contrapõe claramente os operários – colmeia humana que só vale pelo todo, 

enquanto engrenagem para erigir o progresso urbano – e os grã-finos, 

individualizados, já que desempenhavam papel fundamental na atribuição ao Rio 

do título de cidade-luz tropical. 

Imagem 5 - Fotogramas de “Brazil Prepares For Centennial Exposition”. 

  
Fonte: Brazil Prepares for... (1922). 

                                                            
13 No original: “Some of the exposition buildings nearing completion”. 
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2. Considerações finais 
      Embora “Brazil Prepares For Centennial Exposition 1922” seja rodado 

sob os auspícios de uma produtora estrangeira e vise a um público misto, tanto 

brasileiro quanto internacional, ele estabelece linhas de continuidade com os 

filmes nacionais aqui comentados. Salta aos olhos a imagem folclórica que o 

cinejornal europeu atrela ao Rio, especialmente no que diz respeito à caça ao 

tesouro no Morro do Castelo. Todavia, tal imagem tem um lastro amplo. Por um 

lado, o âmbito pitoresco do Brasil historicamente interessou o estrangeiro. Não 

cabe ao escopo deste artigo aprofundar esta reflexão, no entanto, podemos citar 

a iconografia tematizando, por exemplo, as populações autóctones, produzida 

por um número expressivo de artistas europeus a partir do conhecimento 

empírico ou da produção textual a respeito do país desde à chegada dos 

colonizadores europeus (Cunha, 1990). No entanto, também é verdade que o 

Brasil fez uso dessa característica no intuito de tecer um imaginário de nação, 

como pudemos observar, de passagem, por meio da produção cronística 

concernente à Exposição Internacional do Centenário da Independência. 

Contudo, o filme dá um passo além. Busca caracterizar o país no ano do 

centenário de sua independência a partir da dicotomia tradição/modernidade. 

Através de panorâmicas, a igreja e o portentoso morro que é berço da cidade 

são transformados numa montanha de escombros em prol do nascimento da 

cidade nova. A panorâmica flagra a mutação que alinha o velho Rio às principais 

capitais do mundo. O mesmo âmbito técnico responsável por desbaratar o Morro 

do Castelo por meio de seus mais modernos maquinários é também aquele 

responsável por consolidar o portento na esfera cinematográfica: em pouco mais 

de 50 segundos nasce dos escombros a “Grande Exposição do Centenário”, 

banhada em luz. Num passe de mágicas, como corresponde à mística das 

Exposições Universais, malgrado os corpos deixados pelo caminho. 
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A relação de memória política e as cores em Afterimage (2016) 
de Andrzej Wajda: concepções preliminares 

 

Ana Paula Bertoncello FONTES1 
 

Introdução 
Através dos conhecidos “filmes históricos”, personagens reais da história 

são encenados em roteiros ficcionais, com a pretensão de se reconstituir o 

passado (NAPOLITANO, 2011, p. 65). Estes exercem um papel importante na 

contemporaneidade ao fazer escolhas que colaboram para lembrar ou esquecer 

determinados períodos e eventos. Contudo, independente da fidelidade aos 

eventos acontecidos, o filme histórico é sempre representação, constituído não 

apenas das motivações ideológicas de seus realizadores, mas também de outras 

representações e imaginários. Dentre essas produções consideradas 

“históricas”, estão os filmes do diretor polonês Andrzej Wajda (1926-2016). 

Wajda foi um cineasta consagrado mundialmente, crítico do stalinismo e 

reconhecido, principalmente, por seus filmes com temáticas da Segunda Guerra 

Mundial, e do pós-guerra, na Polônia. Entre eles está Afterimage (2016), 

estreado pouco tempo antes de seu falecimento. Esta obra cinematográfica 

representa os quatro últimos anos da vida do artista plástico polonês e 

vanguardista Wladyslaw Strzeminski. Este pintor resistiu à imposição do 

Realismo Socialista na Polônia.  

A política cultural do Realismo Socialista requeria adesão à linha 

ideológica do Partido Comunista e a representação nas artes de temas 

indispensáveis, como o avanço do socialismo em todos os países, a luta das 

massas populares contra as classes superiores, o conflito entre o velho e o novo 

e a eliminação da ideologia burguesa capitalista. Nesse contexto, as artes 

funcionavam sob a supervisão direta de um aparato institucional voltado para a 

implementação da ideologia socialista e a uma concepção de arte ajustadas à 

política do governo. Uma geração de artistas foi afetada – cineastas, pintores, 

músicos, etc – incluindo Andrzej Wajda. 

                                                            
1 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Estadual de 
Londrina (UEL). Email para contato: ana.paulabfontes@gmail.com.  



220 
 

Por meio da escolha da representação biográfica, o enredo de Afterimage 

narra o período em que o pintor Strzeminski foi preso, e suas obras de arte 

censuradas, por lutar contra esse projeto do Estado para as artes e por promover 

ideias vanguardistas. O período representado na obra corresponde ao contexto 

de pós-guerra da Polônia (1948), quando esta foi invadida pela União Soviética 

e sujeita às políticas do Kremilin. Nesta narrativa, Strzeminski foi impedido de 

dar aulas na Escola de Belas Artes de Lodz, na qual foi um dos fundadores. 

Revisitando este passado, Wajda trouxe uma reflexão sobre o que acontece com 

a arte quando ela é supervisionada, controlada e influenciada pelas autoridades 

governamentais. 

Essa pesquisa adota as ferramentas de análise fílmica do historiador 

Marcos Napolitano (2005), na qual procura compreender o cinema a partir de 

suas estruturas internas de linguagem e seus mecanismos de representação da 

realidade. Antes desta investigação, pretende-se uma breve consideração 

acerca da natureza da imagem cinematográfica: as representações.  

Desta forma, este trabalho reúne reflexões acerca da análise estética e 

da pesquisa histórica, pretendendo um estudo das principais cenas de 

Afterimage em que as cores azul, amarela e vermelha se destacam. Como será 

visto, essas cores não são apenas recursos visuais, mas elementos significativos 

não expostos no plano da narrativa, portadoras de um potencial estético, 

dramático e rememorativo. Estas cores evidenciam o seu uso ao evocar a 

memória política de um período autoritário, em que as vanguardas foram 

censuradas, no qual muitos poloneses vivenciaram.  

 

1. Imagem como representação visual e mental 

Desde as pinturas pré-históricas, imagens têm sido meios de expressão 

da cultura humana. Diferente da palavra escrita que começou a se propagar no 

século XV, acompanhada de muitas pesquisas sobre a natureza e a estrutura da 

palavra, as imagens se desenvolveram completamente apenas no século XX.  

Assim, de lá para cá, incontáveis mensagens visuais estão mais 

presentes em nosso dia a dia - ao acordar com as notícias dos jornais, passando 

pelas redes sociais no celular, pelas publicidades nos outdoors, pelos serviços 

de streaming, etc. Os estudos que se debruçam sob essas e outras imagens 

estão presentes em diferentes áreas, como a Antropologia, a História da Arte, a 



221 
 

Psicologia e a História. Logo, compreendemos que um estudo sob qualquer tipo 

de imagem é um empreendimento interdisciplinar.  

Nesse cenário, cada vez mais as fontes audiovisuais – cinema, televisão 

e registros sonoros – ganham espaço nos estudos historiográficos. O cinema 

tem sido uma das principais linguagens artísticas de representação do passado. 

Por meio dos “filmes históricos”, os personagens e episódios reais da história 

são encenados em roteiros ficcionais, muitas vezes com a pretensão de ser a 

reconstituição mais fiel do passado. No entanto, independente da fidelidade aos 

eventos acontecidos, o filme histórico é sempre representação, constituído não 

apenas das motivações ideológicas de seus realizadores, mas também de outras 

representações e imaginários (NAPOLITANO, 2011, p. 65).  

Nesta parte da pesquisa, pretendemos explorar um pouco mais sobre a 

teoria da representação, emprestando reflexões de outros pesquisadores que 

advém dos estudos da Semiótica. Esta é uma ciência vizinha da História que se 

dedica ao estudo das representações. As considerações dos semioticistas 

Winfried Noth e Lúcia Santaella colaboraram para pensarmos nos dois conceitos 

unificadores da imagem: o signo e a representação. A partir destes conceitos, 

objetivamos compreender com mais profundidade a imagem cinematográfica.  

As imagens são representações visuais e mentais. A primeira diz respeito 

às pinturas, desenhos, gravuras, cinema, fotografias, televisão, ou seja, imagens 

como objetos materiais aos quais representam nosso meio ambiente visual. Já 

a segunda refere-se ao domínio imaterial das imagens, presentes em nossa 

consciência, como visões, fantasias, imaginações, isto é, imagens como 

representações mentais (SANTAELLA; NOTH, 1997, p. 15). O conceito de imagem 

se divide entre esses dois polos opostos. Um domínio não existe sem o outro.  

Em relação a representação, existem diversas definições. O conceito de 

representação tem sido uma chave na semiótica ao se referir aos signos, aos 

símbolos, as imagens e as várias formas de substituição. O seu significado se 

desdobra no âmbito da apresentação e, também, adquirindo função de signo. 

Segundo Santaella e Noth, a “representação é definida, de maneira geral, como 

o processo de apresentação de algo por meio de signos” (1997, p 17). Num 

sistema de representação, os signos são perceptíveis que correspondem a algo 

que está ausente. Logo, entendemos que uma imagem pode assumir uma 

função de signo.  
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Nesse sentido, como exemplos desse processo, uma palavra representa 

algo para a mente do leitor, um retrato representa uma pessoa para quem dirige 

a concepção de reconhecimento e, pensando num sistema de representação 

das imagens cinematográficas, as cores, o roteiro, o figurino, a iluminação, os 

objetos do cenário, ou seja, os elementos em campo são signos que foram 

pensados e colocados intencionalmente pelos seus realizadores para comunicar 

uma mensagem para o espectador. 

A forma como a imagem cinematográfica é estruturada manifesta uma 

conexão de ideias do diretor da película. O quadro branco é um fragmento do 

seu imaginário, mas não somente. Este e outros imaginários manifestam-se 

através dessa obra que, podendo ser assistida a qualquer momento do ano, se 

coloca como testemunha de uma realidade passada. As técnicas presentes na 

sétima arte colaboram para que o espectador se veja diante dos acontecimentos. 

Ao assistir um filme, espectadores vivenciam uma experiência particular, onde 

cada um reage de acordo com sua consciência histórica e cultural.  

Recorrendo às ferramentas de análise fílmica, notou-se que, em 

Afterimage, muitos dos signos presentes foram utilizados para rememorar o 

espectador de um período autoritário ao qual a população polonesa já vivenciou. 

Essa função rememorativa do signo foi mencionada por Santaella e Noth ao 

indicarem que, uma representação pode reproduzir algo já presente uma vez na 

consciência (1997, p 20). Esta ideia está bem consolidada na história da 

semiótica: signos representativos podem assumir a função de signos 

rememorativos, ou seja, signos que nos lembram de algo. Procuraremos 

demonstrar a seguir alguns exemplos no filme analisado.  

 

2. As cores em Afterimage: signos da linguagem cinematográfica 
Ao refletirmos sobre História e Memória, vale lembrar que cada vez mais 

são erguidos museus, monumentos, memoriais, ou seja, esses “lugares de 

memória” analisados pelo historiador Pierre Nora (1993). Isto é, dentro deste 

contexto de valorização do passado que observamos na contemporaneidade 

uma “cultura da memória”.  

Assim, foi significativo reconhecer Afterimage como uma “mídia de 

memória” (TOMAIM, 2016) – um espaço que não é físico, como monumentos ou 

memoriais citados anteriormente, mas um lugar que mobiliza sentimentos, 
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ressentimentos e reconfigura significados e experiências das identidades de 

grupos sociais. Os seus signos, seus códigos e o seu processo de montagem 

foram instrumentalizados de maneira que o espectador lembrasse do passado 

autoritário stalinista vivido pela população polonesa. Nesta pesquisa 

pretendemos analisar um dos signos muito evidente na película, a cor.  

Mencionamos previamente que, desde o começo deste século, foi 

possível perceber o avanço das imagens sobre o espaço das palavras. Nestas, 

estão presentes uma profusão de cores que possuem uma grande força 

comunicativa e um poder de apelo irresistível. Foi através da Semiótica da 

Cultura que entendemos a cor como uma linguagem, como um componente do 

processo de comunicação. 

Em alguns estudos cinematográficos recentes, já existem uma 

reivindicação de pesquisa da cor no cinema. Esses estudos entendem a cor não 

apenas como um acessório, com efeito de preencher o cenário, mas como um 

signo que integra a narrativa do filme, considerando-a uma chave para 

interpretação. As cores se articulam com outros elementos fílmicos e extra 

fílmicos, criando sentidos e sensações. Propomos um estudo das principais 

cenas de Afterimage em que as cores azul, amarela e vermelha se destacam. O 

estudo das cores, quando pensamos em um filme sobre artistas visuais, é 

particularmente relevante para a configuração do filme. 

Primeiramente, foram encontrados parâmetros estéticos em Afterimage, 

a partir da relação cor, cinema e pintura. Pesquisando as obras do pintor 

protagonista do filme, Wladyslaw Strzeminski, e de pintores de vanguarda da 

época, observamos que essas três cores primárias são utilizadas em suas obras. 

Abaixo colocamos alguns exemplos dessas obras.  
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Imagem 1- Wladyslaw Strzeminski, Kwiaty, 1944. Aquarela, 41,5 x 29,5 cm. 

 

Fonte: s.i. 

 

Imagem 2 - Kazemir Malevich, Composição Suprematista: Avião Voando, 

1915, Óleo sobre tela, 58cm x 49cm. 

 
 

Fonte: Museu de Arte Moderna, Nova York 
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Imagem 3 - Piet Mondrian, Composição II com vermelho, azul e amarelo, 1929, 

Óleo e papel sobre tela, 59,5 cm × 59,5 cm. 

 
Fonte: Museu Nacional da Sérvia 

 

De fato, as cores primárias dialogam com uma tradição das artes 

modernas. Conforme Laura Carvalho,  

 
Artistas como Paul Klee, Wassily Kandinsky e Piet Mondrian 
acreditavam na potência simbólica do amarelo, do azul e do vermelho 
em estabelecer o novo, a origem das coisas: o símbolo do caráter 
fundador de um novo universo e de uma nova humanidade, pois, a 
partir das cores primárias, todo o círculo cromático se origina 
(CARVALHO, 2012, p. 1313). 

 

A seguir, colocamos um frame de uma das cenas de Afterimage em que 

é apresentada a Sala Neoplástica, criada por Strzeminski. Nesta cena de plano 

aberto, ouve-se a professora discursar sobre a Revolução de 1917 e as grandes 

inovações artísticas trazidas pelo pintor protagonista, em conjunto com outros 

artistas plásticos, como Kazemir Malevich (1879-1935). Observou-se que essas 

três cores juntas rememoram não somente a uma das produções do artista, mas 

a herança das vanguardas do início do século XX. Abaixo está a transcrição de 

um fragmento da fala da professora. 
Wladyslaw Strzeminski e Katarzyna Kobro são artistas de vanguarda. 
Strzeminski trabalhou com Malevich, outro artista estupendo, em São 
Petersburgo. Em Moscou, depois da revolução, ele fez várias 
exposições. Depois de retornar a Polônia, junto com Henryk Stazewski, 
o famoso poeta Julian Przybos e outros, formou o grupo AR, que 
significa ‘artistas revolucionários’.  
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Imagem 4 - Sala Neoplástica 

 
Fonte: Afterimage, Andrzej Wajda, 2016, 10m24s. 

 
A Revolução Russa de 1917 trouxe um conjunto de questões que vão 

além do debate político. Conforme o historiador Marcos Napolitano, este 

processo revolucionário esteve presente no centro de um furacão de 

acontecimentos do campo artístico que, desde o início do século XX, expunham 

a crise da consciência europeia (NAPOLITANO, 1997, p.17). A revolução 

potencializou a homologia entre o artista e o revolucionário e, do mesmo modo 

que o movimento comunista, os artistas de vanguarda carregavam em si a 

promessa de uma nova sociedade.  

Neste sentido, o campo da cultura – pintores, músicos, literatos, 

cineastas, arquitetos, etc – foi propagador de novas ideias e valores que 

reorganizavam as consciências diante da realidade desafiadora daquele 

momento histórico. Embora muitos desses artistas fossem a favor da revolução, 

como Strzeminski e Malevich, mais tarde foram censurados pelos regimes 

autoritários de seus respectivos países. Através destes signos, constata-se que 

o diretor da película traz para a tela uma reflexão acerca dos caminhos que 

levaram a revolução, o seu desenvolvimento histórico. Esta é uma característica 

de alguns filmes de Wajda, isto é, repensar as estratégias da esquerda. 

Contudo, tais cores não são apenas uma transposição direta da paleta de 

algum artista ou movimento artístico. Essas três cores não possuem um 

significado absoluto pré-determinado. Trata-se do uso destes signos que, na 
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montagem do filme, valorizam o exercício sobre a memória de um período 

autoritário vivido pelos poloneses. A cor rememora as artes plásticas, mas, ao 

mesmo tempo, evoca uma memória política. Essa constatação foi plausível ao 

nos voltarmos para cenas do filme em que essas cores aparecem sozinhas.  

A primeira cena simbólica de Afterimage, na qual apenas o vermelho 

ganha destaque, é aquela que Strezminski está sentado em frente ao seu 

cavalete e, na tentativa de dar a primeira pincelada sob a tela branca, um banner 

vermelho com o busto de Josef Stalin é colocado na janela de seu apartamento 

escurecendo-o.  

Em um tilt up, a câmera move-se para cima dando ênfase na condição 

física de Strzeminski. No plano seguinte, toda a tela branca, na qual o 

vanguardista pintaria, é tingida por uma cor vermelha que vem de fora.  Ao 

mesmo tempo, um evento acontece na rua e ouve-se um discurso de que todos 

os cidadãos devem acatar as resoluções que foram aprovadas pelo partido, pois 

“aproximar a Polônia do Socialismo é um dever sagrado”.  

 
 

Imagem 5 - Quarto vermelho 
 

 
Fonte: Afterimage, Andrzej Wajda, 2016, 04m41s.  

