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And the princess and the prince
discuss what's real and what is not...
It doesn't matter inside the Gates of Eden".
(...)
At times I think there are no words
but these to tell what's true
And there are no truths outside the Gates of Eden.
Bob Dylan - Gates of Eden

Quem foi que inventou o Brasil?
Foi seu Cabral ! Foi seu Cabral !
No dia vinte e um de abril...
Dois meses depois do carnaval!
Lamartine Babo - História do Brasil

All is Brazil!
Orson Welles
Tudo é Brasil!
Rogério Sganzerla

vii

RESUMO

Nosso trabalho consiste em um mapeamento das grandes linhas de discussão da
“questão realista” no Cinema Brasileiro; porém, do ponto de vista dos cineastas que, a nosso
ver, chegaram a consolidar teorias próprias a respeito. Tendo em vista existirem vários
realismos, disputados ao longo do desenvolvimento da técnica e da linguagem do cinema
mundial, levantamos a seguinte questão: Por que, na tradição cinematográfica brasileira, o
realismo é sempre um discurso de mudança? Nossa tese comprova que, no caso brasileiro,
novas reivindicações de realismo correspondem a afirmação de diferentes modos de produção
cinematográfica associados a diversos padrões de verossimilhança cinematográfica, que vêm
tentar se impor frente aos anteriores. Nossa tese se baseia em uma análise das práticas
discursivas dos diretores de cinema de ficção que, em momentos-chave da História dessa arte
no Brasil, estiveram disputando a noção de realismo: em seus discursos, em seus escritos, em
seus embates institucionais, e até na formação de seus grupos de amigos e de aliados. A
comprovação da hipótese se baseia em um levantamento da produção teórica ou jornalística
(manifestos, entrevistas, textos diversos) de diretores de longa-metragens de ficção, na qual o
debate sobre a questão realista se fez presente como principal tópico, ao longo da história do
Cinema Brasileiro. Propomos assim uma História da Discussão Realista no nosso Cinema,
contribuindo para uma História das Idéias no Brasil.

Palavras-chave: Realismo. Cinema Brasileiro. Teorias dos Cineastas.
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ABSTRACT

Our work consists of a mapping of the main lines of discussion of "realism" in
Brazilian Cinema, but from the point of view of the filmmakers, who create their our own
theories about it. Considering there are several realisms, imagined throughout the
development of the technique and language of world cinema, we raised the question: Why, in
the Brazilian film tradition , realism is always a discourse of change? Our thesis proves that in
Brazil the claims of more realism are the claims for the consolidation of different modes of
cinematic production associated with different patterns of cinematic verisimilitude, and each
patterns is trying to impose itself over the previous one . Our thesis is based on an analysis of
the discursive practices of the directors of fiction that, at key moments in the history of this art
in Brazil, were disputing the notion of realism cinema: in his speeches , in his writings , in
their institutional conflicts , and to the formation of their group of friends and allies . The
proof of the hypothesis is based on a survey of the theoretical production made by the
filmmakers or their journalism paper work (manifestos, interviews, articles, etc), in which the
debate on realism was present as the main topic throughout the history of Brazilian cinema.
We thus propose a Historical account of the argues on realism in our cinema, contributing to a
History of Ideas in Brazil .

Keywords: Realism, Brazilian Cinema, The theory of the filmmakers.
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INTRODUÇÃO
Ao fim de nosso trabalho de dissertação de mestrado, “O Realismo Na Representação
Da Favela Carioca: Uma Análise Axiográfica de Três Documentários Brasileiros”, notamos
que a chamada questão do realismo se fez presente em todas as etapas da pesquisa. No
Doutorado prosseguimos neste mesmo campo de debates, mas tendo em vista agora a
repercussão deste debate no estudo do cinema de ficção. Trata-se de um desejo de
continuidade e aprofundamento, nesta mesma instituição acadêmica, de uma investigação que
não se esgotava na dissertação: contribuir para a discussão a respeito da representação realista
no cinema ficcional brasileiro, essa foi a intenção com esta tese. Para sua realização, partimos
de um levantamento teórico, discursivo e historiográfico, específico: a fala dos cineastas
brasileiros, nossa fonte primária. É sob o ponto de vista deles que observamos a circulação
das ideias realistas no Brasil.
É um esforço que visa – mais do que reafirmar ou esclarecer marcos, datações e
rótulos – expor a riqueza e a complexidade de um diálogo continuado, talvez confuso, mas
onde se pode detectar questões recorrentes, sendo de interesse os modos como são evocadas
as questões da representação realista da paisagem brasileira, dos costumes e da cultura do
nosso povo, de sua realidade sócio-econômica. Questões que surgem nesse verdadeiro
processo de aclimatação da questão da representação realista na ficção – presente também no
horizonte artístico mundial – ao nosso ambiente cultural.
Entramos, aqui, no debate a respeito das várias propostas, pensadas e discutidas pelos
cineastas brasileiros, de como deveria ser essa representação de nossa realidade no âmbito
fílmico. Propostas estabelecidas ao longo do desenvolvimento da técnica, da linguagem e da
economia do cinema brasileiro. Vimos assim como tais propostas de produção e realização
estética audiovisual, por vezes limitadas apenas ao âmbito retórico, continuam aparecendo, e
sendo associadas a este mesmo rótulo, o realismo.
A partir de uma pesquisa empírica de fontes documentais jornalísticas, e de um
levantamento conceitual na teoria e na historiografia do cinema brasileiro, pensamos ser
possível situar a discussão dos cineastas e críticos brasileiros – a respeito da representação da
realidade do país – em um contexto de disputas verbais entre esses realizadores, ocorridas ao
longo dos anos. Lutas pela consolidação de novos padrões estéticos de verosimilhança
cinematográfica, embasados ou em estruturas econômicas de produção audiovisual, ou em
correntes estéticas de apresentação e montagem de imagens cinematográficas, influenciadas
ou não por ideias estrangeiras.
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A ideia de que existem diferentes padrões de um verossímil cinematográfico, que parte
de Christian Metz, e a de que existe por trás disso um realismo dos materiais de expressão de
Jacques Aumont, podem nos ajudar a compreender melhor essas lutas discursivas. É grande a
utilidade da aplicação do conceito de verossimilhança no estudo dos movimentos realistas no
cinema. De fato, uma das noções-chave do estudo sobre a tradição do realismo é o conceito
aristotélico

de

verossimilhança,

bastante

reeditado

na

discussão

que

aponta

a

convencionalidade do realismo. A verossimilhança pode ser entendida, para os propósitos de
exposição da questão, como um regime de veracidade e de mimetismo estético que muda
conforme a época histórica, pois se baseia tanto nas reivindicações de autenticidade do artista
realizador quanto na percepção do público, que precisa ser convencido de tal veracidade e
autenticidade. Para Aristóteles, portanto, a verossimilhança é mais do que tudo um regime de
plausibilidade aceitável. Vemos o que é considerado plausível mudar ao longo da História da
arte da literatura, e já no século XX, vemos propostas de maior realismo provocarem diversas
disputas entre diferentes movimentos estéticos no cinema mundial, passando pelo realismo
poético francês do entreguerras, o neorrealismo italiano do pós-guerra, o realismo subjetivo
de Antonioni e da Nouvelle Vague nos anos 60, o realismo em vídeo do Dogma 95 nos anos
90, entre muitos outros.
Para Metz (1972, p. 238), a cada reivindicação de realismo de um novo movimento
cinematográfico estamos lidando com um novo regime de verossimilhança. O que ele vai
chamar de verossímil cinematográfico se esforça “em renascer constantemente, cada uma de
suas mortes é diretamente sentida como um momento absoluto de verdade.”. E essa mudança
constante de paradigmas, esse confronto entre modelos de realismo, se explica pela noção de
verossímeis cinematográficos competitivos e disputantes que se sucedem. Segundo Robert
Stam (2003, p. 164-5):

diversas tendências mais amplas coexistem em uma gama de definições do realismo
cinematográfico. O realismo, é importante acrescentar, é tanto culturalmente relativo
– para Salman Rushdie, a irrealidade auto-ostentatória dos musicais de Bollywood
(Bombaim) faz os musicais hollywoodianos parecerem o neo-realismo italiano –
como algo arbitrário. Várias gerações de espectadores, por exemplo, consideram o
filme em preto-e-branco mais “realista” que o filme colorido, embora a realidade
seja em si colorida.

Para Jacques Aumont (2005, p. 134), na verdade, “o realismo cinematográfico só é
avaliado em relação a outros modos de representação e não em relação à realidade”.
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Ora, a cada etapa (mudo, preto e branco, colorido), o cinema não cessou de ser
considerado realista. O realismo aparece, então, como um ganho de realidade em
relação a um estado anterior do modo de representação. Esse ganho, porém, é
infinitamente renovável, em conseqüência das inovações técnicas, mas também
porque a própria realidade jamais é atingida (AUMONT, 2005, p. 134-5)

Nos capítulos a seguir, acompanharemos então esse grande debate do realismo. Mas
só como ele se deu no cinema brasileiro de ficção, e como esse debate foi levado adiante
pelos cineastas brasileiros devotados profissionalmente a essa forma de representação
artística. Jogamos o foco em polêmicas singulares, ocorridas em determinados momentos
entre alguns cineastas brasileiros, revelando determinadas linhas de discussão, que se
formaram nesse debate sobre nossa cinematografia. Estas linhas conceituais, sim, configuram
nosso objeto. Estas linhas nos revelam muitas coisas, como, por exemplo, o quanto o debate
realista está intimamente ligado, em diversos momentos da história do cinema brasileiro, às
condições de produção, com a presença do Estado; mesmo mantendo e cultivando, em
paralelo, uma íntima relação com as teorias históricas internacionais sobre o realismo.
Trata-se aqui de um empenho que guarda também certa natureza filosófica, embora
não seja uma tese de filosofia strictu sensu. Mas, de fato, ela busca evidenciar o trabalho de
pensamento dos nossos cineastas, demonstrando que esses seguiram um dos caminhos da
discussão estética e filosófica ampla preexistente a eles, a do realismo. É um recorte, portanto,
conceitual, o do nosso objeto, tanto mais que temporal ou geográfico. Propomos, assim, o
estudo de uma Teoria dos Cineastas, ideia notabilizada por Jacques Aumont em um livro
homônimo. Segundo Aumont (2004, p. 13):
Da mesma forma que Louis Althussser falava da “filosofia espontânea dos
eruditos”, seria possível falara de uma “teoria espontânea dos cineastas”. E, da
mesma forma como os eruditos que em geral não são filósofos, tem posições
filosóficas espontâneas que lhes são insinuadas pela ideologia dominante, os
cineastas , que em geral não são teóricos, tem posições teóricas espontâneas que
refletem as concepções dominantes em seu meio.

A "apreensão da dinâmica desse movimento" – o de construção conceitual da questão
filosófica, económica e estética do realismo – por parte de nossos pensadores cineastas é
nosso objetivo. Fizemos sim uma "exposição das principais reflexões de cineastas", focados
no cinema brasileiro de ficção, e em torno dos problemas e desdobramentos da noção de
realismo. (AUMONT, 2004, p. 7).
O campo ficcional nos interessou, primeiro por já termos trabalhado a mesma
discussão, focada no campo documental, em nossa dissertação de mestrado, e desejarmos
agora avançá-la em direção a um campo aonde ainda não havíamos entrado, esse campo

12

gêmeo, paralelo ao do cinema documentário, o do cinema de ficção. Isso segundo uma das
convenções genéricas mais tradicionais do cinema, prevalecente em termos tanto de
historiografia e teoria, quanto das práticas correntes. Uma divisão bipartite, divisão de
funções, de recursos de financiamento e de espaços mesmos de exibição. Nos interessou, em
especial, uma ideia, que pode ser atestada mais a frente pelo discurso dos cineastas, de que é
no campo ficcional que a problemática real/verdade vs ficção/representação mais se
evidencia, mais é questionada. Se na tradição ficcional brasileira, como veremos ao longo de
toda essa tese, as dicotomias artificialismo-realismo, verdade-ficção, real-representação, são o
tempo todo discutidas – pois vemos questionada a representação da realidade na ficção em
seus fundamentos básicos –, na tradição documentária é diferente. A ideia de que o filme
representa a realidade é tomada por garantida na maior parte do tempo, como é próprio das
expectativas de recepção, de público e crítica, a respeito deste tipo de filme, e como
discutimos já mais exaustivamente em nossa dissertação. (RAMOS DE SOUSA, 2006).
Outra dúvida a já dirimir antes de continuarmos é a seguinte: seguindo o pressuposto
básico de Aumont a respeito dessa teoria dos cineastas, definamos primeiramente quem é
cineasta aqui: o diretor. Assumimos assim uma perspectiva autorista, de fato. Não deixando
de observar, como Aumont mesmo faz em seu livro, que obviamente "essa concepção não é
absoluta” e está sujeita a todo tipo de complexificação. Talvez fosse possível construir
também uma teoria elaborada pelos roteiristas, fotógrafos produtores, montadores, gaffers e
continuistas, e fica aqui uma sugestão interessante para outros pesquisadores. Pois nossa
decisão de recorte, por motivos que melhor explicaremos a seguir, foi como a de Aumont
(2004, p. 9), que assume: "permaneço sem muito remorso na encarnação da arte na direção".
A metodologia e o recorte escolhidos, para dar conta de nossa proposta, pode, sem maiores
traumas, justificar tudo isso. Senão, vejamos.
Buscamos as falas de quem mais foi a público discutir o realismo de seu filme ou de
filmes de seus colegas, ou mestres, ou inimigos. Quem, principalmente, foi mais chamado,
conclamado a participar da discussão pública pelos orgãos de imprensa consultados. Ou seja,
tanto quem foi por vontade própria e desejo assumido de exercer sua oratória pró ou contra o
realismo no cinema brasileiro, como quem foi obrigado, pelo direito de réplica frente a
alguma acusação difamatória, ou pela necessidade vulgar de divulgação e propaganda. No
material textual documental que levantamos, onde a questão do realismo de um filme se fazia
presente – junto com tantas outras, que não eram de nosso interesse –, quem mais era
chamado, ou para receber elogios, ou para se defender de ataques? Em entrevistas sobre suas
obras, ou pelo menos sobre obras reconhecidas como suas? Era o diretor do filme. E em
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nossas fontes bibliográficas para além da imprensa, artigos, teses, biografias, autobiografias,
que fossem, eram os diretores a maioria.
Para o bem ou para o mal da discussão mais ampla sobre autoria no cinema, ir a
nossas fontes era encontrar um manancial de diretores falantes e teorizantes, conceituadores
do realismo, sendo esse apenas o assunto que nos interessava. Foram eles que estabeleceram o
realismo como questão tão constante em nosso debate público cinematográfico. Esperamos
mesmo que essa tese, que se empenha em descobrir e levantar uma teoria do realismo
cinematográfico brasileiro por parte de nossos cineastas, inspire outras que queiram ouvir
outras vozes complementares, de outros construtores do cinema, distantes do escopo desta.
Uma coisa de cada vez.
E quanto aos diretores em si, seguimos a mesma lógica, a de selecionar apenas quem
mais discutiu o realismo, e discutiu a ponto de consolidar uma linha de raciocínio conceitual
pública e detectável sobre o mesmo, seguida e/ou criticada por outras vozes, interpares, posto
que é destas linhas conceituais que estamos tratando aqui. Assim, portanto, mapeamos apenas
os diretores que estavam disputando a noção de realismo, em seus discursos, em seus escritos,
em seus embates institucionais. Onde quer que essa noção apareça, até mesmo na formação de
seus grupos de amigos e de aliados, bem como em suas relações institucionais com o cinema.
Assim, tal fato chamará atenção nessa tese: há tantos nomes de diretores consagrados
que entraram, quanto nomes que ficaram de fora. Pode-se depreender daí que focamos apenas
na discussão pública divulgada sobre o realismo cinematográfico e que, fato, não foi todo e
qualquer cineasta que subiu ao púlpito dos jornais, livros, revistas, que foi a chamado à
tribuna dos debates e entrevistas para defender seus filmes de acusações de antirrealismo, ou
porque se importou notavelmente com tais acusações; ou para, por vontade própria, defender
sua tese pessoal do que seria ou não mais realista em termos de cinema brasileiro. Mas, do
outro lado, ao longo dos anos formou-se um grupo numeroso e influente, em termos estéticos,
econômicos e políticos: o grupo dos nomes que fizeram pronunciamentos, tais os que foram
citados aqui ao longo de seis capítulos e mais de trezentas páginas. Um grupo que reúne
diretores de diferentes épocas, tendências e gerações, e de diferentes graus de fama.
O jogo é democrático. Todos que cabem nesses pré-requisitos apresentados acima
poderão ter voz, caso sua mensagem na garrafa tenha sido encontrada nos quatro anos dessa
pesquisa. Assim o leitor poderá, às vezes, se deliciar com formulações eloquentes e
brilhantes, feitas por alguns dos maiores gênios reconhecidos de nossa cultura. Mas, cuidado,
tais pérolas podem muito bem estar cotejadas, lado a lado, com um palavreado medíocre e
enfadonho, de algum diretor menos afortunado na oratória, cujas invectivas parecem esconder
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intenções pouco meritórias, alçado que foi aos seus tantos minutos de fama por conta de um
sucesso fílmico de circunstância. Não vem ao caso. Se a bem da discussão este sujeito
desafiou ou sancionou determinada linha-chave de raciocínio no debate realista no cinema
brasileiro, trazendo algum ponto relevante ou estratégico para o estabelecimento ou a
derrocada de tal linha conceitual de realismo cinematográfico brasileiro, ele foi ouvido. Em
diversos momentos, foi parte mesmo desta tese a tentativa de não hierarquizar falas, mas
colocá-las em relação, em uma espécie de montagem textual.
Desta maneira, descobrindo e revelando a relação construída entre essas controvérsias
no debate público, percebemos que essas falas em debate podem ser tomadas como prova da
existência de diversas redes sócio-técnicas no cinema brasileiro, tal como pensadas por Bruno
Latour (1997) em obras como Le métier de chercheur regard d'un anthropologue, onde
analisa as descobertas do francês Louis Pasteur, a partir inclusive da leituras das cartas do
cientista a interlocutores, representantes governamentais e patrocinadores. Nestas cartas podese mapear o processo de geração de um “centro de cálculo” no Laboratório de Pasteur, um
ponto de convergência dos interessados nos problemas científicos a respeito de micróbios e
etc., naquela época. Nas cartas de Pasteur, Latour vê os nós de uma rede, pois o cientista ali
consegue construir “demandas sociais”, consegue suscitar, por intermédio de seu discurso, por
exemplo, o interesse “de um ministro que até então não se interessava nem um pouco pelo
trabalho científico”, provando o impacto de suas pesquisas na balança comercial da França,
na rede de relações comerciais deste país com a Inglaterra.
Textos como as cartas de Pasteur, e os pronunciamentos públicos de nossos cineastas,
por exemplo, estão “repletos de ligação com o mundo”. “Não esqueçamos sua conéctica”,
assim pede Latour em outra obra importante sobre o assunto das redes e os centros de
cálculos, chamado Redes que a Razão desconhece, onde ressalta que

hoje compreendemos melhor essa compatibilidade, pois todos utilizamos
computadores que se tornam capazes de remexer, religar, combinar, traduzir
desenhos, textos, fotografias, cálculos até agora fisicamente separados. A digitação
prolonga essa longa história dos centros de cálculo, oferecendo a cada inscrição o
poder de todas as outras. Mas este poder não vem de sua entrada no universo os
signos, e sim de sua compatibilidade, de sua coerência ótica, de sua padronização
com outras inscrições, cada uma das quais se encontra sempre literalmente ligada ao
mundo através de uma rede. (LATOUR, 2000, p. 44-45).

Nos textos e entrevistas de cineastas – inclusive cartas – que foram citados,
detectamos linhas de discussão sobre o Realismo, por parte de diretores brasileiros, que
influenciaram até decisões de financiamento governamental. Tais linhas de discussão
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acabavam inspirando e instigando, principalmente, os modos de fazer artístico, formas de
produção e ação política. Vemos nesta produção textual um esforço de “controle intelectual”,
tal qual o apontado por Bruno Latour nas cartas do cientista Pasteur, como vimos. Na visão
de Latour, tal tipo de controle, tentado por artistas e/ou cientistas em geral, “não se exerce
diretamente sobre os fenômenos”, tais como “galáxias, vírus, economia, paisagens”. Ou,
como no caso da produção textual dos cineastas, não se exerce diretamente sobre o referente
em questão, a realidade social brasileira, “mas sim sobre as inscrições que lhe servem de
veículo"; ou seja, os filmes, e as formas de produção dos filmes que versam sobre a realidade
brasileira. Assim, é como se os agentes tentassem, com os discursos, exercer tal controle
intelectual, tanto sobre os filmes quanto sobre o seu referente, ao mesmo tempo, "sob a
condição de circular continuamente, e nos dois sentidos, através de redes de transformações”
(LATOUR, 2000, p. 51).
O fato, por exemplo, de Cidade Ameaçada de Roberto Farias, ser condenado por ser
urbano demais nas cartas que Gustavo Dahl e Glauber Rocha trocam, como veremos no
segundo capítulo, era algo que tinha implicações também na rede de relações comerciais que
afetavam a produção cinematográfica brasileira, a rede de trocas, de vendas internacionais dos
filmes brasileiros (BENTES, 1997). Lembremos do papel que Dahl e Glauber tiverem na
divulgação do Cinema Novo na Europa (FIGUEIRÔA, 2004). A “rede de afetos” que havia
entre cineastas contemporâneos, que se conheciam e dialogavam constantemente em
laboratórios de revelação de filmes, por exemplo – o famoso Bar da Líder, que ficava em
frente ao laboratório homônimo na rua Álvaro Ramos, em Botafogo, no Rio –; transformaria
tais pontos de reunião num reconhecido “centro de cálculo” dos primórdios do Cinema Novo,
nesse sentido dado por Latour (1997) ao laborátorio de Pasteur.
Como nota Ivana Bentes (1997, p. 13-14) na introdução do livro, organizado por ela,
que publicou a correspondência de Glauber Rocha, a decisão de publicar também a
“correspondência passiva” de Glauber, as cartas enviadas a ele, “dão a exata medida da rede
de afetos construída em torno dele e revelam sua enorme capacidade de mobilização e
articulação política”. Utilizamos nessa tese, por exemplo, essas cartas citadas de Gustavo
Dahl e de Roberto Farias endereças a Glauber. Com tais cartas, por exemplo, para Bentes,
“chega-se ao desenho de toda uma geração”..
Cabe desde já também ressaltar que, nesta tese, pelo seu foco na produção verbal e
conceitual dos cineastas, o nobre empreendimento da análise fílmica, ao menos a que poderia
ser feita num esforço mais exaustivo, foi dispensado. Salvo em alguns casos meramente
ilustrativos das concepções dos teóricos-cineastas.
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Podemos explicar deste modo também, por que há cineastas que não entraram no
debate, mesmo com filmes que, notoriamente, tivessem sido considerados como “realistas”
por algum crítico ou analista em particular. Se seus autores não entraram em debate sobre o
realismo de tal filme, se não reivindicaram portanto esse realismo, ou nem sequer negaram
esse realismo imputado à sua obra, eles ficaram fora da tese. Ou seja, os que de todo se
silenciaram sobre a problemática realista no nosso cinema, por mais realistas que pudessem
ser chamados os sues filmes, não foram levados em conta.
Como Fernão Ramos (2004, Contracapa) definiu o projeto de Aumont, podemos
definir, nesse particular, o nosso:

não se trata, no entanto de analisar filmes para se encontrar o pensamento
cinematográfico, mas de interagir com expressão conceitual desse pensamento,
Trata-se, portanto, de dialogar com textos e fala. Assim, o que emerge é um quadro
radicalmente novo. O peso da prática flexiona de modo inesperado o conceito.

Assim, tratamos do debate não apenas como ele se apresenta em sua forma fílmica,
nas soluções estéticas trabalhadas nos filmes, mas sobretudo em sua forma discursiva, de
polêmica verbal/escrita. O que é central nessa tese é o debate que está para além do filme, que
não parte do filme, mas sim de uma reivindicação discursiva e textual dos embates sobre os
filmes. Mas é claro que, para sustentar ou desmerecer linhas conceituais na discussão do
realismo, filmes específicos são citados pelos diretores, seus ou de outros. Assim, quando os
filmes aparecem é porque de alguma forma eles estão sustentando ou negando certas
reivindicações realistas. E não coube a nós corroborar ou não as teses dos cineastas
analisando suas obras, mas atentar para a forma como suas obras constituem a chave para
discursos realistas. Portanto, se frente a um filme, seu diretor, seu grupo, seus críticos não
reivindicarem a questão do realismo para pensar esse filme, esse filme não vai nos ajudar, ele
não é pertinente para esse debate, e então não foi citado na tese, já que nem foi citado pelos
diretores que discutem o realismo.
Por último, em relação à fala dos realizadores, cabe explicar por que resolvemos não
fazer novas entrevistas com os diretores citados. Aqui, focamo-nos, como dito, no debate
público consolidado. Consolidado porque publicado. Quisemos depreender as linhas
conceituais que emanam diretamente desse corpo textual específico, linhas estruturadas ao
longo do tempo. Trata-se de uma escritura pública, coletiva. Fazer novas entrevistas, por
nossa própria conta, traria um caráter diferente desse, privado e, pior, deformador. Seria como
interferir,de forma não apropriada à nossa tese nesse campo, pois seria estabelecer
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disparidades indesejadas entre os falantes, a par das muitas que já existem e que tentamos
equilibrar no jogo democrático que acabamos de explicar. Muitos dos protagonistas
estabelecidos pelo corpo textual em análise não estão mais vivos. Aos que estão vivos,
sobraria a tentação de rever ou redefinir os seus pressupostos sobre o realismo. Pressupostos
já declarados firmemente em momentos específicos da discussão feita, em resposta, em
contraponto a colocações de outros cineastas, postos em relação. É essa atividade relacional,
essa busca de sustentação contínua de um diálogo sobre o realismo, mesmo entre diretores de
diferentes gerações, que nos interessa. Essa relação, formadora das linhas conceituais sobre o
realismo, é também, claramente, formadora de redes socio-técnicas, entre esses atores-rede,
no sentido latouriano. O que, como explicitamos, é que nos interessa. Como diz Latour (2012,
p. 44), é "preciso deixar os atores desdobrarem o leque de controvérsias nas quais se
meteram", para que "se atenham a seus próprios mundos". Com essa pesquisa levantada,
advém a tese, eis nossa tarefa. Discutir o realismo já seria a tarefa desses cineastas em
sociedade.