 
Notou-se que o diretor utilizou da técnica de retirar o brilho e a iluminação 

da cor vermelha para dar ainda mais força, obscuridade e ares de violência para 

a cena, trazendo para o espectador uma sensação daquele passado de 
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constante vigia e censura. Toda o cenário é tingido por esse vermelho que vem 

de fora, intensificando este elemento e mostrando a sua funcionalidade na 

narrativa. O vermelho, em Afterimage, não representa apenas a ideologia 

socialista, mas, também, a asfixia criativa exercida nos artistas da época. Esse 

vermelho, que vem de fora do apartamento, foi posicionado como se a cor 

imposta pela revolução apagasse o uso criativo de outra palheta 

Os exemplos apresentados e descritos até o momento evidenciam um 

leque de significados que uma cor pode adquirir em um produto cultural. Essa 

questão já foi mencionada pelo comunicólogo Luciano Guimarães (2001). De 

fato, a polissemia, ou seja, essas múltiplas interpretações, são uma 

característica essencial da arte. É possível, contudo, obter uma significação 

precisa para uma informação cromática, em um determinado produto cultural. O 

significado desta dependerá e estará combinado com outros elementos sígnicos, 

que juntos irão indicar uma leitura para o observador. Por esse motivo que 

consideramos de extrema relevância uma análise não somente do significado 

das cores presentes, mas, também, dos outros elementos presentes na cena, 

como iluminação, construção de espaço, relações da imagem com o som, 

interpretação dos atores, posicionamento de câmera, etc.  

Logo, a leitura de um plano, em determinado filme, conduz instintivamente 

para os detalhes daquele enquadramento. Na película analisada, em cenas em 

que há a evidência somente da cor amarela, o artista está reprovando de alguma 

forma o novo governo. Nesta cena, observada no frame logo a seguir, a filha do 

pintor, Nika Strzeminska, ensaia um discurso para a escola: 

 
Quando sopram... quando sopram os ventos da tempestade ninguém 
sente medo no seu coração porque sabemos que Stalin está nos 
protegendo com muita esperança do Kremlin!  

 
A câmera desloca-se de um close-up de Nika para focar apenas em seu 

pai. O desapontamento é evidente em seu rosto, essa expressividade foi 

oferecida precisamente pela feição do ator, mas, além disso, pelo 

comportamento da câmera ao fechar o plano, dando mais dramaticidade para a 

cena.  
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Imagem 6 - O discurso de Nika Strzeminska 

 
Fonte: Afterimage, Andrzej Wajda, 2016, 23m06s. 

 

Buscando as raízes históricas do amarelo, Guimarães indica que seu 

significado, em várias culturas, está relacionado a cor dos excluídos e dos 

reprovados, a cor dos fura greve (2001, p. 89). Sua atuação política está muito 

desvalorizada no plano ideológico e simbólico para que qualquer movimento 

político ou sindical empreste seu emblema. Ao entender com mais profundidade 

a linguagem cinematográfica do diretor, não seria possível deixar de considerar 

este significado da cor amarela visto que, o protagonista da película, não 

concordou e acatou todas as resoluções vindas do novo governo recém 

estabelecido. 

No entanto, no filme, toda esta poética cromática é destituída, ao longo da 

narrativa, da intensa alegria de cores, dando espaço para tons mais escuros, 

conforme o artista perde sua liberdade criativa. Observou-se que, essa mesma 

liberdade criativa, sempre é apresentada através da predominância das cores 

azul e amarela em conjunto. Em cenas em que o pintor está produzindo, e está 

utilizando essas duas cores, como no frame abaixo, a mesma música toca, 

trazendo uma sensação de tranquilidade, como se o artista estivesse em contato 

com a sua arte. A harmonia entre a iluminação da cena, o azul e o amarelo, 

juntamente com a intimidade que o close up da câmera oferece, traz para o 

espectador uma certa impressão de felicidade e leveza. 
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Imagem 7 - Sequência Wladyslaw Strzeminski pintando 
 

 

 
Fonte: Afterimage, Andrzej Wajda, 2016, frames da sequência de 36m04s – 36m18s.  

 

A princípio, o roteiro de Afterimage não desenvolve alguns pontos da 

biografia do personagem, de modo que não foi muito aprofundado o porquê da 

relação de Strzeminski com a ex-mulher, e com a filha, ser tão distante e 

indiferente. Ao mesmo tempo, se fez um mistério, no início da narrativa, sobre a 

forma como o pintor perdeu uma das pernas e um dos braços. De fato, a vida 

pessoal do personagem fica em segundo plano em detrimento à sua condição 

de figura pública.  
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Em seu último filme, Wajda propôs algo muito clássico, diferente da sua 

trilogia de guerra, compostas pelas películas Geração (Pokolenie, 1955), Kanal 

(Canal, 1957) e Cinzas e Diamantes (Popiól i diament, 1958), que se inspiravam 

na estética de vanguarda do neorrealismo italiano. Essa questão entra em 

embate com o que o Afterimage promove: as inovações da avant-garde. As cores 

amarela, azul e vermelha, utilizadas na película, refletem essa escolha do diretor.  

 
 

3. Considerações Finais 

O intuito de analisar as principais cores de Afterimage foi justamente o de 

tentar compreender os usos da memória, através destes signos, pelo seu diretor. 

Entendemos estas cores como representações de um passado da vanguarda, 

ou seja, são perceptíveis que produzem um sentido na película. Em suma, 

avaliamos que as informações cromáticas possuem um potencial que podem ser 

deliberadamente manipulados e utilizados junto com outros elementos para 

atingir um efeito dramático. As cores, nas análises das imagens 

cinematográficas, são elementos sígnicos que podem ser entendidos como 

recursos visuais ou, como é o caso de Afterimage, agir dentro da estrutura da 

narrativa intensificando os efeitos da trama.  

Ademais, deve-se enfatizar que a “realidade” apresentada no filme é uma 

questão de representação. Esta é uma consequência da disposição e da 

estruturação da imagem pelos realizadores da película. No filme histórico, estas 

imagens, quando juntas, são organizadas de maneira a trazer significado com 

as imagens presentes em nossa vivência. Esta é uma característica do filme 

naturalista Hollywoodiano, ou seja, a câmera deve-se comportar como se fosse 

o olho humano, caso contrário o espectador perde esse contato direto com os 

fatos e a ilusão do real será desfeita. Assim, para tal objetivo, são utilizados um 

sistema de signos, como as cores, que garantem e destacam o “poder do real” 

da imagem cinematográfica e estabelecem uma semelhança entre o espaço e o 

tempo. Estes mesmos signos podem, conforme foi apresentado, assumir uma 

função rememorativa. 

Sob outra perspectiva, consideramos que grande parte da filmografia 

wajdaniana propõe uma necessidade de revisão da esquerda, acerca dos 

caminhos que ela trilhou, bem como uma discussão sobre o que significou o 
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socialismo nesses países que foram dominados pela URSS. Conforme Jurgen 

Habermas, houve o desencanto de um ideal no Bloco do Leste (1991, p. 43), ou, 

como evidenciou Noberto Bobbio, a reversão de uma utopia política (1992, p. 

17). Dessa forma, Afterimage funciona como uma espécie de “termômetro” de 

consciência da esquerda, revelando seus dilemas e impasses. 

Concomitantemente, nesta época, questões sobre memória e trauma 

surgiram como preocupações dominantes nesses países pós-comunistas do 

leste Europeu e da antiga União Soviética, principalmente pós 1989, com a 

queda do Muro de Berlim e suas mudanças políticas e sociais resultantes. Este 

fenômeno mnemônico foi amplo e se manifestou em conjunturas históricas 

diversas.  Esses são problemas concernentes que se arrastam até hoje, sendo 

a obra de Wajda um produto desta questão, carregada de uma especificidade da 

estruturação da memória na contemporaneidade: a necessidade de o homem 

buscar histórias e discursos alternativos de grupos e identidades que foram 

oprimidos em determinada época.  

Em todo este contexto, é impossível não mencionar o ambiente cultural e 

como ele acabou sendo atingido pela emersão destes discursos. A mídia acabou 

por desempenhar um papel muito importante na construção desta memória 

histórica coletiva. Assim, observou-se, na estrutura de Afterimage, essa 

mudança de foco da atualidade dos “futuros presentes” para os “passados 

presentes” (HUYSSEN, 2000, p. 9). Essas “mídias de memória” trazem em sua 

produção um dever, uma “necessidade de não esquecer”. Entender este filme 

sob essa chave analítica compreende problematizá-lo como um objeto de 

articulação de memórias e identidades, colocando em prática um discurso sobre 

o passado.  

É por essa razão que, em filmes históricos, só podemos acessar esse 

discurso sobre o passado se o desmontarmos. Estes carregam um tipo de 

linguagem metafórica e simbólica, o que exige dos historiadores diversas 

ferramentas para estuda-lo. Isso tudo aliado a uma investigação sobre o seu 

tempo presente de produção, pois esses estão sempre em diálogo.  

Por fim, esta pesquisa procurou compreender a complexidade da imagem 

cinematográfica, as subjetividades nelas operacionalizadas, que constroem seus 

sentidos baseado no cruzamento de diversos elementos, todos estes de 

natureza distinta. A partir disto, entende-se que um estudo sobre qualquer tipo 
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de imagem é um empreendimento interdisciplinar, pois esta possui uma 

multiplicidade de significados historicamente e inúmeras variáveis que 

determinam sua natureza.  
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     Imagens que pensam: cruzando imagens a partir do filme 
“Me chame pelo seu nome”, de Luca Guadagnino 

 
Beatriz Avila VASCONCELOS1 

Rafael Alessandro VIANA2 
 
1. O pensamento das imagens 

 Em seu artigo “As imagens não são bolas de sinuca: como pensam as 

imagens”, Etienne Samain (2012) defende que as imagens são possuidoras de 

uma atividade pensante, sendo que a apreensão deste pensamento das 

imagens se daria, para Samain, a partir do cruzamento entre elas, a partir do 

cotejo, da comparação, da colagem. Objetivo deste trabalho é explicitar o 

cruzamento de imagens como dispositivo de análise fílmica. Interessa-nos expor, 

com este dispositivo, uma forma de surpreender o pensamento das imagens 

cinematográficas como "formas que entre si se comunicam e dialogam e 

possuem pensamento próprio" (SAMAIN, 2012, p. 23) a partir da análise de 

imagens de corpos masculinos no filme "Me chame pelo seu nome" (2017), de 

Luca Guadagnino, buscando pô-las em diálogo com imagens presentes na 

história da arte ocidental. O cruzamento de imagens servirá aqui para revelar os 

pensamentos das imagens, mostrando-as como "memória de memórias" 

(SAMAIN, 2012, p. 23). 

 A questão da pensatividade da imagem é abordada por diferentes teóricos 

em perspectivas diversas. Em todas essas abordagens, resguardadas suas 

diferenças, permanece a constatação de que as imagens possuem em si 

mesmas um poder de ideação, de estabelecer pensamentos. Toda questão se 

localiza então em como identificar esta atividade pensante da imagem, já que 

ela, paradoxalmente, se refugia em uma atitude silente, que a faz escapar do 

cerco do logos, no qual o pensamento estaria fundado. 
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mailto:beatriz.vasconcelos@unespar.edu.br
mailto:rafaelalessandro@yahoo.com


237 
 

 Sem se deixar encerrar em respostas definitivas, a imagem tem sido 

frequentemente pensada a partir de perguntas. Emmanuel Alloa (2017) parte da 

questão “o que é uma imagem?” para concluir, analisando o tríptico fotográfico 

Retratos Fictícios, de Keith Cottingham, e pensando a tecnologia digital de 

produção de imagem, que “nada parece menos seguro do que o ser da imagem” 

(p. 7). Então, já de saída, lidar com a imagem é lidar com um objeto que não se 

deixa encerrar em uma ontologia fixa. A Gottfried Boehm (2017) interessou 

perguntar antes “o que uma imagem nos dá a ver, o que mostra e, sobretudo: 

como mostra?” (p. 23), partindo da tese de que a lógica das imagens é uma 

lógica da mostração. Tese esta tão óbvia quanto complexa, na medida em que 

se assenta sobre uma realidade aparente de superfície (a imagem mostra algo), 

mas que possui uma dimensão não aparente de profundidade (a imagem revela 

algo que estava oculto, faz algo vir à tona: a cultura, o discurso, o imaginário, o 

inconsciente). Diante da imagem, diz Alloa (2017), “estamos antes de tudo 

desamparados e despossuídos de nossa segurança” (p.15). Esta realidade 

complexa da imagem faz com que ela deva ser encarada de diferentes pontos 

de vista epistemológicos (e a variedade de ciências que fazem dela objeto é uma 

prova disto) enfrentando a impossibilidade de uma coerência ou ao menos de 

uma univocidade: “a questão da imagem não tem um lugar unívoco e não pode, 

consequentemente, ser enfrentado como um problema coerente.” (BOEHM 

2017, p. 24). 

 Diante da imagem, as questões se multiplicam. Etienne Samain (2012), 

partindo do campo da antropologia, em suas reflexões sobre a imagem, 

estabelece como pergunta central “como pensam as imagens?” (p.21), 

defendendo que as imagens “não são bolas de sinuca”, isto é, não são objetos 

inanimados, mas possuem elas próprias pensamento, são uma “forma que 

pensa” e que nos faz pensar. A apreensão deste pensamento das imagens se 

dá, para Samain, que aqui se coloca como herdeiro de Aby Warburg e do método 

do Atlas Mnemosyne, a partir do cruzamento entre as imagens, a partir do cotejo, 

da comparação, da colagem, do lado a lado, enfim, de todo procedimento que 

ponham as imagens em diálogo e façam seu pensamento emergir: 

“Independentemente de nós (autores, especialistas), as imagens são formas que 

entre si se comunicam e dialogam. Elas possuem um pensamento próprio” 

(p.23). Toda imagem, para Samain, é “uma memória de memórias” (p.23) e 
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pertence “a um tempo muito profundo” (p.33) e é este mesmo o seu fundamento 

como ente pensante: A imagem é uma forma que pensa na medida em que as 

ideias por ela veiculadas são ideias que se tornaram possíveis porque a imagem 

participa de histórias/ de memórias (SAMAIN 2012, p.33) O cruzamento de 

imagens, na perspectiva de Samain, serve assim para revelar as memórias que 

as imagens guardam, seus pensamentos. Deste modo, a compreensão e diálogo 

com os pensamentos de imagens demandam essa perspectiva arqueológica. 

Abrir a imagem, para usar a expressão fixada por Georges Didi-Huberman 

(2018), é como abrir uma urna funerária ou abrir um sítio arqueológico: é preciso 

contextualizar os restos, para que façam parte do sistema de uma cultura e nos 

contem sobre ela. “Não é possível”, diz Samain, “pensar a imagem se não a 

situarmos no sistema ao qual está conectada” (p.34). Sem este esforço, as 

imagens não serão nada além de ossos ou cacos sem sentido, não nos revelarão 

seus “pensamentos”.  

 Já a Georges Didi-Huberman, a pergunta que mais interessa é “o que as 

imagens fazem?”, ou melhor, recusando a generalidade e particularizando o 

olhar: “o que faz esta imagem específica”: A imagem é uma questão tão crucial 

que todo mundo quer saber o que é, quando a questão seria antes saber o que 

faz esta imagem específica, o que ela faz que outra imagem não faz. (DIDI-

HUBERMAN, 2020, s.p.) Falando sobre as fotos feitas por quatro membros do 

Sonderkommando de Auschwitz, ele nos faz um convite: “Vejam o que a imagem 

faz, e não apenas o que ela representa” (DIDI-HUBERMAN, 2020, s.p.). Um 

convite bastante desafiador, dado que o regime das imagens como 

representação tem no Ocidente a força de uma história milenar. 

 Parece-nos relevante sublinhar o papel da memória na atividade 

pensativa da imagem. Como afirma Samain, em passagem já reportada: 
 
Toda imagem pertence a um tempo muito profundo, quase 
imemoriável. Tempo muito longínquo, tempo mítico que, por assim 
dizer, a fecundou, ‘formou-a’ lentamente e permanece capaz de fazê-
la renascer e reviver um dia. (SAMAIN, 2012, p. 33) 
 

 É justamente o pertencimento das imagens a este “tempo muito profundo” 

que o dispositivo das pranchas do Atlas Mnemosyne de Aby Warburg evidencia 

e é este passado, tempo mítico, que fecunda toda imagem, que está na base de 

seu poder ideativo. O Atlas Mnemosyne ensina a Samain que “toda imagem é 
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uma memória de memórias, um grande jardim de arquivos vivos. Mais do que 

isso: uma ‘sobrevivência’, uma ‘supervivência’” (2012, p.22). Uma imagem torna-

se assim a sedimentação de toda uma história que começa e termina fora dela: 

“ficamos diante da imagem como diante de um tempo complexo”, diz Didi-

Huberman (2013, p.34), um lugar em que múltiplas temporalidades se 

encontram, formado de camadas de tempos e matérias sobreviventes.  

 Nachleben – sobrevivência, o que vive depois ou sobre - é o termo pelo 

qual Didi-Huberman irá definir esta característica das imagens de guardarem em 

si marcas de diferentes tempos, sintomas do já vivido e do já visto que 

ressurgem, pela memória coletiva, a cada nova imagem que se produz.  
 
“A forma sobrevivente, no sentido de Warburg, não sobrevive 
triunfalmente à morte de suas concorrentes. Bem ao contrário, ela 
sobrevive, em termos sintomais e fantasmais, à sua própria morte: 
desaparece em um ponto da história, reaparece muito mais tarde, num 
momento em que talvez não fosse esperada; tendo sobrevivido, por 
conseguinte, nos limbos ainda mal definidos de uma ‘memória 
coletiva’” (Didi-Huberman, 2013, p. 55) 
 

 A proposição de Samain é que as formas sobreviventes das imagens 

podem ser surpreendidas a partir do dispositivo warburguiano do cruzamento de 

imagens. A partir do choque dialógico umas com as outras, as imagens podem 

abrir sua caixa de Pandora e revelar os seus fantasmas, as suas conexões 

ocultas, as formas de outros tempos e espaços que nelas sobrevivem, aqui e 

agora. Trata-se, assim, de um dispositivo para sermos capazes de ver e escutar 

o pensamento das imagens, que em sua mudez passam a falar quando 

confrontadas com outras. Como diz Samain, “quando conseguirmos resolver 

imagens cruzadas, é certo, teremos avançado muito na arte de ler imagens” 

(2012, p. 35).  

 O que se segue neste artigo é então um experimento de cruzamento de 

imagens, no intuito de surpreender a pensatividade das imagens de um filme 

entrechocando-as com imagens da História da Arte. 