A tarefa de definir e ordenar o social deve ser deixada aos próprios atores, e não ao
analista. É por isso que para recuperar certo sendo de ordem, a melhor opção é
rastrear conexões entre as próprias controvérsias e não tentar decidir como resolvêlas. A busca de ordem, rigor e padrão não é de modo algum abandonada, apenas
reposicionada um passo à frente sob a forma de abstração, para que os atores possam
desdobrar seus próprios e diversos cosmos, pouco importa quão irracionais pareçam.

Agora falemos dos autores citados, dos não cineastas presentes na tese. Quando
fizermos também a leitura de críticos ou teóricos profissionais estabelecidos, uma maioria de
não realizadores, eles irão surgir na tese como fontes secundárias, selecionadas conforme sua
proximidade com nosso recorte. Assim, seu papel é de funcionar como a resenha das formas
dominantes de se pensar o Cinema Brasileiro no campo jornalístico e acadêmico corrente.
Tais fontes secundárias atuam, em menor medida, como pano de fundo desse drama ou, na
maior, como o coro narrativo. Tais autores aparecem somente para nos guiar a apresentação
textual da pesquisa. Para nos ajudar na contextualização do discurso dos cineastas sobre o
realismo, em momentos específicos da história de nosso cinema. A teoria dos cineastas, seu
discurso, esta sim é, tanto nossa fonte primária de leitura, como o nosso objeto principal de
análise.
Os autores nacionais citados, essa nossa fonte secundária, compõem também uma
seleção específica, voltada apenas para marcar os pontos-chave de nossa historiografia
consagrada do cinema brasileiro, para contextualizar os momentos históricos em que os
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discursos foram proferidos inicialmente e, quando era o caso, também para resumir, apontar
os pontos nevrálgicos da discussão realista proferida naquele momento em que já estivessem
sido registradas ou definidas, resumidas por tais autores, com sua visão própria, que também
ecoa o estado da discussão em sua percepção pública nesses determinados momentos. Falo de
nomes como Jean-Claude Bernardet, Ismail Xavier, João Luiz Vieira, Fernão Ramos, Antônio
Carlos Amâncio, José Mário Ortiz Ramos, etc..
E por vezes a teoria dos cineastas segue as considerações dos teóricos especializados,
dos críticos e dos historiadores a respeito de determinado ponto da discussão realista. Em
outras, vai totalmente contra, num esforço crítico reativo, mas sem dúvida enriquecedor.
Como diz Aumont (2004, p. 13) sobre a teoria dos cineastas,

a existência de cineastas teóricos deve então ser lida de acordo com dois eixos
potenciais (e opostos): ou eles formulam em alto e bom som o que os outros pensam
para si mesmos, a doxa [...]; ou, ao contrário, vão contra a corrente, constituindo
núcleos de resistência à concepção maioritária do cinema.

O que não desmerece em nada a inspiração fundamental que esses nossos gigantes da
teoria cinematográfica brasileira nos deram – parafraseando a célebre, hiperbólica, mas
graciosamente simpática formulação de Isaac Newton –, oferecendo, a este anão, os seus
ombros. Clássica formulação newtoniana que de fato resume tanto a investigação científica
quanto a produção artística. A consciência e o reconhecimento de tal ajuda segue sendo o
remédio para a angústia da influência dissecada por Harold Bloom na criação literária. Cabe
em especial mencionar os trabalhos de Maria Rita Galvão e Arthur Autran, eles que se
empenharam também numa História das Mentalidades no Cinema Nacional, no levantamento
de um "desenvolvimento das ideias", e deste "pensamento", o "cinematográfico brasileiro".
Apesar deste foco, nosso trabalho não deixa de situar a produção audiovisual brasileira
no escopo da tradição do realismo cinematográfico internacional, resumidamente apresentado
em nosso capítulo teórico. Um critério de seleção, como o usado para os teóricos profissionais
brasileiros citados, é também utilizado para a seleção de autores internacionais que debatem o
realismo, espécie de fonte de terceira ordem, terciária, para esta tese. Eles voltam nos
capítulos seguintes de análise do objeto apenas na dimensão do interesse eventual que os
cineastas brasileiros que discutiremos têm sobre eles, com função de esclarecimento maior
das referências conceituais instrumentalizadas por estes cineastas. Até porque, não é uma tese
sobre o realismo em Lukács ou Brecht, para falar de alguns dos pensadores internacionais
mais citados. O debate internacional mais amplo interessa apenas na medida do que seus
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autores podem nos revelar sobre qual era base, qual era a inspiração daquilo que estava sendo
pensado pelos cineastas brasileiros, daquilo que estava sendo colocado em disputa por eles.
Por exemplo, Lukács só pode aparecer no meio da discussão do Cinema Novo porque naquele
momento o debate se baseava, em boa parte, numa leitura – mesmo que transformada em
larga medida – de algumas (e reparem bem, apenas algumas) colocações do teórico húngaro,
por exemplo. A partir do momento em que esses cineastas, essas disputas, não demandam
mais outras teorias do realismo, ou não demandam mais aprofundamentos nessa teoria, já não
precisamos destas teorias, pois nosso centro de discussão, nosso foco de análise é outro.
Não custa lembrar também o seguinte: falaremos aqui o tempo todo em Cinema
Brasileiro e/ou Cinema Nacional, assumindo que tanto nós quanto os teóricos, e enfim os
próprios cineastas, estamos todos falando, na verdade, de um “cinema imaginado”,
parafraseando a célebre acepção de Benedict Anderson (2008) a respeito da ideia de nação
como uma “comunidade imaginada”. A meu ver, tanto eu quanto a maioria dos cineastas,
teóricos e críticos de cinema brasileiros, nos referimos a uma mesma “comunidade
imaginada” de filmes como sendo o Cinema Brasileiro, ou o Cinema Nacional deste país
reconhecidamente chamado Brasil. Independente das inúmeras divergências que ocorram
sobre isso, tais divergências não aparecem nas teorias de cineastas que se dizem brasileiros,
que se dizem fazendo um cinema brasileiro, que retrata uma realidade brasileira. Fato sobre o
qual esses cineastas, a priori, não guardam maiores dúvidas. Incluindo aí, como veremos, os
argentinos Hector Babenco e Gustavo Dahl. Faz parte do anedotário do cinema brasileiro que
este último, então, detestava ser lembrado disto. Em sua memória, é a última vez que esse fato
é citado nessa tese.
E para nós a questão “onde esse debate termina” é complexificada pelas discussões
sobre o lugar da representação realista no mundo contemporâneo e/ou

pós-moderno,

conforme a linha de pensamento, e como isso aparece no discurso dos nossos cineastas, claro.
Como esse suposto esgotamento ou superação da questão realista é vivido por eles, é o que
nos interessa e será discutido ao fim da tese.
Gostaríamos de frisar, inicialmente, algo de Robert Stam (2003, p. 164): o fato de que,
“em relação ao cinema, a questão do realismo tem sempre estado presente, seja como um
ideal estético ou como um objeto de opróbrio”, e que “os próprios nomes de muitos
movimentos cinematográficos demonstram as variações em torno do tema: o surrealismo de
Buñuel e Dali; o realismo poético de Carné/Prévert; o neo-realismo de Rosselini e De Sica”.
Já ao nos debruçarmos no primeiro capítulo sobre a tradição teórica a respeito do
realismo em termos mundiais, podemos perceber que existem vários realismos e várias
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formulações diferentes a respeito da representação da realidade, que se desenvolveram em
paralelo com a técnica e a linguagem do cinema em todos os cantos. Aliás, uma questão que
sobressai, sendo a principal de nossa tese, é a de tentar entender por que novas formas de
produção audiovisual continuam aparecendo mais ou menos associadas a este mesmo rótulo,
o realismo. Com vistas à comprovação de nossa hipótese, as diferentes acepções que o termo
realismo adquiriu no Brasil serão nosso objeto de exame. Trata-se também de analisar os
modos como as noções em torno do realismo circularam no Brasil.
Nossa hipótese é a de que, ao menos para nossos cineastas, o realismo aparece sempre
como um discurso de mudança, que pode servir como base retórica e discursiva para uma
reivindicação de mudança nos padrões de realização cinematográfica. Novas reivindicações
de realismo, ou de maior e melhor contato de uma estética nova com o real, corresponde na
verdade ao processo de estabelecimento de um diferente padrão de verosimilhança, de
plausibilidade. Este pode ou não corresponder a um novo modelo econômico de produção
cinematográfica, ou a uma nova corrente estética voltada para determinada textura de imagem
e som, ou determinada forma de encenação.
As evidências coletadas para a comprovação de nossa tese condensam discursos
formulados por diretores brasileiros de cinema a respeito da representação da realidade do
país, em um contexto de lutas entre eles pela consolidação do que propusemos chamar
regimes de realismo cinematográfico brasileiros. Para tanto, fomos inspirados pelo conceito
de regimes artísticos, elaborado pelo filósofo francófono Jacques Rancière (2009, p. 15-45).
Para Rancière há o interesse em não operar com rupturas, passagens que abandonam o
passado. O autor se importa apenas com três grandes regimes artísticos, independentes da
ideia de sucessão de escolas de estilo como Barroca, Romantismo ou mesmo Realismo, na
tradição ocidental até hoje. Um mesmo regime pode perpassar gerações de artistas, diferentes
movimentos artísticos e momentos históricos. No que ele chama regime ético, há uma
preocupação com a relação da produção do artista com o ethos da comunidade, a influência da
arte nos costumes, enfim. Algo ainda presente no âmbito das religiões, na arte sacra, por
exemplo. No regime representativo, que também perpassa obras e ideários artísticos de
diferentes épocas, dos Gregos aos Neoclássicos, somam-se as tendências que se empenham
mais em fazer distinções estéticas e classificá-las do que se preocupar com o ethos, em
especial. Dicotomizações, tais quais entre gêneros ou, principalmente, entre poesia e história,
verdade e mentira, ficção e realidade. Rancière considera algo próprio do regime
representativo das artes, a preocupação com as possibilidades e os tipos possíveis de
representação, de mimese. As tentativas de hierarquização das formas de mimese, numa
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escala verdadeiro/falso, seria algo condizente com tal regime, tão preocupado com a
classificação das formas de representação, como melhores ou piores, mais apropriadas ou não.
Para ele é exatamente no século do romantismo e do realismo, movimentos na
superfície, antagônicos, que esse regime representativo se esgota. No primeiro movimento,
detecta-se um regime que ele chamará de “estético”, que “desobriga” a arte “de toda e
qualquer regra específica, de toda hierarquia de temas, gêneros”, fazendo implodir “a barreira
mimética que distinguia as maneiras de fazer arte das outras maneiras de fazer e separava suas
regras da ordem das ocupações sociais”. A arte não é mais pautada pela continuidade com a
comunidade ou pela qualidade da representação.
E com o segundo movimento, logo posterior cronologicamente, o Realismo, “que não
significa de modo algum a valorização da semelhança, mas a destruição dos limites dentro
dos quais ela funcionava”, um novo regime, o estético, assim se consolida. Porque “o
realismo romanesco é antes de tudo a subversão das hierarquias da representação”. A
descritividade ganha da narratividade, ao contrario da tradição. Os menos nobres são
representados com nobreza e por aí vamos nesse borrar de fronteiras representacionais.
Assim, entre realismo e romantismo não há ruptura, há continuidade de um mesmo regime
que nasce com ambos. Para Rancière, em termos mais profundos, esse regime continua até os
dias de hoje, e a passagem por situações e propostas entendidas como modernidade ou pósmodernidade é uma mera confusão. Para ele “o regime estético das artes não opõe o antigo ao
moderno”, pois é o regime representativo, mimético, que opõe o antigo ao moderno, a poesia
à história, etc.. No caso, o regime estético da arte “não cessa de colocar em cena o passado” e
“não começou com decisões de ruptura artística” e sim “com decisões de reinterpretação”, é
“um novo regime de relação com ao antigo” (RANCIÈRE, 2005, p. 15-45). Ressaltando que
essa concepção de regime artístico, que então adotamos, dá conta de “um tipo específico de
ligação entre modos de produção das obras ou das práticas, formas de visibilidade dessas
práticas e modos de conceituação destas ou daquelas”. (RANCIÈRE, 2009, p. 27-28).
Assim, na conclusão dessa tese, veremos definidos regimes de realismo
cinematográfico no Cinema Brasil, como forma de sistematização dos resultados de nossa
pesquisa.
Antes de fechar essa introdução, façamos uma apresentação sucinta do conteúdo de
cada capítulo desta tese. No primeiro, fazemos uma breve introdução à discussão realista
internacional, focada somente naquilo que herdamos dessa mesma discussão, como já
explicado. Passamos, no segundo capítulo, a abordar o momento de afirmação inicial, dessa
necessidade mesma de um debate realista no nosso campo cinematográfico. Um recorte, que
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não deixa de ser temporal, se faz aqui; porém, embasado num recorte conceitual que o
determina.
Começamos com os discursos de Humberto Mauro, Alberto Cavalcanti, Luiz de
Barros e Mário Peixoto acerca da representação da realidade brasileira no cinema. São
discursos proferidos a partir dos anos 1920 – em publicações que inauguram a publicização
desse debate, como as da Cinearte – e que, se puderam obter continuidade no tempo, foi
somente na medida mesma em que cineastas mais jovens os invocaram a posteriori,
reputando aos autores desses discursos o pioneirismo fundador do realismo no cinema
brasileiro, ou mesmo do antirrealismo, conforme a posição do póstero revisionista.
Ser esse um período de consolidação, de uma produção cinematográfica brasileira
realista e autoral, é ideia consagrada