É preciso levar em conta o desafio desta metodologia warburguiana do 

cruzamento de imagens, pensada originalmente para imagens fixas, para o 

tratamento de imagens em movimento. Esta discussão é desenvolvida de forma 

bastante consistente por Philippe-Alain Michaud, em sua obra Aby Warburg e a 

imagem em movimento (2013), que não vê em conflito o método de Warburg 
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com a consideração das imagens em movimento, mas, pelo contrário, uma 

identidade de processo de pensamento entre o modelo da iconologia 

warburguiana e o próprio cinema. Atente-se primeiramente para o fato de que as 

próprias imagens contidas nas pranchas de Warburg são imagens 

essencialmente de movimento, de transição, em particular imagens da dança. 

Michaud observa, na introdução do livro, que o olhar de Warburg e a noção de 

Pathosformel insiste mais nos movimentos (o gesto como movimento) que nos 

corpos em uma posição fixa, em repouso. Naturalmente que a imagem fixa 

(fotografia, pintura, escultura) congela o movimento, tal como o faz o fotograma 

no cinema. Mas essa fixidez do meio não impõe fixidez ao gesto, que é o ponto 

de manifestação das formas de pathos nas artes, incluindo-se aqui também o 

cinema. Além disso, o elemento principal do método warburguiano do 

cruzamento de imagens é apresentar, como observa Didi-Huberman no prólogo 

ao livro de Michaud, uma “iconologia da montagem”, na qual a relação das 

imagens entre si é mais significativa que as próprias imagens isoladamente. Ou 

seja, pode-se mesmo afirmar que o próprio método warburguiano é ele próprio 

já um método fílmico, exercido com imagens fixas, mas pensando-as no 

movimento de uma relação com outras imagens, tal como os fotogramas de um 

filme. Didi-Huberman neste referido prefácio irá dizer que o pensamento de 

Warburg possui, em todos os níveis, um caráter de “montagem de atrações” (p. 

19).  Assim, as pranchas warburguianas exigem, elas mesmas, uma espécie de 

interpretação fílmica, análise de montagem, compreendendo-se o filme não 

como o dispositivo técnico convencional de gravação e projeção, mas como uma 

forma mesmo de organizar o pensamento, que vai para além da arte 

cinematográfica e pode ser exercida em outros meios e epistemologias. Michaud 

cita uma fala de Warburg, proferida em uma conferência sua em Roma em 1912, 

muito ilustrativa deste caráter cinematográfico do seu próprio método de pensar 

imagens: 
“Caros colegas! Resolver um enigma em imagens – sobretudo quando 
não podemos esclarecê-lo de maneira simples e constante [ruhig 
beleuchtet], mas apenas fornecer dele uma espécie de projeção 
cinematográfica [kinematographisch scheinwerfen] – não foi, 
evidentemente, o objetivo de minha exposição.” (Aby Warburg, apud 
MICHAUD, 2013, p. 39) 
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 Michaud (2013) vê, assim, no método de Warburg uma identidade 

indiscutível com os processos do cinema e chama a atenção para o fato de que 

o cinema deve ser visto “menos como um espetáculo do que como uma forma 

de pensar”, tal como a história da arte, na perspectiva de Warburg, deve ser vista 

como uma pesquisa “menos voltada para o conhecimento do passado do que 

para a sua repetição no universo das representações” (p. 41). 

 Partindo destas considerações, não seria inadequado compreender o 

método warburguiano, em si mesmo, como um método cinematográfico, de, por 

meio da montagem, pôr imagens em movimento e perceber, em perspectiva 

anacrônica, suas pulsões e sobrevivências. Tratar as imagens do cinema a partir 

deste método, ou seja, inserindo-as em pranchas de imagens nas quais elas 

participam de uma nova “projeção cinematográfica” que as desloca 

anacronicamente e que revela sintomas das formas e dos gestos, nos parece, 

portanto, algo muito potente e que nos mobiliza esforços. Esperamos com isso 

mostrar a validade sempre operante do dispositivo warburguiano para a 

compreensão das imagens do cinema como imagens que, embora pertencentes 

à uma arte de ainda curta história, pertencem, elas também, a um “tempo muito 

profundo”. 

 

 

2. Imagens da história da arte 

 Esse cruzamento de imagens, visto em Warburg e Samain, também está 

presente em outro autor que é muito caro para nossa análise do filme: Umberto 

Eco, que em História da beleza (2017) propõe ainda na apresentação do livro a 

visualização de diversas imagens a partir de seu gesto como curador. Antes de 

se aprofundar nas questões iconográficas e iconológicas que permeiam a 

história da beleza, Eco apresenta onze linhas do tempo sobre determinados 

motivos representados na arte. Essas linhas são chamadas por ele de “quadros 

comparativos”, onde, tal qual Warburg, o autor organiza imagens ao redor de um 

mesmo núcleo, formando constelações e destacando, pela proximidade entre as 

figuras, seus possíveis diálogos. 
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Na introdução do livro, Eco destaca: 
 
O projeto e a inspiração do volume são antecipados desde o início, 
para que o leitor curioso possa perceber de pronto o gosto da obra: de 
fato, estão presentes já na abertura onze quadros comparativos que 
visualizam imediatamente como as diversas ideias de Beleza retornam 
e se desenvolvem (talvez variadas) em épocas diversas, nas obras de 
filósofos, escritores, artistas por vezes muito distantes entre si. (ECO, 
2017, p. 14). 
 

 Por mais que o gesto curador por si só já seja capaz de fazer emergir o 

pensamento dessas imagens cruzadas, Eco faz questão de chamar a atenção 

do leitor, antes mesmo de seu contato direto com os quadros comparativos, para 

como esses ideais de beleza apresentados “retornam” em épocas diversas. Ou 

seja, como essas imagens sobrevivem e reincidem em diferentes tempos e 

contextos. 

 Mesmo que não apresente a imagem sobrevivente como um conceito em 

seu texto ou enuncie o cruzamento de imagens como seu dispositivo de análise 

de imagens, temos muito de Warburg e Samain nos quadros comparativos de 

Eco. O que o autor está propondo é fazer com que o leitor se dê conta dos 

movimentos existentes entre essas imagens, de seu potencial de sobrevivência, 

de suas semelhanças e divergências temáticas, estilísticas, técnicas... E essa 

mesma proposta será retomada aqui posteriormente na análise das imagens do 

filme Me chame pelo seu nome, com o mesmo intuito de evidenciar no 

cruzamento os fantasmas das imagens anteriores que nelas sobrevivem. 

 Os onze quadros comparativos propostos por Eco são: Vênus nua, Adônis 

nu, Vênus vestida, Adônis vestido, rosto e cabeleira de Vênus, rosto e cabeleira 

de Adônis, Maria, Jesus, o rei, a rainha e proporções. 

 Aqui, propomos a análise de excertos de dois dos onze quadros 

comparativos: Adônis nu e rosto e cabeleira de Adônis. Esse recorte se dá pelo 

potencial diálogo dessas duas linhas do tempo e das obras nelas presentes com 

o filme Me chame pelo seu nome. Inclusive, note como as obras aqui 

selecionadas e discutidas serão retomadas como fonte iconográfica na posterior 

análise do filme. 

 Na primeira linha do tempo, Eco cruza imagens de diferentes obras que 

destacam a representação do corpo masculino nu ao longo dos tempos. 

Intitulada “Adônis nu”, o autor parte do kouros do século VI a. C., passando pelo 
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Discóbolo, Doríforo e Apolo de Belvedere para culminar, coincidentemente, em 

três atores do cinema: Johnny Weissmüller, em Tarzan, o filho das selvas (1932), 

Marlon Brando, em Júlio César (1953), e Arnold Schwazenegger, em Comando 

para matar (1985). 

 
Figura 1 - Quadro comparativo do Adônis nu. 

 

Fonte: ECO (2017, p. 18-19). 
 

 Já no quadro comparativo “rosto e cabeleira de Adônis”, Eco destaca, 

também pelo cruzamento de imagens, como o padrão de beleza masculino, 

associado a representação do rosto e dos cabelos, modificou-se ao longo de 
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mais de quatro mil anos – da cabeça em bronze de Sargão de Ahhad, datada 

em 2500-2000 a.C., até atores, cantores e esportistas do século XX, como 

James Dean, John Travolta, Jimi Hendrix e Dennis Rodman. 

Figura 2 - Quadro comparativo do rosto e cabeleira de Adônis. 

 

Fonte: ECO (2017, p. 18-19). 
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 É importante destacar também que apesar de nomear esses quadros 

comparativos, Adônis é um representante do arquétipo masculino – assim como 

Vênus está para o arquétipo feminino. Jung (2000) apresenta o conceito de 

arquétipo a partir da "existência de determinadas formas na psique, que estão 

presentes em todo tempo e em todo lugar" (p. 53), até mesmo comparando às 

suas manifestações na mitologia, que seriam pelas reincidências de “motivos” 

ou “temas”. 

 Logo, na seleção de imagens, Eco não se limitou apenas a obras com 

representações diretas de Adônis. Temos, inclusive, a presença de outros 

personagens mitológicos entre as imagens, como Apolo. Portanto, os títulos 

“Adônis nu” ou “rosto e cabeleira de Adônis” não impedem que traçamos futuros 

diálogos com a imagética de outros deuses ou personagens da mitologia. 

 Agora, em contato com o trabalho de Eco, vamos à análise dos diálogos 

formais e temáticos entre essas diferentes obras. Na primeira imagem do 

mosaico do Adônis nu, dos irmãos Cleóbis e Biton, kouroi (plural de kouros) em 

exposição no Museu Arqueológico Nacional em Atenas, notamos elementos 

típicos da representação do corpo humano do período arcaico da arte grega.  
 
Sem dúvida que os arquétipos da escultura arcaica são o kouros e o 
kore, a representação, respectivamente, de um jovem nu e uma 
rapariga ou jovem sumptuosamente vestida. Estas estátuas de 
tamanho natural, e por vezes maiores, poderiam ser ofertas votivas em 
templos ou podiam ser destinadas a sepulturas. (SIEBLER, 2009, p. 9) 

 

 Desde já, a nudez masculina se destaca – em oposição à representação 

feminina vestida – como forma de evidenciar a força física e flexibilidade dos 

corpos representados, já manifestando exigências estéticas de como o corpo 

masculino deveria ser, e não de como ele é: “não interessava se eles na 

realidade possuíam estas qualidades ou não, porque o objetivo era um ideal e 

não uma aparência realista” (SIEBLER, 2009, p. 10). 
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Figuras 3 e 4 - Kouroi (Século VI a.C.) e Cavaleiro Rampin (550 a.C.). 

 

Fonte: ECO (2017, p. 18-26). 
 

 Como aponta Gombrich, a produção artística dessa época foi muito 

devedora de aspectos já muito trabalhados por outros povos: “quando os artistas 

gregos começaram a fazer estátuas de pedra, partiram do ponto em que egípcios 

e assírios tinham parado” (GOMBRICH, 2015, p. 78). Essas obras herdaram 

características de representação como seu regime de proporcionalidade, na 

simetria, na rigidez, na imobilidade e na frontalidade dos corpos. 

 Ainda no mesmo período arcaico, da representação dos kouroi, 

destacam-se o respeito a simetria até mesmo em seus cabelos, repetidamente 

representados frisados, e o sorriso presente nos rostos dessas esculturas. 

Sorriso este que, para Siebler (2009), poderia ser “uma expressão de vitalidade, 

uma vez que o ser humano falecido já não pode mais sorrir” (SIEBLER, 2009, p. 

10). 

 Mas esse foi apenas um estágio no desenvolvimento dos escultores 

gregos na representação do corpo masculino: 
 
Todos os escultores gregos quiseram saber como iriam representar o 
corpo humano. Os egípcios tinham baseado sua arte no conhecimento. 
Os gregos começaram a usar os próprios olhos. Uma vez iniciada essa 
revolução, nada mais a sustaria. Os escultores em suas oficinas 
ensaiaram novas ideias e novos modos de representação da figura 
humana, e cada inovação era avidamente adotada por outros, que 
adicionavam as suas próprias descobertas. (GOMBRICH, 2015, p. 78). 
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 Foram essas pequenas inovações no modo de representação do corpo 

que promoveram uma virada do período arcaico para o período clássico na arte 

grega, em conjunto a mudanças culturais daquela sociedade: 
 
Na viragem do século 6 para o século 5 a.C., as artes visuais sofreram 
mudanças significativas cujos efeitos chegaram até o presente. Esta 
nova imagem humana na arte grega era impensável sem as mudanças 
fundamentais na sociedade, política, e cultura intelectual. (SIEBLER, 
2009, p. 12). 
 

Figuras 5, 6 e 7 - Discóbolo (460-450 a.C), Bronzes de Riace (470-400 a.C.) e 
Doríforo (450 a.C.). 

Fonte: ECO (2017, p. 18). 
 

 A primeira mudança drástica que demarca a transição do período arcaico 

para o clássico é o surgimento do contraposto: abandona-se a frontalidade, a 

simetria, a imobilidade e instaura-se a distinção entre a perna de apoio e a perna 

livre. Os braços também se desprendem do tronco, denotando movimento, e os 

músculos rígidos da imobilidade arcaica dão espaço também aos músculos 

relaxados, que passam a coexistir com a musculatura flexionada. 

 Desse período, poucas obras originais restaram. Em muitos casos, o que 

temos de herança da produção clássica são cópias romanas em um material 

diferente do original. É o caso do Discóbolo, em que a obra original em bronze 

se perdeu, mas nos deixou cerca de 70 cópias em mármore e outras pedras. 

Esse número expressivo de duplicatas pode, inclusive, indicar quão grande era 

sua importância para a época. 
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O artista não escolheu o momento em que o atleta se ergue para o 
lançamento ou quando está prestes a catapultar o disco, tendo optado 
pelo breve momento em que o atleta se estica para o lançar. É 
exatamente este momento captado numa imagem parada que contém 
o antes e o depois – é isso que dá a esta representação a sua incrível 
expectativa. É a torção do corpo, este virar de cabeça, este momento 
de movimento que atestam a proverbial vivacidade das estátuas de 
Míron. (SIEBLER, 2009, p. 15). 
 

 Para Gombrich (2015), essa conquista do movimento no Discóbolo se deu 

pela adaptação de métodos antigos da representação do corpo: ao olhar para a 

estátua de frente para seu tronco, suas pernas e braços são vistos lateralmente, 

tal qual nas pinturas egípcias que seguiam a lei da frontalidade. 

 Ainda no período clássico, destaca-se o Doríforo, de Policleto, que 

também sobreviveu graças às cópias romanas da escultura original, e que 

materializava o cânone da escultura grega – um tratado teórico do artista datado 

da metade do século V a.C.. 
 
A geração de Fídias (cujas obras muitas vezes conhecemos somente 
através de cópias sucessivas) e Míron e aquela que a sucede, de 
Praxiteles, realizam uma espécie de equilíbrio entre a representação 
realista da Beleza, em particular aquelas das formas humanas – a 
Beleza das formas orgânicas é preferida àquela dos objetos 
inorgânicos – e a adesão a um cânone (kanon) específico, em analogia 
com a regra (nómos) nas composições visuais. (ECO, 2017, p. 45). 
 

 O cânone instaura-se, então, como um conjunto de regras de proporções 

para a representação do corpo humano na escultura, como o tamanho dos dedos 

em relação à mão, a mão em relação ao punho, o punho em relação ao 

antebraço... A mais conhecida delas aponta que a altura da estátua deve ser 

igual a sete vezes a altura da cabeça. 

 Esse sistema de proporcionalidade e equilíbrio não era apenas uma 

manifestação puramente estética, de uma beleza unicamente física. A beleza se 

manifestava como uma virtude, que também estava associada a outros valores: 
 
Os gregos não se limitaram a associar a realização das exigências 
estéticas da época com a representação artística bem sucedida de um 
ser humano, como também estavam convencidos que assim podiam 
representar e transmitir valores ideais: em conjunto com a perfeição do 
corpo imaculado, a perfeição do espírito, dos pensamentos e das 
ações. (SIEBLER, 2009, p. 13). 
 

 Ainda no período clássico, a geometrização dos cabelos frisados do 

período arcaico dá espaço a uma forma ondular irregular, capaz de sugerir o 
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movimento conquistado na posição do corpo também em sua cabeça. O sorriso 

arcaico desaparece e seus olhos e boca passam a demonstrar nenhuma 

emoção: “era o corpo e seus movimentos que esses mestres usavam para 

expressar o que Sócrates chamou ‘a atividade da alma’, portanto pressentiam 

que o jogo fisionômico iria distorcer e destruir a simples regularidade da cabeça” 

(GOMBRICH, 2015, p 106). 

 

Figuras 8 e 9 - Cabeça de atleta (Século V a.C.) e Antínoo (Século V a.C.). 

 

Fonte: ECO (2017, p. 26-27). 
 

 É importante destacar que os artistas gregos não são retratistas: “o artista 

nunca reproduzia o formato do nariz, as rugas da testa ou a expressão específica 

do retratado” (GOMBRICH, 2015, p 106). Isso fazia com que as esculturas não 

representassem diretamente os seres humanos e suas individualidades. A 

representação de beleza dessas imagens era geral, quase arquetípica. 

 Com as contínuas inovações nos modos de representação do corpo 

masculino – sem abandonar as conquistas anteriores, como o cânone (que teve 

seu regime de proporcionalidade alterado) e o contraposto –, ainda no período 

clássico, as obras pareciam cada vez mais elegantes e leves em suas posturas. 

Apolo de Belvedere, por exemplo, chegou a ser considerado o modelo ideal da 

representação do corpo masculino. 
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Figura 10 - Apolo de Belvedere (Século I d.C.). 

 

Fonte: ECO (2017, p. 18). 
 

 Estudar essas imagens, colocá-las em diálogo e destacar suas principais 

características formais é essencial para que possamos, posteriormente, verificar 

as formas nas quais elas sobrevivem em manifestações artísticas mais 

contemporâneas, como o cinema. E é isso que faremos a partir daqui. 

 

 

3. Imagens cruzadas 

 Agora, munidos de todo esse repertório visual referente à arte grega, 

podemos, por fim, iniciar nossos cruzamentos de imagens com o longa-

metragem Me chame pelo seu nome. Em um primeiro momento, gostaríamos de 

propor ao leitor a visada de uma prancha, inspirada no Atlas Mnemosyne de Aby 

Warburg, para antes de analisarmos e apontarmos textualmente as paridades 

entre esses corpos, permitirmos a emersão do pensamento próprio das imagens 

em cruzamento. 
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Figura 11 - Prancha com o cruzamento de imagens de Me chame pelo seu 
nome. 

 

Fonte: Colagem realizada pelos autores. 
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Figura 12 - Excerto da prancha com o cruzamento de imagens de Me chame 
pelo seu nome.