no calor do debate, que a partir de então ganha

amplitude. Um debate que ganha muito mais corpo posteriormente, em retrospecto e em
relação, feito por pósteros, como os cinemanovistas, e outros mais que discutem o realismo no
cinema brasileiro. É assim o começo de um diálogo sobre o realismo cinematográfico
brasileiro, por parte dos cineastas, entre si. O começo de uma atividade relacional discursiva,
de uma rede de controvérsias no tempo. Deste modo, recortamos nosso objeto, essas linhas de
discussão conceitual a respeito do realismo no cinema brasileiro: por meio de controvérsias
postas em relação. Então é aqui que nasce a discussão, entre esses nomes, eleitos pelos
pósteros, discutidos e chamados ao debate pelos que os sucederam no debate realista, aqueles
que os invocaram, etc..
Um processo de afirmação do realismo, de Humberto Mauro a Glauber Rocha,
passando por Alex Viany, configura nesse capítulo uma disputa de visibilidade, uma luta por
se ver o que não era, ou nem podia, ser visto. Visibilidade não só da paisagem física, como
também da paisagem humana, dos costumes populares, a ideia da representatividade do povo
brasileiro na tela, num momento de afirmação da identidade nacional.
No terceiro capítulo, veremos que esse clamor contra déficits de visibilidade no
cinema contra a ausência de aspectos negligenciados da nossa realidade continua. No entanto,
detectamos na pesquisa uma primeira grande inflexão nos anos 60, num momento de
problematização da representação realista por parte dos próprios cineastas. Um impasse
conceitual ocorrido no momento mesmo de consagração do cinema tido como moderno no
Brasil, em contraposição a esse período anterior tido como clássico. A adoção de perspectivas
modernistas que problematizam as concepções tradicionais do realismo, perpassam as falas
dos cineastas em discussão nesse momento. A disputa entre ideias de representação da
realidade brasileira, informadas pelo realismo crítico do teórico húngaro Gyorgy Lukács,
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entram em conflito com aquelas perspectivas em relação ao realismo que, por sua vez, adotam
preceitos influenciados pelo dramaturgo alemão Bertolt Brecht, de reflexividade e antiilusionismo. Tanto a vertente vista por estudiosos como uma estética do lixo – do Cinema
Marginal de Rogério Sganzerla que, por exemplo, propõe um realismo inesperado –, quanto à
estética do sonho – então proposta por Glauber Rocha –, vão se basear numa ideia de maior
complexificação e problematização das possibilidades mesmas de representação da Realidade
Brasileira.
Depois desse momento de incerteza, veremos se desdobrar no quarto capítulo um
novo ar realista, um renovado esforço de afirmação do conceito – e das formas a esta altura já
tradicionais de representação de nossa realidade – ser perceptível no discurso dos cineastas. A
modernidade cinematográfica será repensada, de Arnaldo Jabor e Nelson Pereira dos Santos,
do lado do Cinema Novo, e de Carlos Reichenbach a Neville de Almeida, do lado do Cinema
Marginal. Muitos partem – no período de ascensão da Embrafilme, paralelo ao de abertura do
Regime Militar (1974-1984) – para uma volta a parâmetros realistas menos brechtianos, num
outro momento de polêmica, quando essa produção, que alicerça o apogeu econômico da
Embrafilme, é chamada de "Cinemão".
No quinto capítulo, vivemos outra crise conceitual. O realismo no cinema brasileiro
sendo mais uma vez largamente problematizado, questionado, em seus parâmetros
consolidados. Advém os debates sobre o lugar da representação realista no mundo dito pósmoderno, nos discursos dos nossos cineastas. Veremos como esse suposto esgotamento, ou
superação, da questão realista na pós-modernidade é vivido por eles, na fase de afirmação de
um cinema brasileiro também rotulado de pós-moderno. Este capítulo, portanto, delineia o
debate entre cineastas proeminentes de um momento considerado de esgotamento das
premissas do cinema moderno por vários autores, em que uma reafirmação da narratividade e
do cinema de Gênero ocorre, junto a uma inédita legitimação das “potências do falso”.
Aqui cabe um esclarecimento: pelo conjunto de explanações levantado a respeito da
história do cinema brasileiro, a partir dos principais teóricos, críticos e historiadores de nosso
cinema, poderemos, sim, observar, nos capítulos seguintes, um encadeamento tripartite
básico. Tal encadeamento consiste na aceitação de que houve um período clássico, que será
sucedido por um moderno, e depois pós-moderno.
Teóricos como Frederic Jameson, nas tentativas de entender numa visada o processo
histórico e estético que fundamentou o conceito de realismo na arte ocidental, tentaram
entender tanto a relação do cinema com outras artes, como o porquê da adoção desses
pressupostos realistas. O autor formulou – no texto A existência da Itália, que se filia a uma
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teoria marxista da estética, prenhe de hegelianismo – uma consideração interessante a respeito
dessa divisão tripartite e sua relação com o realismo. Trata-se de uma dialética temporal do
desenvolvimento das formas artísticas, que ele acha que pode aplicar a qualquer tipo de arte,
incluindo o cinema. Tais quais os três momentos da dialética hegeliana – tese, antítese e
síntese –, teríamos sempre três momentos na constituição de uma arte. E o primeiro deles é
sempre realista. É claro que, frente ao cinema mundial, ele pensa aqui no naturalismo
hollywoodiano, no cinema clássico narrativo, como esse período realista, de afirmação. Um
segundo momento seria sempre modernista, neste sentido específico: tomada já a consciência
das regras de sua arte estabelecida, você começa a criticar os próprios paradigmas de sua arte
como insuficientemente realistas. Aqui ele fala do cinema de arte europeu, que estabelece o
período de um cinema modernista em âmbito mundial. Jameson (1995, p. 159-234), a partir
disso, vai pensar o que seria um terceiro momento em sua proposta dialética, o momento de
síntese, que seria o pós-moderno. No momento pós-moderno de qualquer arte, você teria uma
oscilação permanente entre os dois polos, o polo do real e o polo da linguagem..
Tal visão tripartite é aplicada por Jameson, não numa evolução temporal e sim
localmente, em cada arte singular, independente do momento de seu aparecimento e
consolidação na história. Por mais que nos pareça um evolucionismo estanque, fechado em
três movimentos, também não deixaremos de apresentar as discussões seguindo em parte essa
divisão, como também não deixamos de respeitar a ordem temporal cronológica nessa mesma
apresentação. Essas abordagens diacrônicas sobrevivem aqui, e correm em paralelo à nossa
prosposta final de entendimento da questão, mais sincrônica. Isto porque respeitamos, afinal,
a devida função didática dessas abordagens diacrônicas, de facilitação da leitura e da
apresentação dos argumentos e exposição das evidências documentais coletadas.
Porém, a proposta de nossa pesquisa focou, como fonte primária de estudo, as falas
dos cineastas, mesmo quando, em apud, essas foram levantadas por historiadores e
pesquisadores. Esses últimos, em geral, tentaram encaixar, antes de nós, tais discursos em
períodos evolutivos estanques baseados nessa divisão tripartite. Pretendemos por fim, com
nossa conclusão, no sexto capítulo, libertá-los, os cineastas, dessa diacronia com a qual seus
discursos foram apresentados, percebendo regimes de realismo atemporais, detectados a partir
desses seus próprios discursos.
Nesse último capítulo, portanto, chegaremos ao momento atual, pós-retomada. E,
como se nota, pós-pós-modernismo, dado que não existe o Fim da História, como previram
os pós-modernos. Essa tentativa de se aproximar das questões contemporâneas encerra a
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apresentação do material pesquisado, como que indicando também um novo campo de disputa
inconcluso.
Veremos, ao final deste capítulo de conclusão, ao passarmos em revisão as linhas de
força imanentes aos discursos mesmos dos cineastas, que elas são atemporais e que ocorrem
de forma simultânea, muitas vezes, nos debates. Isso demonstra que essa luta entre as forças
que destabilizam esse debate e as forças que buscam legitimá-lo é reeditada continuamente,
atravessando diversos períodos históricos e formas de produção diferenciadas.
Comecemos então tal batalha de enunciações discursivas, o confronto das teorias,
críticas, manifestos, artigos, entrevistas, enfim da produção escrita e falada, dos realizadores.
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1

O REALISMO E O CINEMA

1.1

Breve Panorama Introdutório da Questão Realista na Arte

Cabe agora apresentar um breve panorama histórico, com fins introdutórios, da
problemática acerca da representação realista, tal como o Cinema a herdou. É um painel
obviamente incompleto sobre essa discussão, o esforço de um único pesquisador, acerca de
um tema que preocupou um grande número de teóricos ao longo de muitos anos. Um esforço
não privado de subjetividade. Ou seja, o apanhado a seguir consiste em uma eleição daqueles
episódios da História das Artes e do Cinema julgados os mais instigantes e inspiradores para
os objetivos finais, teóricos e específicos deste trabalho.
Adota-se aqui um caráter obviamente cronológico, diacrônico, estabelecido com fins
de clareza e didatismo na apresentação, mas que de forma alguma deseja transparecer uma
visão evolucionista, como se houvesse um aprimoramento gradativo das estéticas voltadas
para a representação do real, rumo a um ápice de correspondência entre arte e realidade,
representação e real. Toda a tese em si mostra como a discussão é continuada sempre, e linhas
de força sincrônica também atuam, e formas esgotadas numa época voltam em outra. A
questão se encarna em diversas épocas, em diversos lugares. Prova de que um clímax
mimético – título da seção que será dedicada à fotografia –, mesmo que desejado por vezes,
de fato nunca é alcançado no desenvolvimento das técnicas e discussões. Não nos parece
existir, claro, uma realidade inerte, natural, pressuposta, da qual, ao longo da História do
Ocidente, os artistas foram gradativamente se aproximando. Os vários realismos propostos
e/ou reivindicados se adequam a diferentes pressupostos do que seja o real.
Basicamente – visando tanto ilustrar a relevância histórico-social do tema do realismo
estético quanto levantar as principais linhas da discussão que retomaremos nos capítulos
seguintes na análise do nosso objeto – gostaríamos simplesmente de elencar alguns pontos de
interesse, a respeito de uma perceptível tradição de representação realista ocidental, que o
Cinema Brasileiro, queira-se ou não, herda.

1.1.1 A Tradição Mimética
Pouco restou da pintura grega antiga, mas sabemos hoje – através de textos como os
de Vitrúvio – algo das preocupações que animavam os artistas da época. Vitrúvio conta uma
anedota significativa, pelo visto bem popular à época: os pássaros silvestres chegavam a bicar
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as uvas pintadas pelo pintor Zeuxis em murais ao ar livre, o que era visto como o resultado de
seus estudos sobre a técnica do claro-escuro, em um ambiente cultural que privilegiava o
esforço artístico mimético e mesmo acirrava disputas em torno dele. Parrásio, conterrâneo e
contemporâneo de Zeuxis, teria pintado uma cortina tão perfeita que iludiu este último, que
em vão teria tentado levantar a tal cortina.
Conceito básico na Poética de Aristóteles, a mimesis, traduzida há séculos como
imitação para o Português, consolidou-se como uma referência à capacidade estética de
imitação, reprodução, reapresentação daquilo que é percebido na natureza (ARISTÓTELES,
1992). Na verdade, a tradução e o entendimento do termo têm um longo histórico de
controvérsias na tradição ocidental1. Por certo, o termo específico realismo ainda não está
presente neste momento. Ligado etimologicamente à palavra latina “res”, traduzível por
“coisa”, é um termo que aparecerá vez por outra em contextos não relacionados diretamente à
pesquisa estética, como no debate filosófico medieval, na disputa entre “realistas” e
“nominalistas” a respeito da “realidade” dos conceitos – e não das obras da arte. (HAMLYN,
1990).
As origens do que pode ser chamado realismo pictórico moderno estariam localizadas
na Renascença Italiana, em seu esforço de regaste das pesquisas técnicas da Antiguidade e em
sua abertura pioneira para o uso do racionalismo científico na Arte. Vigora aí uma pintura
baseada em pesquisas formais geométricas, nas linhas ortogonais que fundam a perspectiva
artificialis (o grande artifício a garantir a representação visual natural), nas pesquisas óticas
com a camera oscura e suas pesquisas de representação do corpo humano em termos
anatômicos (Leonardo dissecando corpos para fazer as mãos da Mona Lisa). É um momentochave de uma espécie de corrida técnica e conceitual pelo real, que passa a ser protagonizada
tanto por artistas de países menos próximos geograficamente da Grécia ou Roma, quanto
pelos herdeiros do que pode ser denominado, então, de tradição mimética. (JANSON, 2001).
A pesquisa pictórica realista só se desenvolveu ao longo da Idade Moderna, pelo
menos sob o aspecto técnico de representação das formas, da figura humana e da paisagem.
Independente de surtos irracionalistas ou fantasistas a nível temático ou estilístico.
Consequências sócio-culturais mais ou menos incômodas de tal pesquisa estética incessante

1

Como nos lembra Ivan Capeller (2010, p. 134-131), “o termo mímesis originalmente está associado à dança
das bacantes, aparecendo com este sentido em Píndaro, Ésquilo e no ‘Hino de Delos’”, já que “ignorada pela
antiguidade, a Poética foi apropriada pelos teóricos italianos do Renascimento, a partir de uma identificação
conceitual implícita dos termos ‘mímesis’ e ‘imitatio’. Tal identificação embute uma compreensão enviesada
do sentido e alcance originais da idéia de mimesis”.
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não tardaram a chegar. Estaria tal investigação fadada a consistir em ameaça à ordem social
ou aos princípios da própria beleza clássica?