 

Fonte: Colagem realizada pelos autores. 
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Figura 13 - Excerto da prancha com o cruzamento de imagens de Me chame 
pelo seu nome. 

 

Fonte: Colagem realizada pelos autores. 
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Figura 14 - Excerto da prancha com o cruzamento de imagens de Me chame 
pelo seu nome. 

 

Fonte: Colagem realizada pelos autores. 
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Figura 15 - Excerto da prancha com o cruzamento de imagens de Me chame 
pelo seu nome. 

 

Fonte: Colagem realizada pelos autores. 
 

 Alguns dados se destacam em uma primeira visada e permitem a 

aproximação entre esses corpos, como a nudez tanto de Oliver e Elio quanto das 

peças esculpidas em pedra. No longa, a nudez é justificada pela situação de 

veraneio em que os personagens se encontram. A fotografia quente, a incidência 
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da luz solar, os corpos suados, tudo parece comunicar a temperatura do 

ambiente. 

 Podemos evidenciar também como a atividade física em algumas cenas 

são propícias para esse cruzamento com a estatuária grega clássica, uma vez 

que essas imagens esculpidas, mesmo imóveis, evocam o movimento a partir 

da introdução de novas técnicas – como verificamos anteriormente na imagem 

do Discóbolo. 

Figuras 16 e 17 - Oliver jogando vôlei. 

 

Fonte: Fotogramas de Me chame pelo seu nome (Luca Guadagnino, 2017). 
 

 

Figuras 18 e 19 - Discóbolo (460-450 a.C) e recorte de Oliver jogando 

vôlei. 

 
Fonte: ECO (2017, p. 18) e Me chame pelo seu nome (2017). 

 

 A iluminação também contribui para esse paralelismo entre os corpos. A 

estatuária se distancia do cinema por ser uma arte tridimensional por excelência, 
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enquanto o cinema, para além do movimento, planifica tudo e a todos em sua 

tela bidimensional. 

 Porém, a luz dura que incide nos corpos dos personagens é responsável 

por projetar sombras bem definidas e destacar suas musculaturas. Dessa forma, 

estejam esses corpos em movimento ou em repouso, a variação de luz e sombra 

nos corpos de Elio e Oliver emulam uma tridimensionalidade anteriormente 

verificada naqueles corpos esculpidos em pedra. 

 
Figuras 20 e 21 - Elio sentado na espreguiçadeira. 

 
Fonte: Fotogramas de Me chame pelo seu nome (Luca Guadagnino, 2017). 

 A leveza dos movimentos dos personagens e suas poses também 

parecem dialogar com a tradição clássica. Enquanto no período arcaico as 

imagens eram simétricas, com os braços colados ao tronco, emanando uma 

rigidez em suas posturas, o período clássico explorou a sugestão de movimentos 

mais suaves e poses menos rígidas a partir da introdução do contraposto e pela 

flexão e relaxamento da musculatura. E é esse ideal de representação do corpo 

masculino que encontramos em Elio e Oliver. 

 

Figuras 22, 23, 24 e 25 - Recortes de poses de Oliver. 

 
Fonte: Me chame pelo seu nome (2017) 
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Figuras 26 e 27 - Antínoo (Século V a.C.) e Apolo de Belvedere (Século I d.C.). 

 

Fonte: ECO (2017, p. 18-27). 
 

 Os rostos e feições dos personagens e das esculturas também podem ser 

aproximados nesse cruzamento, novamente retomando a tradição clássica. 

Enquanto o período arcaico trabalhava uma geometrização dos cabelos frisados 

e um sorriso evidente, Me chame pelo seu nome novamente retoma a tradição 

clássica na irregularidade dos cabelos ondulados e em uma expressão facial que 

não demonstra grandes emoções, principalmente no rosto de Elio. 

Figuras 28, 29, 30 e 31 - Close-ups de Elio. 

 

Fonte: Fotogramas de Me chame pelo seu nome (Luca Guadagnino, 2017). 
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Figuras 32, 33 e 34 - Cabeça de atleta (Século V a.C.), recorte do close-up de 
Elio e Eros Centocelle (réplica de Praxiteles). 

 
Fonte: ECO (2017, p. 26-27), Me chame pelo seu nome (2017) e Ilya Shurygin (2015)3. 

 

 

 

4. Considerações finais 

 O cruzamento de imagens do filme com figuras da representação do corpo 

masculino ao longo da história da arte permite uma abertura do tempo dessas 

imagens, fazendo com que possamos constatá-las, assim, como “memórias de 

memórias” (SAMAIN, 2012, p. 23). Esse cruzamento, como dispositivo analítico, 

foi capaz de revelar as paridades entre essas imagens, seus diálogos formais e 

temáticos e permitiu a emersão de um pensamento próprio advindo dessas 

imagens cruzadas. 

 Foi, então, a partir desse dispositivo que verificamos como Me chame pelo 

seu nome recupera em seus personagens uma tradição da representação do 

corpo masculino que remete ao período clássico da escultura grega e se 

distancia do período arcaico. E para isso, uma série de elementos fílmicos que 

não dizem respeito apenas à materialidade desses corpos estão em sintonia ao 

tentar recuperar essa tradição, como a fotografia, a mise-en-scène, os gestos 

dos personagens. 

  

                                                            
3 Disponível em: http://ancientrome.ru/art/artworken/img.htm?id=7078 <Acesso em 11 de jun. 
de 2021>. 
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Pornografia (1992), uma arma política entre o interdito e o 
poético 

 
Marcia OLIVEIRA 

Leonardo ESTEVES1 
 
 
 
Os ciclos do cinema brasileiro  
 A linha do tempo do cinema brasileiro é constituída pela sucessão de 

momentos de continuidade e de interrupções, os quais formam, 

respectivamente, ciclos mais ou menos prósperos na sequência cronológica 

dessa historiografia. Como períodos de prosperidade poder-se-ia elencar, a título 

de exemplo, a Bela Época, os Ciclos Regionais, as Chanchadas, o Ciclo da 

Embrafilme, a Retomada. Organizados deste modo pela crítica e pela 

historiografia, estes ciclos são também vestígios da obstinação dos agentes que 

mobilizam o cinema brasileiro. 

 Dentre as reflexões que se debruçam sobre esse traço recorrente da 

cinematografia brasileira destaca-se a proposta por Alex Viany, em 1958, 

quando sistematizou a juventude insistente desse cinema em sua Introdução ao 

cinema brasileiro. À época, o cinema do Brasil, na visão do autor, acumulava 

mais de meio século e ainda era notadamente imaturo. Não por menos, Viany 

se referia a ele reiteradamente como “rapazinho” (VIANY, 1993, p. 15). Glauber 

Rocha também despendeu esforços para pensar essa historiografia pontuada 

por altos e baixos. Em 1963, ano da primeira edição da sua Revisão crítica, a 

narrativa de Glauber aparecia capitulada pelos autores do cinema brasileiro. As 

conjecturas do cineasta trafegavam por nomes como Humberto Mauro, Mario 

Peixoto, Alberto Cavalcanti, Lima Barreto, os independentes dos anos 50 e as 

origens do Cinema Novo. E a sua abordagem historiográfica, guiada pelo viés 

autoral, não diluía a percepção do traço irregular da linha do tempo do cinema 

brasileiro. Jurandyr Noronha também atuou na prospecção dessa história; em 

Panorama do cinema brasileiro (1968), registrou, em ordem cronológica, uma 

                                                            
1 Graduanda em Cinema e Audiovisual da Universidade Federal de Mato Grosso; Prof. Dr. do 
Curso de Cinema e Audiovisual da UFMT e também orientador do trabalho. Essa pesquisa faz 
parte do projeto de pesquisa “Estudos historiográficos sobre ciclos e intervalos no cinema 
brasileiro”, que é, por sua vez, vinculado ao grupo de pesquisa “Historiografia audiovisual”, da 
Universidade Federal de Juiz de Fora.  
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narrativa que ambicionava pautar o cinema desde sua primeira filmagem até os 

dias então atuais. Uma antologia que radiografava a sétima arte brasileira por 

meio de suas fases. 

 Contrariando a historiografia clássica, esse estudo se volta para o cenário 

de fratura da atividade cinematográfica brasileira. Motivados pelo panorama da 

cultura e política atual, que guarda semelhanças com o contexto de entressafra 

do qual deriva Pornografia – curta-metragem experimental codirigido por Murilo 

Salles e Sandra Werneck, em 1992 –, discutiremos como essa expressão fílmica 

documentou a crise do cinema brasileiro na primeira metade da década de 1990. 

  

 

2. O cinema nacional, estado terminal  
 Pornografia teve produção e lançamento circunscritos em um dos 

períodos suspensivos da produção de longa-metragem nacional; localiza-se no 

hiato formado entre a dissolução do Ciclo da Embrafilme e o surgimento da 

Retomada. O filme não se furta de debater uma conjuntura inóspita da qual ele 

próprio foi consequência, essa é inclusive sua vocação. A força desse caráter 

testemunhal da obra faz dela, portanto, peça indispensável para o entendimento 

do modo como os ciclos do cinema brasileiro surgem e ruem.  

 Os primeiros sinais de esmaecimento do Ciclo da Embrafilme se deram 

na segunda metade da década de 1980, quando o Brasil e o mundo enfrentavam 

uma grave crise econômica. A ditadura que havia criado a Empresa Brasileira de 

Filmes S/A (Embrafilme) vivia o seu último mandato com o Governo de João 

Figueiredo (1979-1985). Especificamente no âmbito do audiovisual, é nesse 

momento que o videocassete e a televisão se popularizam e o cinema elitiza-se, 

com notável encarecimento dos ingressos (MARSON, 2006).  

 A Embrafilme não respondia pela geração total dos filmes brasileiros, mas 

foi responsável por parte significativa da produção e distribuição desse cinema 

por quase três décadas:  
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Os resultados da atuação da Embrafilme e de seu modo de produzir 
cinema são significativos no período histórico em que ela predomina. 
Na década de 1970, o patamar da produção cinematográfica brasileira 
altera-se em número de filmes. Depois de 1974, ultrapassa a média de 
setenta filmes lançados anualmente, atingindo picos acima da centena 
no final dos anos 1970 e em alguns anos da década de 1980. Esse 
ritmo permanece inalterado até a segunda metade dessa década. 
Conforme avançamos para o final dos anos 1990, esse patamar não 
decresce, mas é progressivamente dominado pelo sexo explícito. A 
Embrafilme está longe de dominar a totalidade da produção nacional: 
sua participação situa-se em torno de 30% do total de filmes brasileiros, 
com atuação quase nula nas pornochanchadas da Boca. Mas sua 
existência foi central para o cinema nacional como um todo, tanto em 
termos econômicos como ideológicos. (RAMOS, 2018, p. 363). 
 

 A década de 1970, eventualmente tida como década de ouro do Órgão, 

compreende o período de vitalidade plena do ciclo que leva o nome da estatal e 

o momento em que sua área de atuação se expande com a absorção de parte 

das atribuições do então Instituto Nacional do Cinema (INC). A fase centrada na 

atuação da Embrafilme iniciou seu esgotamento em 1985, com a queda 

progressiva no número de lançamentos e diminuição das bilheterias. Todavia, 

esse estudo adota a extinção oficial2 do Órgão como marco do encerramento 

desse período próspero. Isso porque foi na década de 1990 que o colapso do 

modelo de produção da Embrafilme culminou na estagnação completa de 

lançamentos de longas-metragens nacionais no circuito exibidor. E foi nesse 

cenário suspensivo para a produção de longas brasileiros que a política 

neoliberal de Collor afirmou que a cultura e o cinema não eram competências do 

Estado. Collor, portanto, extinguiu um sistema de produção cinematográfico e 

não criou mecanismos substitutivos ou equivalentes; seu projeto societário 

recusava a elaboração de políticas públicas para o cinema e esse abandono 

repercutiu nas gerações vindouras de cineastas.  

 A produção de longas-metragens nacionais só voltaria a alcançar 

patamares quantitativos similares aos da década de 1970 em 2007, quando o 

país retomou a marca de 72 filmes ao ano (RAMOS, 2018). Só em 2013, o Brasil 

torna a ultrapassar a casa da centena de filmes ao ano. 

 

 

                                                            
2 Medida Provisória Nº 151, de 15 de março de 1990. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/1990-1995/151.htm; convertida em Lei nº 8.029, de 12 
de abril de 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8029cons.htm 
 



264 
 

3. Encurtamento do cinema brasileiro: a “primavera dos curtas” 
 Como contraponto à paralisia que rondava os longas-metragens 

brasileiros, a produção de curtas avançava a passos largos e aglutinava jovens 

cineastas como os maiores entusiastas do formato.  

 É pertinente situar o fenômeno do curta-metragem como uma das 

respostas à crise que eclipsava a produção de longas. Entre os anos de 1986 e 

1994 o país registrou o lançamento de 576 curtas, nos formatos 16mm e 35mm; 

em 1992, ano de Pornografia, foram 38 curtas em 35mm e 38 curtas em 16mm, 

76 curtas no total (KAMINSKI, 2020).  O período chegou a ser denominado pela 

crítica como Primavera do Curta: “A expressão, cunhada por Amir Labaki, foi 

bastante usual em matérias publicadas entre 1991 e 1994” (KAMINSKI, 2019, 

p.5). Há nesse contexto um destaque para a realização acadêmica, 

especialmente, alavancada por alunos dos cursos de cinema da Universidade 

de São Paulo (USP), Universidade Federal Fluminense (UFF) e Universidade de 

Brasília (UNB).  

 O crescente número de curtas-metragens produzidos a partir da segunda 

metade dos anos 1980 estava diretamente associado a regulamentação da Lei 

do Curta. O dispositivo, que possuía como base o artigo 13° da Lei Federal nº 

6.281, determinava que a exibição de curtas-metragens brasileiros fosse 

assegurada nas sessões de longas estrangeiros que tivessem lugar nos cinemas 

do país (BRASIL, 1975). A Lei foi submetida a uma série de aprimoramentos 

entre os anos de 1977 e 1988, expressos por meio das resoluções expedidas 

pelo Conselho Nacional de Cinema (Concine). Ao cenário da regulamentação 

favorável, somou-se um aumento no número de editais provenientes das esferas 

municipais, estaduais e da iniciativa privada, além das premiações em festivais 

destinados ao formato. 

 A operacionalização do sistema legal do curta também foi inviabilizada 

pela extinção da Embrafilme. Todavia, a revogação completa desse sistema se 

deu em março de 1991, um ano após a supressão da estatal. Neste intervalo de 

12 meses, a Associação Brasileira de Documentaristas (ABD) conseguiu 

bloquear o fundo da Fundação do Cinema Brasileiro (FCB), por meio do qual o 

sistema do curta-metragem se retroalimentava. Esse bloqueio e posterior 

recuperação da verba garantiu uma sobrevida ao antigo mecanismo de fomento 

estatal, que se prolongou até o ano de 1992. Àquela altura, os circuitos 
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exibidores alternativos à rede comercial gozavam de solidez suficiente para 

respaldar uma cadeia produtiva em torno desse formato, a despeito da ausência 

total de políticas públicas federais para o setor cinematográfico como um todo. 

 Outro desdobramento característico do período foi refletido na 

modificação do campo de atuação dos profissionais de cinema. Realizadores 

habituados com a produção cinematográfica ficcional movimentaram-se para o 

mercado televisivo. Esse deslocamento implicava na realização de 

documentários, videoclipes e até publicidade. A produção documental era, 

inclusive, viabilizada por investimentos estrangeiros.  
 
Como o cinema de ficção também tornou-se ficção, cineastas com o 
pé no real vêm constatando que, pelo menos no exterior, o 
documentário brasileiro é um produto valorizado, com exibição 
garantida na TV e sobretudo com financiamento (SCHILD, 1992, p.6) 
 

 Após o desmonte da estrutura estatal de suporte ao cinema nacional, uma 

nova tentativa de reativação da rota de crescimento do mercado começou a ser 

estruturada, por volta de 1993, com a promulgação de novos marcos legais3 e a 

criação do Prêmio Resgate do Cinema Brasileiro4. Mudanças que pavimentariam 

o caminho até o próximo ciclo de prosperidade, denominado Retomada. Todavia 

as sequelas da paralisia que afetava a atividade cinematográfica ainda seriam 

sentidas mesmo após a criação das novas regulações que introduziram os 

incentivos fiscais como fórmula inovadora para fomentar o setor. Isso porque o 

modo de produção anterior ainda condicionava alguns comportamentos e o 

ingresso da iniciativa privada, como parte do processo de fomento 

cinematográfico, não era algo familiar. Foi por volta do ano de 1994 que os 

primeiros sinais concretos de uma retomada começaram a vicejar. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
3 Lei nº 8.685, de 20 de julho de 1993, criava mecanismos de fomento à atividade audiovisual e 
dava outras providências. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8685.htm 
4 Medida que destinou verba residual da estatal extinta ao mercado cinematográfico, por meio 
de decreto de 27 de abril de 1992. 
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4. Arma política entre o interdito e o poético 

 Pornografia (1992) é um curta-metragem experimental, descrito 

habitualmente como um filme “simples” e “direto” em sinopses um tanto quanto 

apressadas. A obra é uma quimera de baixo orçamento, que recorre ao 

experimentalismo para protestar contra a insolvência circunstancial do cinema 

nacional, nos primeiros anos da década de 1990; filmada em 16mm, editada em 

vídeo e outra vez filmada em 35 mm a partir de uma tela de TV (SCHILD, 1992), 

projeta a imagem de dois atores da indústria pornográfica durante intercurso 

sexual e ao mesmo tempo aparta a narrativa do gênero pornográfico.  

 O filme estreou no 20º Festival de Gramado, em agosto de 1992. Naquele 

ano o já aclamado festival se tornava internacional e, irônica e paradoxalmente, 

dentre as motivações para essa ampliação estava justamente a escassez de 

longas-metragens brasileiros para compor o evento: foram apenas três 

produções brasileira inscritas.  

 De acordo com dados da época, dentre os seis longas produzidos em 

1992, dois eram “explícitos” e quatro “não explícitos” (RAMOS, 2018, p. 365). E 

qual teria sido a segmentação atribuída a Pornografia se houvesse nesta 

classificação um campo destinado aos curtas-metragens daquele período? 

“Explícito” ou “não explícito”? Antes de ensaiar uma resposta, é pertinente 

adicionar uma conceituação sobre pornografia: 
 
Quase sempre associada às forças maléficas, algo que provém do lado 
obscuro da mente, a pornografia (veiculadora do obsceno) opera uma 
sexualização da realidade, erotizando com o fantasiar exacerbado, 
qualquer representação do mundo. A fantasia pornográfica 
materializada na ficção – que por sua vez é também simulação, 
fingimento – pode representar de modo extremado, a interminável e 
desesperada busca do desejo e a possibilidade de sua realização 
através do imaginário (ABREU, 1996, p. 24). 
 