1.1.2 A Ameaça Realista: A Mimese e sua Dimensão Sócio-Política

A ameaça de um exagero realista esteve sempre presente, sob a forma da possibilidade
de se caracterizar bem demais determinados detalhes sórdidos ou inaceitáveis da realidade.
Caravaggio, em meio ao emocionalismo temático do Barroco, que se notabilizou pelas
acuradas representações de volumes, dado seu aperfeiçoamento das técnicas de claro-escuro
que datavam de Zeuxis. Em paralelo, é um dos primeiros grandes artistas de renome no
Ocidente moderno que procurou intencionalmente chocar e ofender a plateia apreciadora de
seus quadros, graças à intensificação de detalhismos. Caravaggio prenuncia então o olhar
dirigido à classe inferior ou, enfim, para o que se convencionou chamar mais
contemporaneamente de realidade social, dando vazão a uma espécie de pulsão realista em
direção ao próprio corpo social e suas mazelas. Algo próximo ao que se conformaria como
movimento, no século XIX. Já se anuncia aqui a ameaça de uma representação pictórica de
alta habilidade técnica, portanto glorificante, dos párias e dos impuros, de gente não nobre, de
classes inferiores, de gente suja ou desonrada – o que antes era privilégio restrito dos nobres
que financiavam essas obras. Jogador trapaceiro, acusado de assassinato – havia esfaqueado
um homem por conta de um jogo – o artista vagava de cidade em cidade, desprezando
verbalmente as convenções sociais. Caravaggio afirmava que as vielas e as ruas de má fama, a
gente desprezível que ele pintava, eram a única fonte verdadeira da arte. Assim, prenunciava
um tipo moderno de discurso sobre arte social, presente em atitudes posteriores, no realismo,
no naturalismo, no neorrealismo, na maioria da produção de documentários, etc. Uma escolha
pelo real como uma escolha política, um statement.

Quando o aconselharam a estudar os modelos clássicos e aderir aos ideais de beleza
renascentista, ele pintou uma cigana que encontrou na rua, preferindo enaltecer uma
personagem marginal do que uma deusa grega idealizada. Muitos acham que ele foi
longe demais quando pintou a ‘Morte da Virgem’ usando o corpo de uma afogada
como modelo para a Virgem, irreverentemente representando a Madonna com pés
descalços e corpo intumescido, cercada por populares consternados. Embora o
quadro fosse recusado pela paróquia que o encomendara, foi comprado pelo duque
de Mântua, a conselho do pintor de sua corte, Rubens. (STRICKLAND, 2001, p.
47).

Configurava-se o que os franceses, já na época de Manet, chamariam de succès de
scandale, o gosto do nobre comprador refinado pela excitante radicalidade do artista, e esta
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radicalidade tornada viável em termos comerciais, o que sustentaria a dita arte de protesto
para todo o sempre.
O gosto por uma naturalidade começou a se estender até aos retratos posados dos
nobres, caso dos retratistas que marcaram esse processo durante o Barroco, como o flamengo
van Dick, pintor da corte de Carlos I na Inglaterra, que transformou as congeladas imagens
oficiais da realeza em seres humanos.
Diego Velázquez, espanhol, foi outro grande mestre, anacronicamente, realista no
Barroco. Em sua fase inicial ele teria sido fortemente influenciado pelo realismo precoce de
Caravaggio. Aconselhado por seu mestre a buscar tudo na natureza, ele conquistou a posição
de retratista da corte em Madri, graças a um retrato cujo teor de realidade impressionou por
demais o seu modelo, o rei Felipe IV. Vê-se aqui a demanda pela representação do real,
refletida na pesquisa técnica de gerações de pintores e na glorificação que os mais bem
sucedidos alcançavam, sendo então confundida a habilidade técnica representacional com a
própria aura de talento ou genialidade que poderia ser atribuída ao artista. (BAUMGART,
1999, p. 276-277).
Sob um olhar retrospectivo, parece que tudo avançava em função de um desejo
cultural generalizado na direção do êxtase da representação visual realista que foi a invenção
da fotografia e do cinematógrafo, que – como comemora o influente crítico de cinema André
Bazin em seu ensaio sobre a “Ontologia da Imagem Cinematográfica” – livram a pintura e os
pintores dessa tarefa antes obrigatória, abrindo espaço para o abstracionismo antifigurativo
nas artes plásticas do século XX.

Se a história das artes plásticas não é somente a de sua estética, mas antes a de sua
psicologia, então ela é essencialmente a história da semelhança, ou, se quer, do
realismo. [...] no século XV o pintor ocidental começou a se afastar da preocupação
primordial de tão só exprimir a realidade espiritual por meios autônomos para
combinar a sua expressão com a imitação mais ou menos integral do mundo
exterior. O acontecimento decisivo foi sem dúvida a invenção do primeiro sistema
científico e, de certo modo, já mecânico: a perspectiva. (BAZIN, 1991, p.20).

Da Renascença a Velázquez se sofisticam os processos que procuram desenvolver a
mimese. A dimensão de ativismo social buscada com a representação do excluído, do
irregular, com veracidade, é óbvia e cada vez mais comum em uma cultura que se transforma
cada vez mais rapidamente com o avanço técnico, e que, ao mesmo tempo, vive reviravoltas
sociais frequentes.
Com a ascensão da burguesia, a visão de mundo aristocrática é desafiada. Hogarth,
inglês, influenciado por mestres da sátira e da crítica cultural, como Swift, “recusava-se a

31

favorecer seus modelos em retratos, acreditando que as irregularidades revelavam o caráter”.
(STRICKLAND, 2001, p. 57). Em sua série The Rake´s Progress, Hogarth, mostra as
condições deploráveis da prisão dos devedores e de Bedlam, o asilo de loucos. Ele pode ser
considerado o primeiro cartunista político, pois extraía inspiração de todos os segmentos da
sociedade, satirizando com igual aprumo a ociosa aristocracia, os trabalhadores urbanos
embriagados (inéditos nas artes visuais) e os políticos corruptos. William Hogarth, que pintou
também as cortesãs e os libertinos, “introduziu a crítica social na arte”. (BAUMGART, 1999,
p. 276-277).
Ao mesmo tempo, a cultura de um academicismo preservador da associação clássica
da arte com o belo, e do belo com o bem, se impõe. O neoclassicismo do século XVIII tenta
assim reeditar a antiga teoria dos níveis de estilo. Na literatura, por exemplo, “o baixo era
conservado em seu lugar: podia ser usado somente na sátira, no burlesco e no cômico”,
segundo o critico e teórico literário René Wellek (1970, p. 211). Este realismo, que pretende
ser levado a sério, é a grande novidade que provocará a reação mais conservadora. A British
Royal Academy of Arts, fundada em 1768, dá sinais de ambiguidade, ao constatar em seus
estatutos o “aperfeiçoamento na pintura da natureza”. Essa orientação realista devia ser
seguida, mas “eliminando qualquer peculiaridade facial individual e purificando o fundo de
elementos grosseiros da existência ordinária”. (STRICKLAND, 2001, p. 59).
Simultaneamente ao Movimento Neoclássico, mas em reação contrária, explode o
Romantismo. Uma afronta direta à racionalidade das academias, exacerbando pela primeira
vez no ocidente pós-medieval o valor de uma irracionalidade não religiosa e o valor da paixão
e do descabido amoroso. O interessante é notar que a representação realista da figura humana
é uma espécie de vetor, uma prática de pesquisa, um tour-de-force que perpassa todos esses
movimentos. Todos se valeram das técnicas da representação formal realista, e cada artista
principal de cada movimento contribuiu de alguma forma para o avanço do realismo
representacional da figura humana e da paisagem, posto que este era um dos grandes atrativos
para o público e os compradores. Assim, o quadro que lançou o romantismo na pintura
francesa, a Balsa de Medusa, tinha como base um acontecimento contemporâneo, um
naufrágio que causou um escândalo político. Seu pintor, Théodore Géricault, investigou o
caso como um repórter, entrevistando os sobreviventes para escutar suas histórias terríveis de
fome, loucura e canibalismo. Fez o máximo para ser autêntico, estudando corpos putrefatos na
morgue e esboçando cabeças decapitadas de vítimas da guilhotina e rostos de lunáticos num
asilo, chegando ainda a construir uma jangada-modelo em seu ateliê, numa espécie de
pesquisa/imersão teatral pré-stanislawiskiana, pré-naturalista, onde ele mesmo teria se
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amarrado ao mastro de um pequeno barco numa tempestade (STRICKLAND, 2001, p. 76).
Uma busca ensandecida, romântica de fato, por realismo e autenticidade, seriamente
matizada, não cômica nem burlesca.
Essa vertente, que em busca da representação mais fidedigna se arrisca a questionar os
padrões estabelecidos do que seja o belo, tem no Prefácio escrito por Victor Hugo (2007, p.
13-101) a seu romance Cromwell, um pequeno manifesto, num elogio da “beleza do feio”,
que parece anunciar de fato um novo regime estético que ignora os tais “níveis de estilo”:
“Nada na criação é humanamente belo [...] O feio existe nela ao lado do belo, o disforme ao
lado do gracioso, o grotesco como contraparte do sublime, o mal com o bem, a sombra com a
luz”.
Constata-se, assim, que um realismo, em certo sentido, sempre tinha feito parte da arte
ocidental, confundindo-se com uma tradição de continuada valorização da Mimesis
preconizada por Aristóteles. O teórico Enrich Auerbach deu inclusive o título de Mimeses a
uma de suas obras mais importantes, onde demonstra as transformações ocorridas nas formas
de representação literária da realidade, de Homero a Virgínia Woolf. Na visão de Auerbach
(1998), os momentos-chave da literatura Ocidental são momentos em que a Expressão
artística de teor realista é enfatizada.

1.1.3 O Movimento Realista do Século XIX: A Grande Palavra Foi Enfim Pronunciada

Porém, apenas durante a primeira metade do século XIX, enquanto ainda ocorria o
embate entre Neoclassicismo e Romantismo, vemos surgir um movimento Realista
propriamente dito e assim autodenominado, na arte francesa. A partir da obra de Gustave
Courbet (1819-77), que foi o primeiro pintor a reivindicar afinal a expressão como definidora
de sua obra. A influência de seu estilo e pensamento seria a base de uma força que iria
dominar a arte europeia na segunda metade do século.
Este Realismo de Courbet insistia na imitação precisa de percepções visuais sem
alteração. Seus seguidores limitavam-se a fatos do mundo moderno, à medida que os
experimentavam pessoalmente; somente o que podiam ver ou tocar era considerado real.
Courbet, pai do movimento realista, teria sido um homem de grande pragmatismo, que
desafiou o gosto convencional por pinturas históricas e temas poéticos, e substituiu de vez os
deuses, deusas e heróis da antiguidade, pelos camponeses e pela classe trabalhadora urbana.
Polemista, Courbet foi autor de frases definitivamente marcantes para o ideário
realista. Afirmava, por exemplo, que “a pintura é essencialmente uma arte concreta e tem de
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ser aplicada às coisas reais e existentes”, ou mesmo “tudo o que não aparece na retina está
fora do domínio da pintura” (COURBET apud BAUMGART, 1999, p. 312). Consta, ainda
que, ao ser perguntado sobre porque nunca pintava anjos, teria respondido: “Eu não posso
pintar um anjo porque nunca vi nenhum”. (COURBET apud H. W. JANSON, 1999, p. 887)
Assim, o pintor buscava o próximo, aquilo que estava a seu lado e que era renegado
por uma tradição idealista. Arnold Hauser, autor de História Social da Arte e da Literatura,
situa, na exibição de o Enterro em Ornas, em 1850, e na defesa do quadro pelo escritor
Champfleury – futuro grande partidário de Courbet – o verdadeiro marco inicial:

por ocasião da exposição do Enterro em Ornans (1850), Champfleury declara:
Doravante, os críticos têm de se decidir pró ou contra o realismo. A grande palavra
acabava de ser pronunciada. Intrinsecamente tanto o conceito quanto a prática dessa
arte não são novos, embora a vida cotidiana talvez nunca tivesse sido retratada com
tanta franqueza e brutalidade como agora; mas seu viés político, a mensagem social
que contém a representação das pessoas com uma total falta de condescendência e
de qualquer interesse altivo por tradições e costumes populares – tudo isso é novo.
(HAUSER, 1998, p. 793, grifos do autor).

Em Courbet, realismo e posicionamento político, em favor dos desfavorecidos e contra a elite,
constituía uma junção óbvia e declarada. Ele “defendia em altos brados a classe trabalhadora
e foi preso por seis meses por danificar um monumento napoleônico”. (STRICKLAND, 2001,
p. 84). Ele chegou a assumir seu engajamento com os grandes movimentos sociais e
ideológicos de sua época, que questionavam o status quo: “Numa carta de 1851, Courbet
declara: ‘Sou não só um socialista, mas também um democrata e um republicano, numa
palavra, um partidário da Revolução e, sobretudo, um realista, isto é, o amigo sincero da
verdade real’”. (COURBET apud HAUSER, 1998, p. 793-4).
Para Hauser (1998, p.793), “a paixão que domina Courbet e seus partidários é,
contudo, fundamentalmente política; sua autoconfiança provém da convicção de que eles são
os pioneiros da verdade”. Champfleury (1973, p. 163), o escritor ideólogo do realismo como
movimento, afirma que a tendência artística de que é partidário nada mais é que a tendência
artística correspondente à democracia, e celebra o fato de que a ambição realista que via em
Velasquez, chegara enfim à França com Courbet, escrevendo, em resposta às críticas contra o
Enterro em Ornans, que "os espanhóis, Murillo e Velasquez em especial, pintaram mendigos,
vagabundos, aleijados com a mesma estatura que os nobres e os príncipes de Espanha".
Neste contexto de debate em torno do realismo francês oitocentista, surge um outro
grande desafio para o realismo que desejasse ser também grande arte, possuir maior vigor
estético e não apenas político. O desafio era dar uma espécie de salto, que Flaubert resumiu na
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fórmula escrever bem o medíocre. (FLAUBERT apud BOURDIEU, 1996, p. 114). O discurso
de sobriedade dos realistas seria também acusado de dar as costas a qualquer ideia de prazer
estético. Essa será a questão vivida pelo realismo na literatura, onde os grandes autores
realistas, a par de suas convicções políticas, se tornarão exímios estetas. Com seu estilo
narrativo primoroso, legaram às gerações futuras o chamado romance realista do século XIX,
ou romance realista burguês que até hoje influencia as artes narrativas da modernidade, do
século XX, principalmente a narrativa audiovisual, corporificada no Cinema e na
Teledramaturgia.

1.1.4 Romance Social

Paralelo ao avanço das atitudes realistas nas artes plásticas, na literatura, os escritores
franceses, por exemplo, também passam a apresentar uma reação ao romantismo, visto como
alemão (Goethe), inglês (Byron), nórdico enfim. A Revolução Industrial avança na França,
mas a classe burguesa luta arduamente para se impor, desde a Revolução de 1792, vendo no
século XIX terríveis reviravoltas: a restauração da monarquia, as derrotas de Napoleão, a
repressão à Comuna de Paris, entre outros fatos políticos notórios que geraram ondas de
desilusão filosófica e política e que acenderam uma revolta contra “a esterilidade absoluta do
afastamento romântico da realidade”. (HAUSER, 1998, p. 793). É a racionalidade à francesa,
cartesiana, reagindo à forte influência do idealismo alemão. De tal revolta realista no
pensamento participaram inúmeros partidários no socialismo pré-marxista na França. O
próprio Karl Marx se inspirará nas demandas filosóficas do Realismo francês para construir
sua crítica da ideologia alemã.
O romance já havia se imposto como principal gênero literário em termos de
influência social e estética, absorvendo elementos de todos os outros gêneros, ao longo do
século XVIII. Os grandes pensadores do Iluminismo escreveram romances e o próprio
movimento do Romantismo, que se impõe na virada para o século XIX, lhe deve o nome. O
romance também se torna mais realista quando alguns escritores a princípio românticos como
Balzac e Stendhal, se aprofundam na descrição do ambiente social e do cotidiano,
consolidando uma tendência que se confunde com sua própria consagração no campo
artístico. Uma das mais célebres metáforas sobre a afirmação estética realista na consagração
do romance, a do “espelho da natureza”, vem de Stendhal (1998, p. 381-382), no prefácio de
O Vermelho e o Negro:
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senhores, um romance é um espelho que é levado por uma grande estrada. Umas
vezes ele reflete para os nossos olhos o azul dos céus, e outras a lama da estrada. E
ao homem que carrega o espelho nas costas vós acusareis de imoral! O espelho
reflete a lama e vós acusais o espelho! Acusai antes a estrada em que está o lodaçal,
e mais ainda o inspetor das estradas que deixa a água estagnar-se e formar-se o
charco.

O Realismo, portanto, é embrionado no apogeu do Romantismo. Segundo René
Wellek (1970, p. 200), os românticos alemães “Schiller e Friedrich Schlegel parecem os
primeiros a aplicar o termo à literatura”:
em 1798 Schiller refere-se aos franceses como ‘melhores realistas que idealistas’
[...]. O termo é muito freqüente entre os românticos alemães, mas não se firmou
para designar escritores específicos, ou um período específico, ou escola [...]. Na
França o termo foi aplicado concretamente à literatura a parir de 1826 [...] Em breve
o termo foi transferido para a minuciosa descrição de costumes contemporâneos em
Balzac e Murger, mas seu significado fixou-se apenas nos grandes debates que
surgiram na década de 1850.

A importância do romance realista francês do século XIX pode ser atestada na famosa
frase de Balzac, a afirmação de que ele fez com a pena, o que Napoleão não fez com a espada.
Balzac passa a ser elogiado pela narrativa farta em descrições, “compostas de um número
infinito de detalhes tirados da realidade, [...] coletados pacientemente”. (RAEDERS;
MORAES, 1944, p. 443). De fato, Balzac começara “com romances de aventura hoje
esquecidos” (RAEDERS; MORAES, 1944, p. 444), à moda de Alexandre Dumas, para mais
tarde iniciar sua empreitada em direção à estética, que se chamaria mais tarde realista, no
romance. Hauser (1998, 754) alega que
muito antes de Balzac já se encontram subtítulos como ‘Cenas da sociedade
elegante’ ou ‘Cenas da vida privada’. ‘Muitos jovens descrevem coisas tal como
acontecem diariamente nas províncias... Daí não resulta muita arte mas uma boa
dose de verdade’, escreve Stendhal, referindo-se ao romance de sociedade de seu
tempo. De há muito vinham ocorrendo prenúncios e experimentos por toda a parte,
mas com Stendhal e Balzac o romance social torna-se o romance moderno e, a partir
de agora, parece inteiramente impossível retratar um personagem isolado da
sociedade e permitir seu desenvolvimento fora de um ambiente social definido. Os
fatos da vida social penetram na consciência humana e não podem ser mais
desalojados. As maiores criações do século XIX, as obras de Stendhal, Balzac,
Flaubert, Dickens, Tolstoi e Dostoievski, são romances sociais, qualquer seja a outra
categoria a que possam pertencer. A definição social dos personagens torna-se o
critério da sua realidade e credibilidade, e os problemas sociais de suas vidas
convertem-nas, pela primeira vez, em objetos adequados para o novo romance [...]
(naturalista). É essa concepção sociológica do homem que os escritores da geração
de 1830 descobriram para o romance, e era isso que mais interessava a um pensador
como Marx nas obras de Balzac.
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De fato, os romancistas ditos realistas são os que se definem sobretudo contra o
Romantismo, e se vinculam a uma escola realista e propagam um movimento realista. Uma
geração depois de Balzac e Stendhal, que nunca se autodenominaram dessa forma. Esses
novos artistas se reuniam, nos anos 1850, na cervejaria dos Martyrs, em torno de Courbet, o
pintor, e de Champfleury, o escritor defensor de Courbet, que publicou suas teorias e
discussões no livro-manifesto de 1857, Le Realisme. Estes, com outro escritor, Duranty,
propalavam uma literatura de pura observação, social, popular, que excluísse toda erudição, e
consideravam o estilo como uma propriedade secundária. (CHAMPFLUERY, 1973). Estavam
estes autodeclarados realistas reunidos pelo “gosto pela observação exata, desconfiança em
relação ao lirismo, crença nos poderes da ciência” e um tom geral de “pessimismo”, como
resumiu o sociólogo Pierre Bourdieu (1996, p. 110), em sua obra As Regras da Arte.
Luiz Costa Lima (1974, p. 4), teórico literário brasileiro importante que dedicou sua
obra a questão da Mimese, lembra que

a chamada escola realista levara adiante a proposta romântica de quebra da retórica
literária baseada na divisão dos gêneros, na exclusão das palavras pouco ‘nobres’ e
das cenas tidas por grosseiras, propósitos que os românticos sustentavam, apenas
pelos prefácios e pelas considerações teóricas de um V. Hugo. Os “realistas” assim
se propunham ã observação do dado factual, ã idéia do romance como espelho, ã
verificação do monturo da vida como condições de atualidade literária [...]. A
programática “realista” confundiu-se com as linhas políticas contrárias aos regimes
de opressão. Muito embora a associação tivesse sentido, ela cedo deu lugar a
equívocos, de que a arte tomada como instrumento de propaganda continua o mais
persistente.

Ao longo do tempo também se corporificava uma reação às propostas de cunho
realista, e à medida que tais propostas se radicalizavam ou ganhavam voz e visibilidade, se
cristalizando em movimentos, tal reação também se organiza. Segundo Hauser (1998, pp.
794-799), “os críticos conservadores”, nos anos 50 do século XIX, “já citam todos os
argumentos conhecidos” contra o realismo e tentam “encobrir os preconceitos políticos e
sociais que condicionam sua atitude”, limitando-a apenas a “objeções estéticas”. O consenso
entre tais críticas seria de que as obras preocupadas com o real programaticamente carecem
“de todo idealismo e moralidade”, e “regalam-se”, simplesmente, “na feiura e na vulgaridade,
no mórbido e no obsceno”, e assim apenas “o processo judicial contra Flaubert e o êxito
sensacional de Madame Bovary (1857) decidem a luta”, pois “o público mostra-se interessado
e os críticos também não tardam a depor as armas”.
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1.1.5 O Drama Naturalista no Teatro

Para o seguidor de Flaubert, Emile Zola, o gosto pela fria neutralidade do olhar
científico de seu mestre é o que o atrai. Ele vê na apropriação dos paradigmas da ciência
experimental do século XIX (antes chamada de filosofia natural) na arte, o que de fato o
realismo traz como contribuição à sociedade. Inspirado pelos grandes naturalistas, os
cientistas de seu tempo, como Darwin, ou Hipólito Taine, Zola concebe o Naturalismo em
arte, termo que a partir de então se confundirá com realismo. Sendo a estética naturalista
aquela que tenta representar fielmente os processos naturais, representar, por exemplo, a
expressão natural do ator no teatro, arte que viverá um movimento com esse nome. Zola
(1995, Passim) deriva toda a sua teoria do naturalismo das obras de Flaubert e considera o
autor de madame Bovary e de Educação Sentimental o criador do romance moderno.

O naturalismo deriva quase todos os seus critérios de probabilidade do empirismo
das ciências naturais. Baseia seu conceito de verdade psicológica no princípio da
causalidade, o desenvolvimento apropriado da trama na eliminação do acaso e dos
milagres, sua descrição do ambiente na idéia de que todo e qualquer fenômeno
natural tem lugar numa interminável cadeia de condições e motivos, sua utilização
de detalhes característicos no método de observação científica – que não despreza
circunstância alguma, por mais insignificante e trivial que seja. (HAUSER, 1998, p.
791).

Vemos aqui nessa frase de Hauser o resumo de um aspecto muito importante: a
capacidade dessa estética de criar uma representação do todo social, de uma totalidade.
Capacidade que, veremos mais a frente, o teórico marxista da estética, György Lukács,
apontar como fundamental para a representação realista. Foi esse tipo de representação que
inspirou o pensamento marxista sobre a literatura, desde mesmo Balzac. Hauser transcreve em
sua obra sobre a História Social da Arte e da Literatura um o trecho da “célebre carta para
miss Harkness, de abril de 1888”, em que Friedrich Engels menciona Zola tal fora ele um
símbolo do empenho em descrever a realidade social, porém desmerecendo-o, dada a
comparação a Balzac, seu preferido nesse mister, "um mestre do realismo". Aqui, a vocação
estética para o realismo se associa a uma tendência política indisfarçável para o socialismo,
sem dúvida:

Balzac, a quem considero um mestre do realismo muito superior a todos os Zolas,
passados, presentes e futuros, dá-nos em sua Comédia Humana a mais
maravilhosamente realista história da “sociedade” francesa, descrevendo, à maneira
de crônica, quase ano a ano de 1816 a 1848, a crescente pressão da burguesia em
ascensão sobre a sociedade dos nobres que se estabeleceu depois de 1815 [...]. Que
Balzac foi assim compelido a ir contra suas próprias simpatias de classe e seus
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preconceitos políticos, que ele viu a necessidade de queda de seus nobres favoritos e
os descreveu como pessoas que não eram merecedores de melhor sorte; que viu os
verdadeiros homens do futuro onde somente, de momento, podiam ser encontrados –
eis o que eu considero um dos maiores triunfos do realismo. (ENGELS apud
HAUSER, 1998, p. 778-779).