 Ainda que o curta-metragem de Murillo Salles e Sandra Werneck dedique 

quase a totalidade dos seus seis minutos ao ato sexual, não é de sexo que ele 

trata e menos ainda sobre pornografia em seu sentido estrito. Nas palavras do 

jornalista, cineasta, crítico e escritor, Arnaldo Jabor (1992, p.8), a obra:  
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[....] transcende a tela e vira "happening"; transcende o happening e 
vira notícia. Este é um filme feito para Jornal. Um filme-editorial. Um 
filme feito para provocar a ira; ou melhor, um filme que vem da ira e 
prova um crime. O filme é contra Collor, sim; mas é muito mais contra 
o mundo que ele criou. "Pornografia" não é um filme-manifesto, é um 
filme-impeachment. O poder não pode continuar igual depois de um 
filme desses. Se chegamos a este filme, algo de muito grave 
aconteceu. Pelo caminho da putaria chegamos a uma profunda ideia 
de nação.  

 

 Jabor encaminha uma linha interpretativa que não pretende fixar o filme 

dentro de um gênero. Opta, por sua vez, por explorar a acepção política e ativista 

que a obra evoca.  

 O sexo performado ali parece funcionar como uma analogia ao desejo de 

realização das produções cinematográficas brasileiras, as quais, tal qual aquele 

casal, não encontravam meios de vazão para o potencial criativo. Aquele casal 

não vivencia o clímax, não produz nenhum gozo, assim como as narrativas 

cinematográficas que se veem abreviadas e castradas em idade fértil. O teor 

pornográfico do filme está em seus aspectos formais. As imagens atuam como 

uma máscara para abordar a dimensão não-ficcional do espaço-tempo de onde 

a narrativa deriva. É um simulacro para a realidade contra a qual se ergueu esse 

“panfleto político-poético” (MORAES, 1992, p. 7), que também empresta da 

pornografia a transgressão:  
 
Transgressiva por definição, sua força mobilizadora, no universo das 
representações, é a revelação: trazer para a máxima visibilidade tudo 
o que puder encontrar. Operando na ambiguidade fora de cena/dentro 
de cena, a pornografia talvez possa ser entendida como um discurso 
veiculador do obsceno: exibe o que deveria estar oculto. Espaço 
proibido, do interdito, daquilo que não deveria ser exposto (ABREU, 
1996, p. 19). 
 

 Sempre que lembrado o curta aparece acompanhado de palavras como 

protesto ou manifesto, mas Pornografia enseja também a alcunha cicatriz. E 

assim como uma lesão, traz consigo o testemunho do seu tempo. Todo 

entrecortado por referências televisivas e videográficas, Pornografia discute 

simultaneamente o papel da televisão no contexto político da era Collor e as 

fricções entre o cinema e vídeo no âmbito audiovisual em alta à época.  

 A roupagem híbrida da obra, evidenciada pela mistura de bitolas e 

suportes não usuais no cinema, apura a crítica a respeito da confluência de dois 

mercados, o televisivo e o cinematográfico. A televisão vivia um momento de 
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opulência, em contraposição ao encolhimento da atividade cinematográfica. Ao 

mesmo tempo, um dos agentes responsáveis pelas medidas que imputavam o 

encurtamento do cinema nacional era protagonista do mercado televisivo e 

jornalístico. A programação da TV era farta na reprodução de imagens geradas 

por ou com Fernando Collor. Como sintetizou Schwarcz e Starling (2015, p. 494), 

“A espetacularização da Presidência no governo Collor incluía descer a rampa 

do Palácio do Planalto em companhia de atletas, comediantes e atores de 

telenovelas [....]”. A esse respeito, Salles e Werneck, no papel de representantes 

dos “fabricantes de imagens” brasileiros, sentenciavam – por meio da projeção 

de várias frases sobre as imagens do filme, formatadas como uma espécie de 

grafismo publicitário - que Collor “só existe patético dândi doidão numa tela de 

televisão”; os cineastas foram além: com o brado do “cinema sem rampa”, 

situam-no como antagonista desse tipo de espetáculo. 

 O imbricamento tecnológico empregado na feitura de Pornografia, para 

além dos reflexos estéticos entregues em tela, funciona, portanto, como uma 

metáfora para a conjuntura da crise e a falta de trabalho no campo 

cinematográfico. A edição em vídeo e, sobretudo, a etapa em que o filme pré-

finalizado é outra vez filmado a partir da sua reprodução em uma tela de televisão 

imputam à obra uma tônica documental. 
 
Em vídeo, os modos principais de representação são, de um lado, o 
modo plástico (a "videoarte" em suas forma e tendências múltiplas) e, 
de outro, o modo documentário (o "real" - bruto ou não - em todas as 
suas estratégias de representação). E, sobretudo - é o que os une 
contra a transparência -, ambos com um senso constante do ensaio, 
da experimentação, da pesquisa, da inovação (DUBOIS, 2004, p.77). 
 

 A cópula que Pornografia documenta discute a penetração da política 

nacional no cinema brasileiro e as implicações de um sobre o outro naquele 

momento histórico. A “sedimentação por camadas sucessivas” (DUBOIS, 2004, 

p.78) das imagens que compõem essa expressão fílmica recobre o sexo com 

valoração acessória e expõe o ponto de contato entre a política dos anos Collor 

e a pornografia, ambos obscenos, frios e reprováveis.  
 Ainda sobre os aspectos que tangem a coexistência do cinema, da 

televisão e do vídeo dentro de Pornografia, destacamos a narração em voz over 

executada pelo ator veterano, Paulo César Pereio, nos minutos finais. A voz 

over, elemento típico dos documentários e do jornalismo televisivo, é uma clara 
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remissão à realidade em que um ator de cinema experiente está – inclusive 

literalmente – fora de campo. E, não por acaso, a colocação profissional do ator 

no universo do filme representa as novas configurações de trabalho que 

reorientaram a classe de trabalhadores do cinema nos primeiros anos da década 

de 1990. 

 O documentário, a publicidade e a televisão se constituíram como saídas 

para a classe cinematográfica que estava privada de exercer seu ofício. 

Pornografia, por meio de alegorias experimentais e da radicalidade da imagem 

pornográfica, documentou esse drama. 

 Assumindo que o filme explicita a profundidade do golpe desferido contra 

a produção cinematográfica de longas-metragens do Brasil, desmontada com a 

extinção da Embrafilme, reitera-se que muitas das decisões técnicas e estéticas 

estiveram a serviço dessa mensagem. A câmera fixa também se apresenta como 

uma outra metáfora para a imobilidade imposta ao setor cinematográfico pelas 

políticas públicas culturais daquele período. A restrição de mobilidade da 

câmera, própria do primeiro cinema do final do século XIX e início do século XX, 

tal como a política dos anos Collor, enclausurava potencialidades criativas e 

impedia que o amadurecimento desse cinema entrasse em erupção.  

 Somando ainda à mesma linha de pensamento, a transição abrupta entre 

os planos do curta, intercalada por imagem e sons que caracterizam os ruídos 

brancos (comuns em transmissões televisivas inoperantes), ressalta a 

dificuldade de fluidez da sequência. A composição audiovisual que articula os 

planos do filme também cria correspondência com o cenário político daquele 

momento. A mudança inadvertida entre um plano cinematográfico e outro figura 

como alegoria para a denúncia de que a migração para um novo modelo de 

produção de cinema não contemplava um planejamento ou uma fase de 

transição programada. Ela simplesmente culminava com a desconexão das 

atividades cinematográficas. Interrompida, a cadeia produtiva se viu inerte e 

impedida de gerir sua própria continuidade.  

 Mesmo nos minutos derradeiros, a narrativa reitera a instabilidade que 

ronda o cinema nacional nos primeiros anos da década de 1990. Quando os 

diretores optam pela palavra “orçamento” para o espaço tradicionalmente 

ocupado pelo vocábulo “créditos”, correlacionam as rubricas financeiras com as 

etapas cinematográficas (pré-produção, produção e pós-produção). Ao fazê-lo, 
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parecem remontar ao fantasma do endividamento, que assombrava aqueles que 

ainda teimavam em seguir criando. Orçamento é estimativa, conjectura, não 

denota compromisso ou desembolso; aponta um valor para um produto ou 

serviço, mas não pressupõe o pagamento propriamente dito. Embora 

Pornografia esteja concluído, e os créditos finais o atestem, a forma como os 

custos são listados delata o problema acerca do financiamento. 

 Se as texturas sobrepostas no filme revelam as marcas deixadas no 

cinema nacional pelo projeto societário neoliberal, inaugurado no Brasil pelo 

Governo Collor, essas máculas chegam à tela por meio de uma fotografia em 

tons de verde e amarelo, que incidem sobre os corpos nus. O emprego das cores 

da bandeira brasileira em Pornografia, apesar de controverso, acena para a 

necessidade de recuperação e ressignificação dos símbolos nacionais, posto 

que, naquele momento, encontravam-se cooptados por Collor. Este, inclusive, 

incorporou as cores ao logotipo com seu nome, grafando um “l” em verde e outro 

em amarelo. Collor não poupou esforços para conferir veracidade à ideia de que 

patriotismo presumia demonstração de apoio a seu governo; tomando para si as 

cores que representavam o país, pretendia fundir sua própria imagem ao símbolo 

maior da nação. O fez de modo episódico, inclusive no capítulo que selou o fim 

de sua jornada à frente do poder executivo, quando convocou “a população a 

vestir-se de verde e amarelo e sair às ruas, no domingo, em apoio ao seu 

governo” (SCHWARCZ; STARLING, 2015, p. 494). A resposta veio com 

multidões vestidas de preto para endossar a saída do presidente do cargo. O 

verde e amarelo em Pornografia é ainda uma referência à obscenidade 

encrustada na administração pública, e, como um ato ativista, desejava carrear 

rejeição às políticas governamentais.  

 Em 1992, a redemocratização estava prestes a completar uma década e 

embora o país não estivesse mais sob o jugo da ditadura militar e da censura, 

esse modus operandi não havia sido de todo abandonado. A estreia de 

Pornografia em Gramado foi capaz de reacender as parcas luzes dos porões da 

ditadura; ocorreu após negociações com a Polícia Federal, que cumpria na 

ocasião uma decisão de interdição contra a exibição do filme, expedida pelo 

procurador-chefe da República no Rio Grande do Sul, Sr. José Carlos Duarte. 

Murilo Salles recobra as memórias daquela noite: “Chegamos no cinema para 

exibição, tinham três viaturas da polícia federal, em algum momento tememos 
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em ser presos, pois ainda havia o fantasma da ditadura militar presente. A polícia 

federal foi braço importante da Ditadura” (SALLES, 2020a).  

 A despeito da interdição, a primeira sessão do curta aconteceu, mas com 

o áudio parcialmente suprimido. Exigiu-se a retirada do Hino Nacional. E como 

forma de retaliação ao corte, a plateia emprestou voz ao filme durante a projeção, 

cantando ela mesma, ao vivo, o Hino censurado. O Hino Nacional, que é a trilha 

sonora para a maior parte da trama, e alvo do corte, figura como o elemento que 

endereça, sem sutilezas, o filme, como mensagem, ao poder público do Estado 

brasileiro. De acordo com a Lei nº 5.700 de 1º de setembro de 1971, que dispõe 

sobre a forma e a apresentação dos símbolos nacionais, determina-se que “[....] 

durante a execução do Hino Nacional, todos devem tomar atitude de respeito, 

de pé e em silêncio” (BRASIL, 1971). Ao contrário do que propõe o dispositivo 

legal, o que se vê durante a execução – parcial – do Hino são cenas de sexo 

explícito. A contravenção assumia ares de vendeta contra a política estatal de 

desmonte do cinema brasileiro e contra todas as reverberações que esse 

sucateamento ensejava. 

 É ainda possível inferir que a transgressão pretendia equalizar a 

desmoralização do símbolo oficial do país àquela a que foram sujeitos os 

profissionais da cadeia produtiva da sétima arte. Nas palavras de um de seus 

diretores “o ato pornográfico do filme devolve uma agressividade embutida no 

sistema” (SALLES, 2020a). O desacato não carece de motivações, o texto do 

curta traz indícios da dimensão da crise experimentada quando diz: “Esta 

imagem é som direto, som direto do estômago”. Um estomago capaz de soar é 

aquele que tem fome e o que se sucede a um profissional que se vê impedido 

de trabalhar é justamente a escassez sistemática e progressiva. Essa crise que 

asfixiou a indústria cinematográfica nacional e uma geração de cineastas, gerou 

também uma fila com “30 mil artistas e técnicos desempregados” (O USO..., 

1992, p. 8).  
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5. Repercussões   

 Dentre as reações negativas provocadas por Pornografia, as menos 

esperadas foram aquelas provenientes da própria classe. A partir da leitura dos 

periódicos que fizeram coberturas imediatas da polêmica levantada pela obra, 

observou-se que as opiniões contrárias reprovavam unanimemente o uso do 

Hino Nacional como trilha para cenas de sexo explícito. Ao perscrutar veículos 

com alcance regional e nacional que tiveram circulação entre os meses de 

agosto e setembro de 1992, a manifestação do cineasta Rogério Sganzerla fez-

se notória, posto que avançou para o terreno do embate direto com Murilo Salles: 

 
[....] não gostei de Pornografia. Ele não tem nada de cinema brasileiro. 
O cinema nacional tem que mexer com a sua própria mitologia. Já o 
que eu vi faz jus ao próprio título, porque, infelizmente, não passa de 
uma brincadeira de mau gosto. Os símbolos, os pavilhões e os hinos, 
bem ou mal, devem ser respeitados. Eles pertencem a um código 
próprio. O filme não passa de uma produção hospitalar, asséptica, 
inócua, doentia. E o sexo é algo sagrado, não deve ser motivo de 
piadas inconsequentes. Como protesto é um erro de estratégia: dá 
razão ao adversário. E acaba tornando a causa antipática a algumas 
pessoas que a apoiavam a princípio. Qualquer tipo de protesto exige 
um certo talento. O que pega mal é a produção. Aliás, que produção? 
É apenas um casal transando. Coisa que se encontra, muito mais bem 
feita, em qualquer locadora (LIMA, 1992, p. 2). 
 

 Dias mais tarde, aparecia a réplica de Murilo Salles (MORAES, 1992, p.7): 

"Encontrei com Rogério depois de sua primeira crítica nos jornais e ele estava 

constrangido, a miséria bate no fundo das pessoas". A tréplica veio a público 

logo em seguida:  
 
Respondendo fora do devido tempo, devo dizer ao senhor Murilo Salles 
que a "pobreza" está onde sempre esteve, isto é, na cabeça das 
pessoas... A pior miséria é a mental ou espiritual e cívica. Nosso hino 
é bonito e já inspirou verdadeiros artistas. [....] A única coisa que se 
justifica em seu (e de Sandra Werneck) pornoclipe Pornografia é o 
título. Tentando tirar casquinha em tudo, adjetivou sobre minha pessoa, 
inventando constrangimentos (SGANZERLA, p.2,1992). 
 

 A cruzada empreendida por Rogério Sganzerla contra Pornografia situa o 

filme no campo do gênero estigmatizado como abjeto, o pornô. Sem 

correlacionar o conjunto da obra e o panorama político que ela espelha, o 

realizador carioca, assentado no casamento do sexo explícito com o hino 

nacional, resumiu o filme a essas duas variáveis. Estes dois aspectos – hino e 

sexo - conjugados num mesmo plano são certamente onde repousam os traços 
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de transgressão mais proeminentes da obra e também as motivações mais 

utilizadas para a rejeitar. Sustentando que Pornografia é mero produto 

pornográfico, Sganzerla alinhou sua opinião ao posicionamento do Procurador-

geral da República no Rio Grande do Sul, José Carlos Duarte, responsável pela 

assinatura da ordem judicial que visava impedir a projeção de Pornografia em 

Gramado: 
 
Dizendo gostar de cinema, mas não de pornografia, o procurador 
observou que há muito tempo não tem tido oportunidade de ver filmes 
brasileiros. No seu ofício à PF, ele afirma que o vilipendio dos símbolos 
nacionais não encontra justificativas e, quando se refere a Murilo Salles 
e Sandra Werneck, utiliza a palavra cineastas entre aspas. Perguntado 
sobre a razão do uso de aspas, Duarte respondeu que, se for julgar 
pelo filme vetado, não os coloca na categoria de realizadores. Isso não 
é uma obra de arte - julgou, embora não tenha visto o filme (PF..., 1992, 
p. 5).  
 

 Sob o rótulo de material pornográfico estão abrigadas as criações "de 

caráter ‘grosseiro e vulgar’, que tratam do sexo pelo sexo, produzidas em série 

com o objetivo evidente de comercialização e de falar somente aos instintos" 

(ABREU, 1996, p. 40). Trata-se de uma categoria de trabalhos que 

tradicionalmente tem sua dignidade enquanto obra cinematográfica posta em 

xeque; carregam um estigma que, por razões evidentes, serviu como recurso 

para insuflar discursos reducionistas contra Pornografia.  

 Ao refletir sobre essa acepção do filme, 28 anos após seu lançamento, 

Murilo Salles adensa o debate:  
 
[....] a questão pornográfica é uma questão enorme dentro da ‘Grande 
Questão ética e moral humana’. Tem um uso preciso do choque dela 
nos BONS COSTUMES. [....] Mas o filme tem uma pertinência com o 
uso da imagem da ‘pornografia’ usada SIM para melindrar os bons 
costumes, que servem precisamente para abafar a ideologia 
dominante, que está acima disso tudo (SALLES, 2020b). 
 

 As palavras de Salles permitem-nos concluir como inevitável o choque 

entre as provocações propostas pelo curta e o moralismo – esse outro agente 

da teimosia – sempre atuante nos anais brasileiros. 
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6. Considerações finais: A repetição como avesso da continuidade 

 As escolhas retóricas e estilísticas de Pornografia são incisivas ao expor, 

sobretudo, a instabilidade do cinema brasileiro durante uma de suas crises mais 

agudas. O caráter reflexivo do curta prospecta debates acerca das interrupções 

e descontinuidades dessa história.  