Emile Zola, não satisfeito com a intensa propaganda do realismo que havia empreitado
no romance, parte para atacar o que ele chamou de drama romântico no teatro, exacerbador
das paixões, e propor também um drama naturalista. Zola admite, em seu texto O
naturalismo no teatro (1982, p. 77-135), que seria difícil “plantar árvores verdadeiras” nos
palcos, ou “ter casas verdadeiras iluminadas por sóis verdadeiros”, mas que “a partir do
momento em que as convenções se impõem, é preciso aceitar ilusões mais ou menos perfeitas
no lugar das realidades”. Parece que, frente ao mundo de sonhos e artifícios do palco, frente à
presença física de atores e cordas e luzes e cortinas e cenários, fica difícil não admitir o
coeficiente de artificialidade, de convencionalismo que se imporia frente a uma tentativa de
uma teatralidade realista, mesmo por um fervoroso adepto do real como Zola.
A ideia de finalmente se exigir do teatro “ilusões mais ou menos perfeitas” não era
uma invenção de Zola (ROUBINE, 1998, p. 99-103). O realismo no teatro já vinha sendo
cultivado desde os tempos de Stendhal, num processo estético paralelo ao ocorrido no
romance dele e de Balzac, como já falamos.
As peças do alemão Schiller – que, como vimos, já tecia considerações pioneiras sobre
a ideia de um realismo literário no século XVIII – caíram no gosto dos críticos franceses no
início do século XIX. A primeira delas, intitulada Os bandoleiros, foi escrita ainda sob a
marcante influência do Sturm und Drang, o movimento romântico alemão. Apesar de sua alta
voltagem emotiva, a peça encantou pelo toque realista, na descrição de moços libertinos que
viram bandidos, inspirado em episódio marcante da história alemã. A “evocação da vida
cotidiana” nas peças de Schiller levará Stendhal a prever que uma “representação verídica da
história” seria um ótimo caminho de renovação da cena teatral europeia (ROUBINE, 1998, p.
99-103). Para ele, o espectador de sua época “se identificará mais facilmente com
personagens que lhe assemelharão, em sua banalidade e cotidianidade, do que com figuras
idealizadas”.
Aqui, um ponto de interesse em nossa discussão. Stendhal advoga uma representação
mais realista exatamente como a salvaguarda para a arte teatral, um salvo-conduto para a
permanência do efeito de ilusão teatral numa plateia cada vez menos ingênua, mais educada
pelas ideologias racionalistas e empiricistas advindas com a revolução industrial. Ou seja,
para ele – coisa que Brecht denunciará mais tarde –, a convencionalidade da representação
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realista nem é uma questão, em termos de ser uma contradição, é uma necessidade e um
recurso mais que apropriado para garantir a evolução e sofisticação da arte. O realismo seria
simplesmente a melhor forma de perpetuar a ilusão da representação e com isso a essência da
arte teatral, a identificação do espectador com os personagens. Para Stendhal (2008), numa
teoria exposta em sua obra Racine e Shakespeare de 1825, existiriam duas modalidades da
ilusão teatral: a ilusão imperfeita, que é corrente ao longo da apresentação de uma peça, e a
ilusão perfeita, alcançada menos vezes, porém primordial para a fruição desta. Na primeira, o
espectador permanece consciente de sua posição, a de quem apenas assiste a um espetáculo. A
segunda é mais rara, porém toma conta do espectador, fazendo-o perder toda a noção da
diferença entre teatro e realidade e provocando enorme emoção. Assim “todo o prazer que se
experimenta”, com o teatro, “depende desses pequenos momentos”. E eles nascem
exatamente da adequação do enredo e da representação a verdade factual e histórica, em sua
teoria.
A exposição das ideias de Stendhal sobre o realismo como a ilusão perfeita, como um
golpe de mestre, estético, pode ser considerada a verdadeira confissão de um crime para os
detratores do realismo:

mas isso é de tal maneira indiscutível que é inútil mesmo falarmos na questão. É o
próprio fundo da arte humana sem o qual não há produção possível. Não se critica o
pintor por suas cores, ou o romancista por sua tinta e seu papel, ao autor dramático
por sua ribalta e seus pêndulos que não funcionam. (ZOLA, 1982, p. 77-135).

Eis a estratégia de defesa de Zola, retórico hábil2, frente aos detratores futuros da ilusão
perfeita, chamando atenção para a contingência ilusionista que se impõe pela própria
operacionalidade de cada arte.

1.1.6 Fotografia: Quase um Clímax Mimético?
Com o surgimento da fotografia – entre as décadas de 1820 e 1830 –, parecia que o
esforço continuado de gerações, graças a abnegados cientistas e técnicos, havia chegado ao
fim. Aos olhos dos contemporâneos de tal invenção, esta nova técnica parecia retratar a
realidade objetiva em toda sua gama de detalhes, de forma completa, aparentemente perfeita,
pelo menos no âmbito do que uma representação bidimensional conseguiria alcançar. O
desenho obtido na chapa era formatação química de uma analogia perfeita do que podia ser
2

No famoso Caso Dreyfuss, ao defender um Militar judeu de uma condenação injusta, Zola se notabilizou
pelo seu brilho no embate retórico.
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visualizado pelo olho humano. O próprio nome técnico dado a lente fotográfica, chamada de
objetiva, demonstra essa pretensão: a de ser um instrumento neutro que apresenta,
supostamente sem distorções, o objeto real ao sujeito que o fotografa3.
A inexistência da cor em tais representações não diminuía o espanto com a riqueza de
detalhes, exatamente com a riqueza descritiva da nova técnica, pedra de toque do ideário
realista reinante. O que demandaria muitas e precisas pinceladas de da Vinci, ou mesmo de
Courbet, ou muitos adjetivos e substantivos de Flaubert, era obtido em instantes pelo
instrumental fotográfico.
Courbet e Manet também passavam a usar fotos de pessoas e paisagens como um
auxiliar valioso, já que a descrição acurada era a meta. Se os escritores realistas se valem de
fontes históricas documentais, por que os pintores de pretensão realista não podem se basear
numa prova documental... visual?
O uso da fotografia no jornalismo diário trouxe a possibilidade de que repórteres, não
versados em artes plásticas, ou estudiosos das belas artes, saíssem a campo, com um material
ainda não leve, mas com dimensões de portabilidade, e adquirissem retratos instantâneos de
personalidades e fatos ocorrido na presença destas. Uma associação irrefutável entre o
representado pelo nitrato de prata e a realidade perceptual objetiva ajudava a representação
imediata do fato social e a descrição acurada da História em pleno curso. Sonho acalentado
pelos escritores realistas.
Jacob Riis, um repórter policial nova-iorquino dos fins do século XIX, vivia buscando
suas histórias criminosas e demais fatos sórdidos, pelos guetos violentos da cidade apinhada
de imigrantes. Logo percebeu na fotografia uma forma adequada de representar a realidade
social, perfeita para ilustrar suas reportagens e encharcá-las de veracidade. Graças à invenção
do flash de pólvora, Jacob passou a contar com o elemento surpresa e invadia esconderijos de
ladrões, oficinas de trabalhadores mal pagos e moradores pobres para documentar as
tenebrosas condições de vida no Lower East Side de Manhattan. Essa espécie de primeiro
Courbet ou Caravaggio da era fotográfica publica, em 1890, um livro com a coleção de fotos
já exibidas em suas reportagens, com o título Como o outro lado vive. Trata-se de um títulopergunta, que aponta para a busca pela alteridade social, herdada da tradição pictórica realista
para a tradição fotojornalística, investigativa e ensaística que Riis (1971) ajuda a fundar.
3

Na teoria de Cinema do século XX, essa falácia será destrinchada em obras como a de Jean-Louis Baudry
(1983, p. 383-400), que percebe que os "aparelhos de base" do registro cinematográfico, como a lente da
câmera – dita objetiva –, na verdade produzem diversos "efeitos ideológicos". A lente fotográfica, conforme
seu tipo, sua distância focal, conforma a visão da realidade, distorce-a inevitavelmente, para fazê-la caber no
quadro fotográfico. Baudry analisa como, desta forma, o sujeito por trás do registro, o fotógrafo, é alçado a
uma situação falsa de "todo percebedor, enquanto isso na verdade é uma distorção do real.
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Graças à rapidez e ao impacto dos novos meios, o apelo para a mudança social,
próprio do artista realista do século XIX, alcança uma dimensão mais eficaz com o repórter
fotográfico. À publicação e disseminação das imagens de Jacob Riis na sociedade americana
se reputa uma enorme influência na aprovação das primeiras leis de reforma dos códigos de
moradia nos Estados Unidos4.
A revolução técnica da belle epoque era vertiginosa. A ideologia do progresso técnico
era inquestionável, à direita ou à esquerda. Os cientistas e pesquisadores interessados não
tardaram a descobrir como colocar as imagens da fotografia em movimento, capturando mais
uma dimensão da realidade perceptual, o tempo.

1.1.7 O Cinema e o Realismo

Quando os irmãos Lumière enfim apontam suas câmeras para os fatos cotidianos,
acabam por juntar em alguns anos uma enorme série de planos independentes, não
coordenados, que são recebidos pelo público e comentados pela imprensa, como se fosse
fatias visualmente captadas de uma realidade, puras descrições de fatos sociais. Assim,
suprindo a demanda realista de que tanto falamos. Já se afirmou que, a partir desta postura dos
Lumière, herdada dos pintores e escritores realistas, e de repórteres fotográficos como Jacob
Riis, nasceu o cinema documentário. Portanto, dada a primazia dos Lumière, o cinema em si
teria nascido documentário, observador do real, registro de evidências visíveis. A
ficcionalidade, a narratividade, teriam se desenvolvido depois, em um processo lento de
construção da chamada linguagem cinematográfica, processo que - por volta dos anos 20 -, já
estaria praticamente completo.
Esse caminho rumo à ficcionalidade, iniciado por Méliès, evidencia a outra situação
interessante. Os irmãos Pathé, Léon Gaumont e Méliès, cineastas-empresários, se imitavam
mutuamente, em sua busca de público, de agradar a seu gosto pela faceta de espetáculo da
novidade. O horizonte da narratividade – e, com ele, o da capacidade do cinema de substituir

4

Um outro importante caso de ensaio fotojornalístico influente, que ajudou a consagrar esse tipo de trabalho
no Ocidente, é a foto-reportagem Elogiemos os homens ilustres, feita pela revista Fortune nos anos 1930. O
próprio nome ironiza a questão da representação das classes desfavorecidas. O escritor e jornalista James
Agee e o fotógrafo Walker Evans rodaram o sul dos EUA no período da Grande Depressão, registrando e
denunciando as péssimas condições de vida dos trabalhadores. Conviveram com três famílias de meeiros
pobres do Alabama, e chegaram a dormir na choupana de uma delas. Publicado em livro, em 1941, tornou-se
desde então referência para os estudos de jornalismo, literatura e antropologia. Várias páginas de fotos e
textos são dedicadas à descrição de um único aposento de casebre rural, buscando os limites entre reflexão,
observação e representação. Cf. AGEE, 2009.
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o teatro ou o romance – como a fotografia pretendeu substituir a pintura –, se estabelecem
para o cinema. É preciso que o cinema estabeleça sua versão para a forma dramática
aristotélica. Início, meio e fim, coerência e unidade de ações, arranjo bem definido de
peripécias, capazes de conduzir ao desenlace. Assim, se desenvolve uma linguagem narrativa
própria das imagens em movimento, em muito graças à concorrência que se estabelece do
outro lado do Atlântico. A genialidade de Edwin S. Porter e, logo após, a de D.W. Griffith5,
suas experiências com o posicionamento de câmera e a montagem de planos, estabelecem os
fundamentos de uma possível linguagem cinematográfica e os cânones do chamado cinema
clássico narrativo – que terá um resultado comercial formidável. Seu ápice será alcançado na
construção da usina de sonhos, Hollywood, a Meca da Ilusão Perfeita.
A capacidade de reencenar realidades era fascinante. Mesmo ao filmar histórias
melodramáticas ou de enredo fantástico, havia um caráter ao menos de descrição propiciado
pela imagem fotográfica, captada no real, que sustentava o processo. Tal condição só se
sofisticou com o advento do cinema sonoro. O drama naturalista, baseado numa minúcia
descritivo-representacional, estava vivo na nova arte cinematográfica. Margareth Cohen, em
seu artigo A literatura panorâmica e a invenção dos gêneros cotidianos, publicado num livro
que relaciona o cinema com a "invenção da vida moderna", discute essas relações entre
cinema e literatura no século XIX. Para a autora, o realismo, graças ao cinema, se imporia
definitivamente como a descrição do cotidiano, quer dizer, daquilo que segundo os padrões
estéticos clássicos jamais seria digno de representação, jamais seria tematizado. É a estocada
final na antiga teoria dos níveis de estilo, da qual já falamos (COHEN, 2004, p. 259-288).
Em literatura, o modernismo triunfaria no século XX. Convencionalismos literários
seriam supostamente enterrados com os esforços continuados do futurismo, do dadaísmo, e de
toda uma produção artística e cultural alinhada com os pressupostos das chamadas vanguardas
históricas na Europa. Com a ajuda de manifestos e obras, com a defesa conceitual da
vanguarda, empreendida por grandes teóricos como Brecht. O autor Robert Stam (2003, p.
164) lembra que, no campo literário, realismo foi uma expressão que, institucionalizada,
designava “um mundo ficcional caracterizado por coerência interna, causalidade plausível e
plausibilidade psicológica”, baseado em uma narrativa “unificada e coerente”. A crítica
5

Ao próprio D.W. Griffith é creditado um grande marco inicial da incorporação cinematográfica direta de uma
narrativa audiovisual prenhe de realismo de cunho social, o curta silencioso The Musketeers of Pig Alley (1912).
Considerado o primeiro filme de gangster, teria inaugurado todo um gênero voltado para a representação do
cotidiano violento do guetto americano no começo do século XX, apinhado de imigrantes em luta árdua pela
sobrevivência, apelando para uma vida de crimes, etc. Numa reedição em movimento das fotoreportagens de
Jacob Riis, ao olhar para o mesmo meio social e geográfico. Ao longo do século o gênero gangster, como o do
filme policial como um todo, vai sofrer críticas dirigidas aquilo que seria visto como uma estetização da
probreza e uma glamurização da vida no crime, como veremos mais adiante nesta tese.
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modernista acusou o realismo de ser “obscurecedor das contradições, projetando uma unidade
mítica ilusória”. O

texto modernista, em contraste, trazia a primeiro plano a contradição. [...]
Combinando os códigos de percepção visual introduzidos no renascimento – a
perspectiva monocular, os pontos de fuga, as impressões de profundidade, a precisão
de escala – com os códigos narrativos dominantes na literatura do século XIX, o
filme de ficção clássico conquistou o poder emocional e o prestígio diegético do
romance realista, cuja função social e regime estético prolongava. (STAM, 2003, p.
164).