 Em 1992, Murilo Sales e Sandra Werneck não eram acadêmicos e tão 

pouco jovens cineastas, mas se inscreveram nos debates culturais, políticos e 

estéticos daquele tempo trajando as vestes dos neófitos. Em depoimento colhido 

em 1999 e revisto em 2002 para o livro O cinema da retomada, nenhum dos 

diretores menciona experiências correlatas a realização de Pornografia. O 

silêncio intriga frente ao vulto da obra que obscurece. Pornografia não se 

apequena em virtude de seu formato em curta metragem, tradicionalmente 

adotado pelos recém iniciados na sétima arte; tem em sua gênese o discurso 

histórico do protesto e o seu formato é um gene nessa composição que também 

se devotou à memória política e audiovisual brasileiras. Ao tomarmos o filme 

como ponto referencial na linha do tempo do cinema brasileiro, se recuamos ou 

se avançamos no espaço-tempo, Pornografia se firma como obra que catalisou 

duas variáveis reincidentes e atemporais nessa cronologia: o anseio pelo 

amadurecimento de uma indústria de cinema e sua frustração, essa última, 

particularmente, mobilizada pela ausência de políticas públicas de estado 

capazes de contemplar o setor com alguma estabilidade.  

 A dinâmica do desmonte do cinema brasileiro impulsionada ora pela ação, 

ora pela omissão do Estado fez desse cinema uma “arte menor” no início da 

década de 1990. Com Collor, o financiamento da indústria cinematográfica era 

declarado como excedente ao escopo das competências do Estado, tendo como 

justificativa o alinhamento entre o modelo econômico encampado pelo então 

presidente e os princípios do neoliberalismo. No presente, ainda não é possível 

mensurar a dimensão das fraturas que a política vigente imputará à sétima arte 

brasileira. O Governo Bolsonaro, igualmente engajado com as fórmulas de 

desenvolvimento econômico neoliberais, também se isenta da responsabilidade 

de subsidiar a cultura, mas suas motivações extrapolam as razões econômicas. 

Bolsonaro, adiciona uma faceta retrógrada ao neoliberalismo brasileiro ao 

estabelecer a cultura como adversária do projeto de nação que ele representa. 
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 Assim, vitimado pela alternância de governos – própria do regime 

democrático e que lhe deveria ser favorável –, esse cinema se vê condenado a 

eternos recomeços. Tal como sugere o último plano de Pornografia - composto 

pela repetição da parte final do penúltimo plano – o recuo no tempo, esse passo 

atrás, tem sido o desfecho de todas as ações em que o cinema do Brasil ensaiou 

o próprio desenvolvimento. O desmantelamento tem sido a tônica dessa 

historiografia ainda quando os seus primeiros ciclos não recebiam nomes para 

demarcar sua configuração prematura.  
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Palimpsestos carnavalescos da imagem-movimento 
 

Leonardo Augusto de JESUS1 

 

 Introdução 

 Ao analisar os graus da literatura, Gérard Genette (1989) evidencia as 

diversas relações de intertextualidade segundo as quais os textos podem 

apresentar-se um sob o outro, utilizando a figura dos antigos palimpsestos para 

ilustrar o seu raciocínio. Aproprio-me da mesma analogia para tratar da imagem 

cinematográfica que se apresenta inserida nas visualidades apresentadas pelas 

escolas de samba do Rio de Janeiro. 

 A ampliação da metáfora do palimpsesto do sentido literário para o 

imagético é possível porque, conforme ensina Rancière, a imagem não 

corresponde apenas àquilo que é visual, mas pode também ser encontrada nas 

palavras: “O visível se deixa dispor em tropos significativos, a palavra exibe uma 

visibilidade que pode cegar” (2012, p. 16). Ademais, o próprio regime da imagem 

sob o qual apresentam-se os desfiles das escolas de samba relaciona o dizível 

com o visível em todas as etapas da apresentação, desde a escolha de um tema 

até a criação e confecção de fantasias e alegorias. E, principalmente, os critérios 

de julgamento para validar a melhor apresentação também aplicam uma 

regulação entre o que se viu e o que se pretendeu dizer na sinopse – texto 

fundamental de todo o desenvolvimento do desfile. 

 O cinema, objeto de estudo caro à Rancière, compartilha determinadas 

características em comum com o desfile das escolas de samba. Ambos se 

caracterizam pela pluricodicidade: apresentam-se como lugar onde concorrem 

múltiplos sistemas de significação e promovem uma comunicação complexa na 

qual se integram elementos significantes de diversos sistemas de códigos. Aos 

elementos materiais da mise-en-scène cinematográfica equivalem-se os 

elementos materiais da apresentação carnavalesca. Alegorias correspondem a 

cenários sobre rodas idealizados por cenógrafos e iluminadores; cada 

                                                            

1 Doutorando no Programa de Pós-graduação em Artes Visuais na linha de Imagem e Cultura – 
PPGAV/EBA/UFRJ sob a orientação da Profa. Dra. Helenise Monteiro Guimarães 
(PPGAV/EBA/UFRJ). 
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componente veste o figurino relativo ao seu “personagem”; a trilha sonora do 

filme é substituída pelo samba-enredo que embala a apresentação. 

 Desta forma, há que se compreender o mundo do samba 2  como um 

mundo artístico no sentido atribuído por Becker (1977), no qual reconheço a 

semelhança com as artes cênicas. Com efeito, o desfile das escolas de samba, 

assim como o teatro e o cinema, corresponde a espetáculo audiovisual que 

necessita obrigatoriamente da mise-en-scène para comunicar de forma plena e 

eficaz a sua mensagem. No cinema, a simples leitura do roteiro não nos permite 

compreender toda a mensagem emitida pelo autor em conjunto com o diretor, 

pois estão ausentes os elementos materiais – figurino, cenário, iluminação, etc. 

- capazes de transmitir, de forma complementar ao texto, informações não 

verbais aos espectadores. Igualmente, a simples leitura da sinopse não 

possibilita a comunicação plena como pretendida pelo carnavalesco. O desfile 

somente atinge sua comunicação total quando se materializa sonora e 

visualmente em frente aos espectadores e jurados. 

 Assumindo como verdadeira a afirmação de Joãozinho Trinta de que o 

desfile das escolas de samba corresponderia a uma ópera de rua, Clécio 

Quesada, julgador do quesito Enredo, lembra que “o tema de que se trata 

aparece iconicamente formulado através de outros signos por vezes não 

narrativos”, sejam eles signos visuais, dinâmicos ou sonoros (apud FARIAS, 

2007, p. 39). De igual modo, o professor Ciro Flamarion Cardoso refere-se ao 

filme como “uma mensagem de complexidade considerável”, que combina 

“diversas matérias significantes” ou “diferentes categorias de sinais a 

decodificar”, sejam eles visuais ou auditivos (2013, p. 77). 

 Assim, a comparação dos desfiles à produção cinematográfica, ainda que 

seja pouco frequente, mostra-se bastante oportuna, uma vez que ambos 

correspondem a espetáculos audiovisuais em que se desenvolvem narrativas 

através de uma representação cênica, com figurinos e cenografia complexa, 

auxiliados por uma trilha sonora. Desta forma, pretendo observar as relações de 

intertextualidade entre as visualidades apresentadas nos desfiles das escolas de 

                                                            

2  Segundo José Sávio Leopoldi (2010, p. 61) a expressão corrente “mundo do samba” 
“circunscreve um conjunto de manifestações sociais e culturais, emergentes nos contextos em 
que o samba predomina como forma de expressão musical, rítmica e coreográfica”, cujas 
instituições mais expressivas são as escolas de samba. 
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samba do Rio de Janeiro e as imagens produzidas para o cinema para 

compreender os diferentes graus conforme os quais é possível afirmar a imagem 

carnavalesca enquanto palimpsesto da imagem cinematográfica. 

 

 

2. “Espírito cinema” ou uma cinevisão globalizada 

 Arte ontologicamente moderna, o cinema – juntamente com a fotografia – 

desafiou Walter Benjamin a entender a sua essência, levando-o a decretar a 

decadência da aura da obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. Do 

tempo em que Benjamin afirmou que qualquer homem podia ter a pretensão de 

ser filmado à hipermodernidade 3  na qual “filma-se tudo, o tempo todo” 

(LIPOVETSKY; SERROY, 2009, p. 290), diversas alterações ocorreram na 

cadeia da produção e reprodução da obra de arte, muitas das quais Benjamin 

sequer ousou imaginar. 

 Progressivamente, toda essa cadeia produtiva se tornou maquínica em 

menos de um século. Philippe Dubois identifica uma progressão contínua da 

desmaterialização da imagem na sucessão dos sistemas de sua produção 

(2004, p. 33). Tomemos como exemplo a imagem de vídeo. Nada mais que sinal 

elétrico codificado, impossível de materializar-se no espaço do visível. 

Incorpórea, mas ainda assim utilizada em diversas produções artísticas desde a 

segunda metade do século XX. Imagem que “não existe no espaço, mas apenas 

no tempo”, “pura síntese de tempo em nosso mecanismo perceptivo” (DUBOIS, 

2004, p. 64). Ou poderíamos ousar chamá-la de pura aura? 

 Nos anos 1980, Vilém Flusser profetizava que as imagens técnicas 

(denominação empregada por ele para abranger fotografias, filmes, imagens de 

TV, de vídeo e as imagens computadorizadas, ainda incipientes naquela década) 

– concentrariam os interesses existenciais dos homens futuros. Flusser já 

apontava o fascínio mágico que emanava das imagens técnicas: “Vivemos, cada 

vez mais obviamente, em função de tal magia imaginística: vivenciamos, 

conhecemos, valorizamos e agimos cada vez mais em função de tais imagens. 

                                                            

3 Terceira fase da modernidade, que Lipovestky e Serroy (2009, p. 49) definem como “uma 
espécie de modernidade ao quadrado ou superlativa”, possibilitada por “um tríplice metamorfose 
que diz respeito à ordem democrática-individualista, à dinâmica do mercado e à tecnociência”, 
ocorrida em função da estetização hiperbólica do mundo a partir dos anos 1980. 
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Urge analisar que tipo de magia é essa” (2009, p. 15,16). Magia, pura aura da 

imagem técnica enxergada por Flusser no poder sedutor de sua tecnologia sobre 

a humanidade. 

 Com efeito, as tecnologias influenciaram progressivamente na produção 

e reprodução da obra de arte desde a modernidade até o presente momento. Na 

hipermodernidade, as formas artísticas se constroem e se transformam em 

função das tecnologias, que dominam cada vez mais os processos de criação, 

comunicação e informação. 

 Desta forma, Lipovetsky e Serroy afirmam a existência de um “espírito 

cinema”, uma essência da arte cinematográfica que transcende a tela-

espetáculo e alcança a todas as telas da hipermodernidade. Espécie de aura  

que atua por toda parte e confere espetacularidade a tudo: “o cinema aparece 

como a forma matricial do que se exprime fora dele” (2009, p. 26). As múltiplas 

telas hipermodernas difundem o “espírito cinema” à escala do indivíduo 

qualquer; chegamos a um momento em que todos podemos ser realizadores e 

atores de cinema, atendendo a um desejo de hipervisualidade do mundo e de si 

mesmo: “o indivíduo das sociedades hipermodernas passa a olhar o mundo 

como se fosse cinema, este constituindo as lentes inconscientes pelas quais ele 

vê a realidade onde vive” (LIPOVETSKY; SERROY, 2009, p. 29). De fato, a 

produção – e a reprodução – tecnológica da obra de arte, como afirmou 

Benjamin, alterou a relação das massas com as práticas artísticas. 

 Cinevisão globalizada do mundo, já prenunciada por Flusser, que 

evidenciou uma “mundivisão cênica” que serviria de “modelo para a futura 

manipulação do mundo” (2008, p. 20), e também por Dubois, que afirmou o 

cinema como “modelo de pensamento da imagem tecnológica”: “O imaginário 

cinematográfico está em toda parte, e nos impregna até em nossa maneira de 

falar ou de ser” (2004, p. 24). 

 Dubois aponta uma cinefagia; por sua vez Lipovetsky e Serroy afirmam 

que foi o cinema que fagocitou as demais imagens… Mais do que atribuir razão 

a um ou a outro, interessa-me, neste debate, a questão aurática da obra de arte 

cinematográfica. Para tanto, devo lembrar, novamente, o pioneirismo de 

Benjamin em apontar a espetacularização cinematográfica do mundo: “Cada 

pessoa, hoje em dia, pode reivindicar o direito de ser filmado” (1985, p. 183), já 
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afirmava ele nos anos 1930, ao lamentar que a diferença entre autor e público 

perdia o seu caráter fundamental. 

 Onde buscar a aura da obra de arte na hipermodernidade, em um mundo 

simultaneamente cinefágico e fagocitado pelo próprio cinema senão por toda 

parte? 

 Para responder a este questionamento, parece-me apropriado ampliar a 

afirmação de Benjamin de que a reprodutibilidade da obra de arte pretende a 

produção de uma obra elaborada para ser efetivamente reproduzida em todas 

as telas da hipermodernidade. Reconhecer que o “espírito cinema” expandiu-se 

através de todas as telas, promoveu a espetacularização do mundo e alcançou 

as demais práticas e representações importa, portanto, encontrar a aura da 

imagem cinematográfica difusa na sociedade transestética hipermoderna. 

 

 

3. Carnaval cinematográfico e Cinema carnavalizado 

 Se o cinema integrou suas imagens ao imaginário dos indivíduos dos 

séculos XX e XXI, tornou-se modelo comportamental e de pensamento e difundiu 

sua aura por todas as telas da hipermodernidade, as práticas e representações 

em geral e, mais especificamente, os desfiles das escolas de samba, não 

passaram incólumes ao processo de cinefagocitose das imagens. 

 As referências ao carnaval na cinematografia remontam à primeira 

metade do século XX. Tome-se como exemplo a experiência de Orson Welles, 

que, em fevereiro de 1942, realizou filmagens do carnaval no Rio de Janeiro, 

com assistência de Herivelto Martins e participações de Grande Otelo, Linda 

Batista e Emilinha Borba para a película It’s All True4. Mas o cinema nacional já 

conhecia a potência do samba e do carnaval carioca desde a década anterior: 

Carmem Miranda protagonizou O carnaval cantado de 1932 e A voz do carnaval 

(1933); entre os filmes produzidos pela Atlântida Companhia Cinematográfica5 

sobressaem títulos como Este mundo é um pandeiro (1947), Carnaval no fogo 

(1949), além de Carnaval em Caxias e Carnaval Atlântida (ambos de 1953). 

Cabral registra que o cinema brasileiro 

                                                            

4 As gravações foram suspensas, motivo pelo qual as imagens somente se tornaram conhecidas 
em 1993, com o lançamento de It’s All True – Based on an Unfinished Film by Orson Welles. 
5   A relação de filmes pode ser consultada em http://www.atlantidacinematografica.com.br. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carnaval_Atl%C3%A2ntida
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(…) descobriu as escolas de samba em 1934, quando foram feitas as 
filmagens de Favela dos meus amores, uma produção de Carmem 
Santos e direção de Humberto Mauro. O filme, cuja história se passava 
no Morro da Favela, contou com a presença de sambistas das escolas 
locais e outras, como a Portela, cujos integrantes, liderados por Paulo, 
participavam das filmagens. (2011, p. 101) 
 

 Por outro lado, a primeira tentativa de representação de uma obra 

cinematográfica em um desfile de escola de samba ocorreu em 1938, quando a 

Vizinha Faladeira apresentou o enredo Branca de Neve e os sete anões, 

inspirado na produção homônima dos Estúdios Disney no ano anterior e que 

rendeu à escola a desclassificação por infringir a norma do regulamento que 

proibia a escolha de enredos com temática internacional. 

A péssima recepção do enredo escolhido pela Vizinha Faladeira pela banca de 

julgadores fez com que as escolas de samba, por várias décadas, renunciassem 

a qualquer pretensão de transpor o argumento de produções cinematográficas 

para os seus enredos. Desta forma, apenas na segunda metade do século 

passado, as agremiações começaram a empregar referências cinematográficas 

em seus desfiles. 

 Ziriguidum 2001, um carnaval nas estrelas, enredo desenvolvido por 

Fernando Pinto no desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel em 1985, 

resgatou após quase 50 anos, ainda que de forma tímida, a intertextualidade 

entre enredos de escolas de samba e a cinematografia. Simas e Fabato 

registram que o carnavalesco escolhera provisoriamente o título Requebros 

imediatos de terceiro grau, que embora recusado pela diretoria da agremiação 

(201, p. 135), comprova a intenção deliberada do artista em estabelecer um 

diálogo entre o desfile e determinada produção cinematográfica. A escola 

sagrou-se campeã procedendo ao deslocamento espaço-temporal de todo o 

desfile para o vazio sideral com imagens inspiradas no filme 2001: Uma Odisseia 

no Espaço, de Stanley Kubrick (1968). 

 Cabe ressaltar, ainda, que o mesmo carnavalesco já havia desenvolvido 

um enredo com temática cinematográfica: Oscarito, uma chanchada no asfalto, 

em sua passagem pelo Império Serrano no ano de 1978. No entanto, tratava-se 

de uma abordagem biográfica, que se referia ao cinema por ser impossível 

desvencilhar a trajetória do ator homenageado das chanchadas brasileiras. 
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Após Fernando Pinto evidenciar em sua obra a intenção de referenciar a 

cinematografia em seus enredos e desfiles, a Caprichosos de Pilares apresentou 

o enredo Luz, Câmera, Ação, em 1988, abordando todos os gêneros 

cinematográficos. 

 A partir dos anos 1980, portanto, as escolas de samba, cada vez mais, 

lançaram mão de referências textuais e imagéticas ao cinema, retiradas 

principalmente das produções hollywoodianas, que impregnaram o imaginário 

da humanidade desde o século XX. Escolha que se justifica pela legibilidade 

imediata que a imagem cinematográfica permite ao espectador dos desfiles. As 

superproduções de Hollywood, como ressaltam Lipovetsky e Serroy (2009, p. 

65), sempre visaram um mercado mundial, apresentando filmes que 

dispensavam códigos de compreensão particulares, para apresentar-se não 

apenas como arte de massa – elaborada coletivamente e cujo próprio modo de 

produção permite uma recepção também coletiva –, mas também arte de 

consumo de massa, pois visa promover um consumo renovado cuja principal 

ambição é entreter, proporcionar um prazer acessível a todos, para deleite do 

maior número possível de pessoas. 

 É essa imagem cinematográfica de consumo de massa, imediatamente 

legível por todos os espectadores – da telona e do Sambódromo – que 

proliferaram nos desfiles das escolas de samba a partir das últimas décadas do 

século passado. Mas não se pode negar a presença dos filmes de vanguarda na 

passarela do samba do Rio de Janeiro. O chamado Cinema de Arte – com A 

maiúsculo – também reverberou nas apresentações carnavalescas. Uma das 

imagens cinematográficas mais recorrentes na Sapucaí nas últimas décadas são 

os robôs de Metrópolis, lançado em 1927. 

 Em 1998, a Imperatriz Leopoldinense apresentou o enredo Quase no ano 

2000… A segunda alegoria do desfile referia-se à cidade fictícia do clássico de 

Fritz Lang: destaca-se, como elemento central e mais significativo do carro 

alegórico, uma escultura da Maschinenmensch, personagem que corresponde à 

versão feminina de um robô, ao redor da qual componentes realizavam uma 

coreografia inspirada nos movimentos automatizados dos operários do filme. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Maschinenmensch
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Figura 1 – A  Maschinenmensch de Fritz Lang. 

 
Disponível: http://experimentenoir.blogspot.com/2011/04/metropolis-fritz-lang-1927.html. 

 
 

Figura 2 – A  Maschinenmensch na alegoria da Imperatriz Leopoldinense, 
1998. 

 

Fonte: Captura de tela do vídeo do desfile na plataforma Youtube. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=3U1cgWSG7qA&t=2728s. 

 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Maschinenmensch
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maschinenmensch
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Nove anos depois, Fritz Lang retorna à Sapucaí em dose dupla. A 

Mocidade Independente de Padre Miguel apresentou o enredo O futuro no 

pretérito – Uma História feita à mão. Para tratar do fazer artesanal, a agremiação 

emulou em seu abre-alas o cenário de cenas de Metrópolis: a alegoria 

representava a fábrica esfíngica cuja enorme boca aberta devorava os operários. 

Ademais, a ala que vinha à frente da referida alegoria apresentava fantasia 

inspirada no figurino da personagem Maschinenmensch. 

 Por sua vez, a Unidos de Vila Isabel abordou as diversas mudanças na 

história da humanidade com o enredo Metamorfoses: do reino natural à Corte 

Popular do Carnaval - As transformações da vida. A quinta alegoria apresentada 

no desfile pretendia problematizar a automatização do trabalho: intitulada A 

robotização humana, exibia em seu centro uma enorme escultura inspirada na 

Maschinenmensch. Consciente de que as imagens de Metrópolis não são de 

conhecimento imediato do grande público que assiste aos desfiles, sendo 

necessário um conhecimento cultural ou histórico do cinema para identificá-las, 

o carnavalesco Cid Carvalho rodeou-a com componentes que vestiam uma 

fantasia inspirada no figurino da personagem principal do blockbuster oitentista 

Robocop – O policial do futuro (1987). 
 

Figura 3 - Ala de abertura do desfile da Mocidade Independente de 

Padre Miguel, 2007. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Wigder Frota. Acervo pessoal. 

 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Maschinenmensch
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maschinenmensch
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Figura 4 – Cena do filme Metrópolis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Disponível: http://experimentenoir.blogspot.com/2011/04/metropolis-fritz-lang-1927.html. 

 

Figura 5 – Abre-alas da Mocidade Independente de Padre Miguel, 2007.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Wigder Frota. Acervo pessoal. 
 
 

http://experimentenoir.blogspot.com/2011/04/metropolis-fritz-lang-1927.html
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Figura 6 – Alegoria A robotização humana, Vila Isabel, 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Wigder Frota. Acervo pessoal. 
 

 O aniversário de 80 anos do clássico de Fritz Lang não passou 

despercebido pelas escolas de samba do Rio de Janeiro, portanto. 
 

Figura 7 – Cartaz de Robocop – O policial do futuro 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Disponível: https://filmow.com/robocop-o-policial-do-futuro-t1008/. 
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Figura 8 – Componentes fantasiados como Robocop, Vila Isabel, 2007. 

 
 

Fonte: Wigder Frota. Acervo pessoal. 
 

 Importa reconhecer que nenhum dos enredos em questão tratava 

diretamente da película de Fritz Lang ou de qualquer outro filme, mas os 

carnavalescos apropriaram-se de suas imagens por seu potencial expressivo 

que transita entre os polos simbólico e dialético. Palimpsesto metafórico, 

portanto, empregado sob a função frase-imagem de que nos fala Rancière. 

 A frase-imagem não representa por semelhança, mas faz do choque a 

sua potência de comunicação e da combinação de opostos a sua potência 

estética; não rechaça a sua relação a um discurso, mas o faz conforme um novo 

modelo de correspondência. Constrói uma “grande parataxe” 6 , através da 

justaposição caótica, da mistura indiferente de significações e materialidades. 

Não se trata da mera união de uma forma visual com uma sequência verbal; a 

imagem transforma-se no não-lugar em que é possível justapor elementos 

heterogêneos, que jamais se encontrariam no mundo real, mas cuja união ocorre 

na mediação pelas palavras. Apresenta-se como a união da função textual e da 

                                                            

6 Rancière recorre à gramática e à linguística para ilustrar seu pensamento e exemplificar a 
comunicação imagética que ocorre através de uma construção de elementos heterogêneos 
justapostos sem conectivos. In O destino das imagens, Rio de Janeiro: Contraponto, 2012, p. 54-
61. 



 
 

290 
 

função imageadora pela forma como ambas desfazem a relação representativa 

do texto com a imagem. Subverte a lógica aristotélica do regime poético das 

artes, através da qual cabia ao texto promover o encadeamento ideal das ações, 

enquanto a imagem correspondia a um suplemento de presença ilustrativa; no 

regime estético das artes, a frase-imagem é capaz de unir essas duas funções: 

“é a unidade que desdobra a força caótica da grande parataxe em potência 

frástica de continuidade e potência imageadora de ruptura” (2012, p. 56). A 

função frase da imagem atribui-lhe uma potência expressiva que decorre não da 

mímese da realidade, mas do choque de elementos heterogêneos cujo encontro 

promove incômodo e estranhamento em seu receptor. 

 Em outros momentos, no entanto, a imagem cinematográfica inseriu-se 

nas visualidades carnavalescas conforme a lógica aristotélica que pretende a 

representação mimética causal e verossímil em relação ao texto contido na 

sinopse, de forma meramente ilustrativa e não simbólica, como apresentado no 

desfile da Acadêmicos do Salgueiro no ano de 2011. De acordo com a sinopse 

do enredo Salgueiro apresenta: O Rio no cinema, os carnavalescos Renato e 

Márcia Lage propunham não só abordar as películas cuja trama se desenvolve 

em terras cariocas, como Alô, amigos! (1942), Carlota Joaquina, Princesa do 

Brasil (1995) e Madame Satã (2002), dentre outros, mas principalmente, em um 

delírio carnavalesco, mesclar Hollywood ao Rio de Janeiro e carioquizar os 

ícones do cinema estadunidense: 
 

A notícia do tesouro escondido ao Sul do Equador não para de se 
espalhar. E deu a louca no cinema! Estrelas da sétima arte 
desembarcam por aqui e entram em irreversível processo de 
carioquização. Trocam o hot dog pela feijoada, o bip-bop pelo samba, 
desfilam pelo calçadão da fama de Copacabana... Uma confusão! Até 
o King Kong, vejam só, foi se pendurar na torre da Central do Brasil. O 
Homem Aranha se amarra no Beijo da Mulher Aranha, e com ela se 
prende numa teia conjugada na Zona Sul. A bela mocinha, que o vento 
levou, agora veste plumas e paetês e, quem diria, foi parar em Irajá! E 
a loirinha, que nunca foi santa? Virou rainha da escola. Gostou do 
samba e hoje vive muito bem. (LAGE, R.; LAGE, M., 2011) 
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Figura 9 – Alegoria do Salgueiro, 2011. 

 
Disponível: https://www.carnavalesco.com.br/desfiles-da-decada-o-exuberante-rio-no-cinema-

do-salgueiro-no-carnaval-de-2011/. 
 

 Observe-se que, no caso em tela, os carnavalescos não produziram um 

palimpsesto metafórico; tão somente utilizaram as imagens cinematográficas 

sob o regime representativo das artes. Apesar do choque de elementos 

aparentemente heterogêneos – como o King Kong pendurado na torre do edifício 

da Central do Brasil – as imagens de cinema buscavam representar a sinopse, 

sem nenhuma pretensão metafórica destinada a convocar uma reflexão ou 

tomada de consciência dos espectadores. Palimpsesto representativo, portanto, 

que, em lugar de simbolizar o dizível, ilustra ipsis litteris o texto contido na 

sinopse do enredo 

 Com efeito, imagens cinematográficas inseridas em um desfile de escola 

de samba cujo enredo refere-se à sétima arte não surpreendem os 

espectadores, os jurados ou os pesquisadores de carnaval. O que chama a 

atenção é o emprego de imagens cinematográficas em enredos não 

relacionados ao cinema ou que apresentem uma conexão pouco evidente com 

a cinematografia. 
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Figura 10 – Componentes caracterizados como Marilyn Monroe e Amy 

Winehouse disputam o flash dos fotógrafos na comissão de frente do 

Salgueiro, 2013. 

 
Disponível: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/carnaval/2013/noticia/2013/02/mangueira-

recebe-estandarte-de-ouro-como-melhor-escola-do-rio.html. 
 

 

 Foi o caso do enredo Fama, desenvolvido pelo casal Lage, novamente 

pela Acadêmicos do Salgueiro, em 2013. A comissão de frente que abriu o 

desfile era formada por um grupo de fotógrafos que rodeavam uma limusine, da 

qual saía uma bailarina caracterizada como Marilyn Monroe na famosa cena do 

filme O Pecado Mora ao Lado (1954), dentre outras celebridades.  

 Ali, evidenciou-se o potencial simbólico, metafórico e dialético do 

palimpsesto empregado sob a função frase imagem: o que pretenderam os 

carnavalescos foi despertar no público uma reflexão sobre os efeitos adversos 

da fama, com uma superstar hollywoodiana sendo perseguida por paparazzi. 

 Cabe ainda registrar que o espírito cinema se estende inclusive às escolas 

de samba que não desfilam na Av. Marquês de Sapucaí. 

 

 

 

 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Pecado_Mora_ao_Lado
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Figura 11 - Logo de enredo da Acadêmicos do Engenho da Rainha, 2020. 

 
Fonte: Felipe Cunha. Acervo pessoal. 

 
 Em 2020, duas agremiações dos grupos que desfilam na Estrada 

Intendente Magalhães abordaram o cinema nacional em seus enredos. Na 

Acadêmicos do Engenho da Rainha, que desfilou no Grupo Especial da LIESB 

(correspondente à terceira divisão da competição), pude aplicar em um trabalho 

prático as reflexões e inquietações que aqui teorizo, ao desenvolver o enredo De 

Roliúde ao sertão – Luz, câmera, ação!, cuja temática abordava a produção 

cinematográfica do Nordeste brasileiro. Por sua vez, o Império Ricardense 

apresentou De Carlota Joaquina a Bacurau, nosso Cinema deu Show e virou 

Carnaval! no Grupo de Acesso da LIESB (correspondente à quarta divisão). 
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3.1 Paulo Barros: um caso singular de palimpsesto da imagem 
cinematográfica 

 

 No estudo da imagem carnavalesca que apresenta subjacente uma 

imagem retirada das telas de cinema, merece destaque a obra do carnavalesco 

Paulo Barros. O artista elevou exponencialmente a quantidade de referências 

cinematográficas nos desfiles das escolas de samba e notabilizou-se pelo 

emprego dessas imagens como palimpsestos desde o começo de sua carreira. 

Em sua obra, Barros se apropria de imagens da cinematografia hipermoderna, 

inspirando-se predominantemente em filmes repletos de efeitos especiais, tais 

como Tubarão e toda a sequência da franquia iniciada em 1975 e concluída em 

1987, as aventuras protagonizadas pelo arqueólogo Indiana Jones (lançados 

entre 1981 e 2008), além dos blockbusters inspirados nas HQs de super-heróis: 

Thor, Batman, Superman e Homem-aranha, dentre outros, são presença 

garantida nos desfiles por ele desenvolvidos. 

 O primeiro grande sucesso de público e crítica na obra do carnavalesco 

foi a alegoria que ficou conhecida como “Carro do DNA”. O enredo tratava da 

evolução científica e permitiu a Paulo Barros “sacudir a viciada estrutura estética 

da festa” (SIMAS; FABATO, 2015, p. 169). A alegoria consistia apenas em uma 

estrutura piramidal em ferro, ao longo da qual se sentavam 127 componentes 

que, durante o desfile, executavam movimentos coreográficos com as mãos 

alternadamente para ambos os lados. 

Figura 12 – A pirâmide humana de Footlight Parade. 

 
Disponível: https://cometoverhollywood.com/2018/07/30/musical-monday-footlight-parade-

1933/. 
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Figura 13 – A pirâmide humana/DNA de Paulo Barros, Unidos da Tijuca,2004. 

 
Fonte: Wigder Frota. Acervo pessoal. 

 

 André Monte Pereira Dias aponta a intertextualidade entre a estrutura 

criada por Barros e a pirâmide humana do filme Footlight Parade, de 1933 (2016, 

p. 109). Em nada assemelhava-se à estrutura helicoidal tradicional nas 

representações do DNA em publicações científicas, mas, enquanto palimpsesto 

de uma imagem cinematográfica, possibilitou a leitura clara, inequívoca e 

imediata pelos espectadores: a alegoria de Paulo Barros invocava a pirâmide 

cinematográfica já integrada ao imaginário popular para indicar uma humanidade 

por dessemelhança. Apenas ferro e luz: o DNA humano não estava ali e ainda 

assim estava ali, na indicialidade do movimento dos corpos dos componentes 

sobre a alegoria, cuja potência permitia comunicar uma presença na ausência, 

apesar de sua total dessemelhança com o objeto representado. Uma dialética 

do visual que atribuía à alegoria múltiplos significados: pirâmide-hélice-DNA-

humanidade. 

 Em 2005, no seu segundo desfile no Grupo Especial do Rio de Janeiro e 

novamente pela Unidos da Tijuca, Barros desenvolveu o enredo Entrou por um 

lado, saiu pelo outro… Quem quiser que invente outro. A proposta de abordar 

lugares imaginários mostrou-se bastante adequada para a introdução de 

diversos palimpsestos visuais da cinematografia. Sob as visualidades do desfile, 

Barros introduziu cenas, cenários e personagens de diversos filmes. Entre 



 
 

296 
 

lugares como o Purgatório e Atlântida, podiam ser vistos também sítios fictícios 

que se tornaram famosos no cinema, como o País das Maravilhas de Alice, Oz 

e o Planeta dos Macacos. 

 No ano seguinte, ainda na Unidos da Tijuca, o artista desenvolveu o 

enredo Ouvindo tudo que vejo, vou vendo tudo que ouço, através do qual 

propunha carnavalizar a relação entre músicas, visualidades e memórias 

afetivas. No desfile, destacou-se uma alegoria ao redor da qual giravam diversas 

bicicletas que traziam em suas cestas uma escultura do extraterrestre mais 

famoso de Hollywood e montadas por componentes fantasiados com o figurino 

do personagem Elliot, representando a clássica cena do filme E.T. O 

extraterrestre (1982). 
 

Figura 14 – Alegoria em referência ao filme E.T. O extraterrestre. Unidos da 
Tijuca, 2006. 

 
 

Fonte: Wigder Frota. Acervo pessoal. 
 

 A partir de então, Paulo Barros não cessou de produzir palimpsestos 

carnavalescos sob os quais se exibiam imagens de cinema. O rol é longo e 

reproduzi-lo aqui não é o objetivo principal do presente artigo. Interessa-me, de 

fato, destacar um aspecto diferencial no tratamento dado por Barros à imagem 

cinematográfica: de forma gradativa em seus desfiles, o artista abandona o uso 
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da representação mimética para apresentar ícones do cinema cujas presenças 

se desdobram em mera apresentação de si mesmas. 

 Em seus primeiros desfiles, de modo geral, o artista pretendia representar 

um filme, uma cena, um personagem que, de alguma forma, relacionava-se com 

o tema proposto ou com determinada mensagem que o carnavalesco pretendia 

transmitir em algum ponto do enredo. Assim, à exceção do Carro do DNA – 

palimpsesto indicial, que expressou toda a sua eloquência na potência 

significativa do índice, para tomar de empréstimo a terminologia peirceana –, as 

imagens cinematográficas apresentavam-se na obra de Paulo Barros, 

inicialmente, enquanto palimpsestos representativos ou simbólicos. 

Aos poucos, entretanto, o artista liberta-se da representação aristotélica, 

condicionada à verossimilhança e à causalidade da narrativa, permitindo-se 

romper a linearidade do desenvolvimento do enredo, criando narrativas 

descontínuas, fragmentárias e dispersas, como as que predominam nas 

produções hollywoodianas da atualidade e que Lipovetsky e Serroy denominam 

como narrativas multiplex: roteiros que contam uma diversidade de histórias que 

se entrecruzam – ou não – em algum momento da intriga (2009, p. 98). 

 Mas o abandono da representação aristotélica na obra de Barros vai além 

da ruptura com a linearidade da narrativa, alcança também a própria produção 

das visualidades carnavalescas: o artista logra operá-las enquanto imagem sem 

frase, apontada por Rancière como uma das funções imagéticas características 

do regime estético das artes. A imagem sem frase suprime a sua função 

mediadora e promove a identificação imediata entre ato e forma em detrimento 

das operações de semelhança, deciframento e suspensão. Institui um novo 

signo visível com propriedades bem particulares, que não dá a ver algo ausente, 

mas impõe sua presença; que recusa a sua interpretação como cifra de uma 

história, exibindo apenas a pura forma sensível desprovida de significação: “não 

se lamenta mais que as imagens escondam segredos que já não são mais 

secretos para ninguém; ao contrário, lamenta-se que as imagens nada mais 

escondam” (RANCIÈRE, 2012, p. 31). 

 Ao discurso da Imagem opõe-se o discurso do Visual, abrangendo as 

formas visuais que não remetem a um outro, mas a si mesmas, renunciando à 

representação e subtraindo qualquer significação. Ao afirmar sua potência como 

presença bruta, desprovida de significação, a imagem sem frase “põe essa 
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presença como o próprio da arte, ante a circulação midiática das imagens, mas 

também diante das potências do sentido que alteram essa presença” 

(RANCIÈRE, 2012, p. 32). Imagem ostensiva, que Rancière resume com uma 

única palavra em francês: Voici, demonstrativo da presença no presente. Aqui 

está: presença insignificante que se desdobra em mera apresentação de si 

mesma; punctum que remete à identidade sem alteridade e que se coloca à 

frente do espectador como potência obtusa, como um “estar-aí-sem-razão”7. A 

imagem ostensiva é concebida nos moldes do ícone e atesta “um modo singular 

do sensível, subtraído às outras maneiras como as ideias e as intenções 

dispõem de dados da experiência sensível” (2012, p. 33). 

 Portanto, a imagem sem frase nos desfiles de escolas de samba é capaz 

de promover a identificação imediata, renunciando à interpretação do 

espectador; função que pretende a mera observação da imagem que 

proporciona ao público prazer estético sem convocar-lhe a uma tomada de 

consciência determinada. 

 No desfile que desenvolveu para a Unidos do Viradouro em 2008, Barros 

propôs carnavalizar as sensações capazes de nos causar arrepio. Em referência 

ao arrepio de frio, vestiu os componentes da comissão de frente com uma 

fantasia inspirada no personagem Mr. Freeze, da animação de 1998 Batman & 

Mr. Freeze: Abaixo de zero. A sensação de arrepiar-se de frio poderia ser 

suscitada nos espectadores por diversas maneiras diferentes. Vejamos como a 

sinopse tratava a questão: 
 
Começou o desfile. Sente o frio? 
Esse vento que passa provoca arrepios. 
Esfregue as mãos, cubra o corpo, chegue mais perto de mim. 
Não deixe que o sangue congele. Se embole, se agite. 
Nunca vi nada assim. 
Grite! Procure saber de onde vem o vento, a ventania. 
Esfria, arrepia, me esquenta. 
Ouça o samba. Mexa o corpo, requebre, me aguenta. 
Quero fazer sua vontade. Te arrepiar na folia. (BARROS, 2008) 
 

                                                            

7 A tradução brasileira fala em “ser-aí-sem-razão”. O verbo francês être pode ser traduzido em 
português como ser ou estar. O sentido que Rancière o utiliza parece-me indicar não uma 
essência, mas uma presença desmotivada, motivo pelo qual optei por “estar-aí-sem-razão”. 
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 A escolha do artista reforça a intenção deliberada de apropriar-se do 

imaginário cinematográfico. À diferença das tentativas anteriores, no entanto, 

não utilizou a imagem enquanto símbolo ou índice de determinada mensagem 

contida na sinopse. Barros pretendeu, efetivamente, não a decifração de uma 

mensagem, mas apenas o reconhecimento instantâneo, a identificação da 

imagem cinematográfica enquanto ícone que apenas apresenta a si mesmo. 

Assim, na comissão de frente, os bailarinos fantasiados de Mr. Freeze 

representavam o próprio personagem que, apesar de não apresentar relação 

com a sinopse, suscitava a emoção do espectador, ao invocar a consolidação 

de uma memória cinematográfica relacionada à sensação de frio. 
 

Figura 15 – Componentes fantasiados como Mr. Freeze, Comissão de frente 

da Unidos do Viradouro, 2008. 

 
Fonte: Wigder Frota. Acervo pessoal. 

 

 Semelhante estratégia foi adotada pelo carnavalesco no desfile que lhe 

rendeu seu primeiro título de campeão da competição entre as escolas de samba 

em 2010. O abre-alas, que fazia referência ao incêndio da Biblioteca de 

Alexandria, trazia em sua lateral fotografias de Elizabeth Taylor atuando como 

Cleópatra, na superprodução homônima de 1963. A inserção de outros ícones 

cinematográficos se mostrou bastante pertinente no desenvolvimento do enredo 

É segredo: desfilaram pelo Sambódromo todos os principais super-heróis do 
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cinema, com direito à exibição do símbolo do Batman no edifício de uma 

alegórica Gotham City. Em referência aos detetives que desvendam segredos, 

Barros apresentou uma ala cuja fantasia era a reprodução exata do figurino de 

Warren Beatty em Dick Tracy (1990): assim como o Mr. Freeze no desfile de 

2008, aqui a presença da personagem desdobrava-se em apresentação de si 

mesma, capaz de evocar a memória cinematográfica do espectador e estender 

sua iconicidade a todos os detetives. 

 

Figura 16 – Componentes fantasiados como Dick Tracy, Unidos da Tijuca, 

2010. 

 
Fonte: Wigder Frota. Acervo pessoal. 

 

 A temática do enredo Esta noite levarei sua alma, que girava em torno dos 

filmes de terror, já explicita que o desfile da Unidos da Tijuca em 2011, 

desenvolvido novamente por Paulo Barros, apresentou-se repleto de ícones 

cinematográficos. Com efeito, neste desfile o carnavalesco explorou ao máximo 

a cinematografia. Dentre as visualidades apresentadas pela escola naquele ano, 

destaco aquelas que operaram segundo a função imagem sem frase, ou seja, 

que renunciaram à qualquer significação oculta a ser decifrada pelo espectador, 

apenas apresentando a si mesmas.  
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 Barros inseriu imagens de filmes que não pertenciam ao gênero 

homenageado pelo enredo: havia uma ala com componentes fantasiados como 

os carros-robôs de Transformers – O Filme (2007); a fantasia de outra ala 

reproduzia o figurino dos stormtroopers da franquia Guerra nas Estrelas (1977 a 

2019); uma alegoria fazia referência ao filme Avatar (2009). Os filmes Priscilla, a 

Rainha do deserto (1994) e Peter Pan – De volta à Terra do Nunca (2002) foram 

abordados em uma ala e um tripé, cada. As sequências de Planeta dos Macacos 

novamente estavam presentes em um carro alegórico, assim como as franquias 

Harry Potter (2001 a 2011) e Indiana Jones (1981 a 2008). Em um enredo sobre 

filmes de terror, houve espaço até para uma ala em referência à animação A 

fuga das galinhas (2000). 

 

Figura 17 – Componentes fantasiados como os habitantes de Avatar, Unidos 

da Tijuca, 2011. 

 
 

Fonte: Wigder Frota. Acervo pessoal. 
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Figura 18 – Referência ao filme Priscila, a rainha do deserto no tripé da Unidos 

da Tijuca,2011. 

 
Fonte: Wigder Frota. Acervo pessoal. 

 

Figura 19 – Cena do filme Indiana Jones – Os Caçadores da Arca Perdida, 

1981. 

 
Disponível: https://www1.folha.uol.com.br/folha/galeria/album/p_20031016-indiana-02.shtml. 

  



 
 

303 
 

Figura 20 – Detalhe de alegoria da Unidos da Tijuca, 2011. 

 
Fonte: Wigder Frota. Acervo pessoal. 

 

 Todas as imagens cinematográficas acima relacionadas, portanto, foram 

utilizadas enquanto imagem sem frase: não se relacionavam ao enredo 

pretendido, não veiculavam nenhuma mensagem contida na sinopse, apenas se 

apresentavam enquanto ícones cinematográficos que são. É exatamente a 

iconicidade da imagem sem frase que garante o seu reconhecimento imediato 

pelo espectador, oferecendo-lhe o deleite do voici. 

 Outro ótimo exemplo do emprego da imagem cinematográfica sem frase 

na obra de Paulo Barros pode ser encontrado no desfile da Unidos do Viradouro 

em 2019. O artista propunha apresentar as imagens do desfile como o folhear 

de um livro de histórias infantis para desenvolver o enredo Viraviradouro, que 

abordava as histórias contadas pelas avós a seus netos. 
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Figura 21 – Componente caracterizado como Motoqueiro Fantasma, 

Viradouro, 2019. 

 
Disponível: https://www.carnavalesco.com.br/carro-da-viradouro-impressiona-com-motoqueiro-

fantasma/. 

 

 As imagens de maior êxito do desfile não foram inspiradas em nenhuma 

história infantil, mas novamente foram retiradas do imaginário cinematográfico. 

Além de um carro alegórico em referência aos filmes da franquia Piratas do 

Caribe (2003 a 2017), cujo destaque principal fantasiava-se como a personagem 

Jack Sparrow, havia outro que, para abordar as histórias de terror, tinha como 

elemento principal um componente cuja fantasia inspirava-se no figurino utilizado 

por Nicolas Nage em Motoqueiro Fantasma (2007). O destaque descia a alegoria 

por uma rampa e atravessava uma ala cuja fantasia reproduzia o figurino usado 

por Michael Jackson no clipe da música Thriller. 
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Figura 22 – Componente caracterizado como Motoqueiro Fantasma, 
Viradouro, 2019.  

 
Fonte: Wigder Frota. Acervo pessoal. 

 

 Jack Sparrow e o Motoqueiro Fantasma foram apresentados naquele 

desfile não por corresponderem a imagens da literatura infantil, mas retiradas de 

superproduções hollywoodianas que possibilitaram o reconhecimento imediato 

e maximizaram o deleite e o prazer sensorial do público. De igual modo, o zumbi 

de Michael Jackson, embora não pertença à cinematografia, compõe o 

imaginário imagético e cultural da hipermodernidade, sendo este o principal 

motivo de estar inserido nas visualidades daquele desfile. 

 
 

4. Algumas tensões imagéticas da hipermodernidade 
 Cumpre ainda analisar determinadas tensões da hipermodernidade que 

afetam a produção da imagem carnavalesca e, consequentemente, como ela se 

apresenta enquanto palimpsesto da cinematografia. 

 O fenômeno através do qual cinema e escolas de samba se relacionam 

de forma referencial deve ser entendido como desdobramento da hibridização 

que caracteriza a hipermodernidade transestética e que envolve sincrônica e 

globalmente as tecnologias e a arte, o capital e a cultura, o consumo e a estética. 
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Segundo Lipovetsky e Serroy, o período marca o advento do capitalismo artista, 

fenômeno que promove uma espécie de interpenetração entre o artístico e o 

econômico através de processos inéditos de hibridização que alcançam também 

as indústrias culturais, como o cinema e o carnaval e que desestabiliza as 

antigas hierarquias artísticas e culturais (2014, p. 36). 

 Para ilustrar o conceito de capitalismo artista, cito o convite aceito por 

Jean Paul Gaultier, em 2019, para assinar o figurino de umas das alas do desfile 

da Portela, como exemplo da hibridização hipermoderna entre a produção 

cultural e o capital nos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro: a 

fantasia criada pelo estilista reproduzia o design do consagrado perfume Le Male 

em um enredo que homenageava a cantora mineira Clara Nunes. 

 A hibridização transestética apresenta-se, assim, como operação capaz 

de atender ao consumidor que busca experiências hedonistas e sensíveis, de 

forma incessante, renovada e surpreendente, estilizando as produções para 

“responder às demandas crescentes de arte, de beleza, de experiências 

estéticas em todos os domínios da existência” (2014, p. 65). 

 Lipovetsky coloca o capitalismo artista no centro da “escalada da 

superficialização da imagem” (2019, p. 309) na hipermodernidade, processo pelo 

qual as imagens fragmentam-se, multiplicam-se e dispersam-se 

simultaneamente, sem exigências narrativas, passando a ter como finalidade 

única o impacto espetacular, midiático e mercantil, remetendo apenas a si 

mesmas, operando, desta forma, sob a função imagem sem frase identificada 

por Rancière. 

 Ademais, atualmente, tudo está regido hiperbolicamente pelas lógicas do 

espetáculo, do divertimento, da teatralização e do show business. O 

hiperespetáculo deixa de ser organizado segundo referenciais de sentido, 

buscando apenas o divertimento e o prazer imediato dos consumidores. Não há 

mais significado nas imagens dos espetáculos, “apenas uma finalidade 

econômica que leva cada vez mais longe a busca de efeitos para seduzir e 

divertir um número crescente de consumidores” (LIPOVETSKY, 2014, p. 190). 

 Desta forma, as imagens, produzidas e reproduzidas hiperbolicamente e 

de forma globalizada e multiplicada pela onipresença das telas, tornaram-se 

superficiais, prescindindo de uma leitura semiótica aprofundada. O mesmo 

fenômeno alcançou também as imagens produzidas pelas escolas de samba. 



 
 

307 
 

Vilém Flusser nos lembra que para aprofundar-se no significado de uma imagem, 

é necessário proceder-se ao scanning, ou seja, permitir à vista vaguear pelo 

objeto. Entretanto, na era hipermoderna, vemos diariamente um número cada 

vez maior de imagens, tornando-se impossível demorar o olhar em cada uma 

delas. Ademais, mostra-se difícil proceder a um scanning aprofundado durante 

o desfile de uma escola de samba. Desde a década de 1960, instituiu-se no 

regulamento dos desfiles a previsão de um tempo máximo para a apresentação 

de cada escola de samba, impondo uma nova temporalidade aos desfiles. 

 Tomemos como exemplo os desfiles de 2020: cada agremiação dispôs de 

70 minutos para se apresentar. Considerando o formato processional de um 

desfile com aproximadamente 25 alas, cada ala demoraria cerca de 2,8 minutos 

em frente a um espectador localizado em um ponto fixo. Isto se desprezarmos 

cerca de 5 alegorias, além dos demais segmentos de uma escola de samba, 

como casais de Mestre-Sala e Porta-Bandeira e Comissão de Frente – ambos 

correspondem a quesitos de julgamento, sendo obrigados a parar para 

apresentar-se em 4 cabines de jurados. 

 Há que se considerar, ainda, que a quase totalidade do público presente 

ao Sambódromo não dispõe de informações que lhes permitam aprofundar-se 

nos significados latentes nas visualidades carnavalescas. Para tanto, faz-se 

necessário conhecer a sinopse do enredo, além do roteiro de desenvolvimento 

do desfile – conhecido como livro Abre-Alas – que somente é disponibilizado 

para os julgadores, os espectadores privilegiados do espetáculo, capazes de 

conjugar as informações textuais e visuais para analisar adequadamente como 

se articulam o dizível e o visível em um desfile. 

 Portanto, torna-se cada vez mais difícil ao espectador comum, sentado às 

arquibancadas ou mesmo dentro de um camarote sofisticado, proceder a uma 

análise profunda das imagens apresentadas pelas escolas de samba. Assim, os 

palimpsestos de imagens cinematográficas nos desfiles mostram-se uma 

escolha estética eficaz para promover o reconhecimento imediato das 

visualidades carnavalescas. 
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5. Conclusão 

 Dentre as diversas transformações que operaram sobre as imagens na 

hipermodernidade, destaca-se o processo de hibridização. A hibridização não 

apenas promoveu a interpenetração entre arte, cultura e capital, como também 

possibilitou o encontro de visualidades até então consideradas heterogêneas e 

inconciliáveis, como as imagens artísticas e as imagens econômicas. As 

indústrias culturais entrecruzaram-se não só com as demais indústrias, mas 

também entre si, como ocorreu com a cinematografia e o desfile das escolas de 

samba do Rio de Janeiro. 

 O fenômeno de hibridização entre a indústria cinematográfica e o carnaval 

carioca acentuou-se a partir dos anos 1980, quando os enredos das escolas de 

samba abriram-se às relações de intertextualidade com os roteiros de cinema, o 

que levou os carnavalescos a apropriarem-se, gradativamente, de imagens 

retiradas de filmes, para inseri-las sob as visualidades apresentadas nos 

desfiles. 

 Os palimpsestos do cinema nas escolas de samba apresentam-se, como 

demonstrado, conforme quatro diferentes planos estéticos, que a seguir resumo. 

O palimpsesto representativo opera segundo uma relação aristotélica de 

semelhança, condicionada à verossimilhança e ao ordenamento causal da 

narrativa para representar determinada produção cinematográfica. Simbólico é 

o palimpsesto que promove o choque de elementos heterogêneos para transmitir 

metaforicamente uma mensagem contida na sinopse do enredo, relacionando o 

visível ao dizível e operando sob a função frase-imagem que convoca o 

espectador à sua decifração e a uma tomada de consciência sobre determinado 

tema. Chamo de palimpsesto indicial a imagem cinematográfica cuja potência 

permite uma associação de ideias capaz de comunicar uma presença na 

ausência, apesar de sua total dessemelhança com o objeto indicado na imagem 

carnavalesca. Finalmente, o palimpsesto ostensivo apresenta uma imagem 

cinematográfica cuja presença se desdobra em mera apresentação de si e 

renuncia a qualquer significação oculta para obter o seu reconhecimento 

imediato enquanto imagem destinada a despertar sensações e promover o 

deleite dos espectadores, sem estar necessariamente subordinada à mensagem 

textual da sinopse. 
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 A passagem de um modelo a outro ocorreu de forma gradual nas últimas 

décadas. Com efeito, na década de 1980, a imagem cinematográfica era 

normalmente utilizada nos desfiles das escolas de samba como um palimpsesto 

representativo, correspondendo a uma espécie de ilustração do texto da sinopse. 

Isto se explica pela própria vinculação das produções hollywoodianas à lógica 

aristotélica que impõe a representação por semelhança. Mas, aos poucos, os 

carnavalescos começaram a explorar a metáfora nas imagens carnavalescas, 

sendo identificados, na década seguinte, casos de palimpsestos simbólicos da 

cinematografia nos desfiles. 

 Entretanto, a hipermodernidade assiste à revanche das imagens, um 

processo que se caracteriza pela perda da ideia de representação, por uma crise 

dos significados e renúncia ao simbolismo, que conduziu à produção de imagem 

que visa tão somente a própria imagem8. 

 Os desfiles apresentados por Paulo Barros catalisam todas essas tensões 

imagéticas da hipermodernidade. O artista foi extremamente hábil em identificar 

a dificuldade crescente do público em decifrar as imagens carnavalescas até 

então apresentadas, e propôs exibir imagens cinematográficas de identificação 

imediata, desprovidas de uma significação oculta a ser desvendada pelos 

espectadores. Dentre outras escolhas estéticas, apropriou-se da lógica hiper, 

criando enredos cujas narrativas prescindem totalmente de exigências 

cronológicas e cujo desenvolvimento permitiu a apresentação de palimpsestos 

indiciais e ostensivos da cinematografia em sua obra. 

 Mais do que terem sido vítimas de um processo de cinefagocitose, as 

escolas de samba fagocitaram as imagens cinematográficas. Os palimpsestos 

carnavalescos da imagem-movimento, portanto, ao mesmo tempo em que 

consolidam e transmitem a memória das imagens cinematográficas integradas 

ao inconsciente estético, operam como estratégia de atualização dos desfiles 

das escolas de samba na era do hiperespetáculo e de sua manutenção na 

cultura popular carioca e brasileira no carnaval da hipermodernidade. 

 

                                                            

8 Rancière lembra que o “frenesi de decifração das mensagens enganosas de toda imagem se 
inverteu na década de 1980 com a afirmação desiludida de que já não havia por que distinguir 
imagem e realidade”. Op. cit., p. 44. 
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