Cabe aqui relembrar a já citada observação baziniana, de que a fotografia libertara a
pintura da representação realista da figura, deixando-a aberta a experimentações tais como a
própria destruição da figura e adoção do abstracionismo. Nesse contexto, o cinema parece ter
efetuado o mesmo com a literatura, libertando-a de uma preocupação com a narrativa causal.
Se o grande avanço técnico da fotografia significou a perpetuação de uma intenção de
representação pictórica realista, o desenvolvimento narrativo do cinema, logo em seus
primeiros anos, aponta seu papel de herdeiro da narrativa realista.

1.2

Marco Teórico: os Múltiplos Realismos e seus conceitos-chave

Cabe agora apresentar um breve painel da problemática conceitual moderna acerca da
representação realista, tal como o Cinema a herdou, elencando conceitos que poderemos
instrumentalizar nesta tese. São conceitos nascidos de discussões pontuais na bibliografia
encontrada, e que nos interessaram. Portanto é um quadro teórico que consiste em uma
eleição daquelas questões e daquelas elaborações conceituais julgadas as mais instigantes e
inspiradoras para os objetivos teóricos específicos desta tese. Segue então uma apresentação
dos conceitos que serão instrumentalizados ao longo das análises empreendidas nos capítulos
seguintes, de análise do nosso objeto. Essa seleção baseou-se primordialmente na utilidade
desses conceitos para o entendimento do discurso dos cineastas brasileiros a serem estudados
nos capítulos a seguir.

1.2.1 Formalismo versus Realismo, Forma versus Conteúdo

A consagração do estilo realista no romance do século XIX só virá acirrar a distinção
entre os realistas militantes, fervorosamente políticos e os mais fervorosamente estéticos. A
militância comportamental dos “escritores oriundos do círculo boêmio" – fala aqui Hauser
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(1998, p. 792) de Champfleury, Duranty e Murger, em suma, os amigos de Courbet – se opõe
ao sucesso crítico e comercial do realismo bem escrito, formalmente bem cuidado, criado pelo
gênio estilístico de Gustave Flaubert.
Bourdieu (1996, p. 112) nos conta que Flaubert, “designado como chefe da escola
realista, depois do sucesso de Madame Bovary”, na verdade se indigna com a pecha que lhe é
imputada. “Acreditam-me apaixonado pelo real, enquanto o execro; pois foi por ódio ao
realismo que empreendi esse romance. Mas não detesto menos a falsa idealidade, pela qual
somos logrados nos tempos que correm”. (FLAUBERT apud BOURDIEU, 1996, p. 112)
Além do estilo, outra coisa que separa Flaubert dos outros realistas, mais tendenciosos
às doutrinas socialistas e afeitos ao realismo como arte social e de denúncia, é seu
cientificismo apolítico, a ponto de renegar qualquer leitura politizada de sua obra, seu “horror
pelas pregações da arte social” devido ao seu “gosto pela fria neutralidade do olhar científico”
(BOURDIEU, 1996, p. 119).
Para Hauser (1998, p. 800), Flaubert “rejeita o socialismo” – que influencia os
realistas da ala boêmia – “não tanto por seus elementos materialistas quanto pelos
irracionais”. Na verdade, a aspiração maior de uma pretensão de realismo, como imaginado
por Flaubert, ainda é com a racionalidade científica pura, algo que anima grandes linhas
artísticas do Ocidente desde o Renascimento.
Flaubert nega qualquer ligação a um credo realista politizado. Destaca-se a posição
totalmente paradoxal, quase impossível, que Flaubert vai constituir. Bourdieu (1996, p. 114)
verá esse paradoxo concretizado numa fórmula: “Escrever bem o medíocre”, frase que
Flaubert teria dito ao resumir seu projeto estético numa carta. Começa a configurar-se
claramente uma dicotomia entre estética e política na representação realista que se
manifestará comumente, em outras épocas, em autores e meios de expressão futuros.
Ainda segundo Hauser (1998, p. 792), “dois campos defrontam-se mutuamente como
adversários irredutíveis; os boêmios” – os amigos de Courbet – “detestam tudo o que cheire a
tradicionalismo, ao passo que Flaubert e seus amigos desconfiam de qualquer escritor cujo
principal empenho seja obter o favor popular”. Em detrimento da boa escrita, Champfleury e
seu círculo querem escrever “sobretudo para as massas”, ao contrário dos “antigos autores de
folhetim” que “escreveram para o grande público, porque queriam ser lidos por todo mundo”
(HAUSER, 1998, p. 792). Era um ideário prático de ativismo social, era necessário atingir as
classes proletárias, com uma linguagem mais próxima ao povo e não à dos literatos.
Champfleury prega “le public du livre à vingt sous, c’est le vrai public” (“o público do livro
popular é o verdadeiro público”). (HAUSER, 1998, p. 792, tradução do autor).
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Em cima dessa dicotomia trabalha Pierre Bourdieu, e sua análise é de grande valia
para entendermos qual será o grande debate futuro acerca do realismo, já no século vinte.
Para Bourdieu (1996, p. 112), Flaubert suscita “debates insolúveis” até hoje, “entre
aqueles que querem puxá-lo para o realismo e aqueles que, mais recentemente, quiseram
anexá-lo ao formalismo (e ao nouveau roman)”. Ele destaca o fato de que “muitas vezes se
recorre, para caracterizá-lo, a oximoros: Francisque Sarcey chamava-o de neoparnasiano da
prosa e um historiador fala a seu respeito de realismo da arte pela arte” (BOURDIEU, 1996,
p. 112).
Formalismo seria um termo que remete ao apuro estético formal – e uma separação de
todo o mundo, de tudo que não seja a própria obra em si – e surge em contraponto, em
contradição com realismo. Termo nascido no âmbito das discussões literárias que acirraram
com o modernismo no século XX. Na visão que ainda vigorava no tempo de Flaubert,
realismo estaria já de qualquer forma associado ao campo da exploração do vulgar, do banal,
o campo do mau gosto:
“escrever bem o medíocre”: essa fórmula em forma de oxímoro concentra e
condensa todo o seu programa estético. Dá uma justa idéia da situação quase
impossível na qual se colocou ao tentar conciliar contrários, isto é, exigências e
experiências ordinariamente associadas a regiões opostas do espaço social e do
campo literário, portanto sociologicamente inconciliáveis. (BOURDIEU, 1996, p.
114).

Flaubert, portanto, vai “impor nas formas mais baixas e mais triviais de um gênero
literário considerado inferior” – o romance, gênero ainda em processo de legitimação – “as
mais altas exigências que jamais tenham sido afirmadas no gênero nobre por excelência” – a
poesia, herdada diretamente dos gregos, de Homero. Ou seja, vai se valer da “distância
descritiva e o culto da forma que Theóphile Gautier, e depois dele os parnasianos, impuseram
em poesia”, nos “assuntos comumente tratados pelos realistas”. (BOURDIEU, 1996, p. 115).
Flaubert vai aplicar no romance realista, a um nível formal, como ele mesmo teria dito numa
carta, “a doutrina da arte pela arte, compreendida à minha maneira, evidentemente”
(FLAUBERT apud BOURDIEU, 1996, p. 115):
querer, como ele diz ainda, “fundir o lirismo e o vulgar” é defrontar-se com a prova
insustentável e inquietante daqueles que têm por tarefa operar a colisão dos opostos.
[...] A única certeza, diante do impensável, é o sentimento da façanha implicada na
experiência da imensidão do esforço, na medida da dificuldade extraordinária da
tentativa: “Terei feito real escrito, o que é raro”. “Real escrito”: para todo espírito
estruturado segundo os princípios de visão e de divisão que têm em comum todos
aqueles que se lançam, entre 1840 e 1860, na grande batalha do ‘realismo’, a
expressão é, com toda a evidência, um oxímoro. Dizer de um livro, isto é, de um
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escrito, como faz Flaubert, que “ele é escrito” não tem nada de uma tautologia. É
afirmar mais ou menos o que diz Sainte-Beuve quando, a propósito de Madame
Bovary, declara: “Uma qualidade preciosa distingue o sr. Gustave Flaubert dos
outros observadores mais ou menos exatos que, em nossos dias, gabam-se de
traduzir em consciência a realidade, e que por vezes conseguem; ele tem estilo”. [...]
O programa que se anunciava na fórmula “escrever bem o medíocre” mostra-se aqui
em sua verdade: trata-se de nada menos que escrever o real (e não de o descrever, de
o imitar, de o deixar de alguma maneira produzir-se a si próprio, representação
natural da natureza); ou seja, fazer o que define propriamente a literatura, mas a
propósito do real mais insipidamente real, mais ordinário, mais insignificante que,
por oposição ao ideal, não é feito para ser escrito. (BOURDIEU, 1996, p. 116, grifos
do autor).

Em Flaubert, continua Bourdieu (1996, p. 123), a “escrita [...] também não é um puro
registro documental, como parecem crer aqueles que por vezes são considerados seus
discípulos”. Flaubert ironiza um discípulo seu, Goucourt, numa carta, dizendo que este ficou
“muito feliz quando agarrou na rua uma palavra que pode pespegar num livro, e eu, muito
satisfeito quando escrevi uma página sem assonâncias nem repetições”.
Eis um verdadeiro partidário do real construído.
É interessante notar que Bordieu fala de puro registro documental citando uma frase
de Flaubert que satiriza a coleta de pedaços congelados de realidade, de registros
fragmentados de discurso, com uma pretensão analógica, o que nos remete à captação do real
em termos de imagens – e mesmo também de discurso – empreendida contemporaneamente
pela fotografia, cinema, por qualquer captação em vídeo, áudio, etc...

1.2.2 Lukács e o Realismo Crítico

O que os marxistas veem em Balzac, e mesmo em Flaubert, mas não em Zola, pode
ser entendido pela distinção feita pelo teórico literário marxista György Lukács, já no século
XX, a respeito de Zola e o naturalismo. Tal distinção resultaria da própria diferença entre a
vontade de narrar e a de descrever. Na leitura lukacsiana, o escritor naturalista, como um
jornalista, pode apenas ver detalhes empacotados firmemente, mas o romancista realista pode
revelar a totalidade, pode saber as relações sociais embutidas nos objetos do mundo”. A partir
daí, a ideia de um realismo profundo contraposto a um naturalismo raso se estabelece, graças
a Lukács. (1968, p. 47-99).
É preciso lembrar que essa inflexão nos termos parte de Lukács, já que, por exemplo,
para os que pensaram o drama naturalista antes, no teatro no século XIX, nomes como Zola e
mesmo August Strindberg, a expressão naturalismo era na verdade um termo que daria conta
de uma estética que, justamente, fosse para além das aparências do cotidiano. Algo que a
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prosa realista já havia feito, só que agora esse cotidiano se passaria no palco: lá os conflitos
sociais poderiam ser mais profundamente investigados, através da força própria da
dramaturgia. Essa virada na acepção do termo feita por Lukács é algo bastante comentado por
um estudioso do realismo lukacsiano, Raymond Williams (1977), em A Lecture on Realism.
Os escritos de György Lukács sobre o realismo são já de uma época em que outros
movimentos surgem nas artes para questionar o discurso realista, que se institucionalizara,
mas que era caro aos autores ligados à militância marxista, como ele. A virada para o século
vinte traz a chamada modernidade, refletida em movimentos como o impressionismo, e
culminando nas vanguardas europeias do início do século vinte. São nessas mudanças, nessas
novas perspectivas estéticas, que Lukács verá o perigo do já falado formalismo, entrevisto em
Flaubert por seus contemporâneos mais politizados. Lukács será o grande detrator, na
verdade, de toda obra à qual ele consiga – com base na fidelidade aos parâmetros clássicos do
realismo literário francês – colocar sob essa pecha de formalista, na arte do início do século
XX; o que gerará uma das grandes controvérsias da modernidade. Graças a suas posições
frente ao realismo, Lukács será por vezes associado ao ideário do realismo socialista da era
Stálin. Por mais que essa seja, claro, uma visão simplificadora. Posto que, o próprio Lukács
terá tempo de fazer uma revisão posterior de seus conceitos, lamentando qualquer associação
rasa com o stalinismo.
O movimento expressionista é alvo, para Lukács, de uma crítica a essa primeira
grande manifestação antirracional e antirrealista da arte alemã no início do século, de fato a
primeira pulsão moderna e vanguardista alemã, que ao seu ver era derivada de correntes de
irracionalismo místico, e de neokantismo com elementos husserlianos. Correntes de
pensamento que vinham crescendo na sociedade alemã desde o século XIX. Lukács
considerava que o expressionismo, de certo modo, culmina uma linha de decadência estética
que vem do naturalismo ao simbolismo, passando pelo impressionismo. Todas essas correntes
teriam deformado a adequada captação artística da realidade, entendendo por esta última uma
totalidade de manifestações, de vínculos contrapostos e dinâmicos. (LUKÁCS, 2007, p. 2860).
O problema já começa com o naturalismo de Zola, já um alvo da antipatia de Engels,
posto que, para Lukács, o naturalismo altera a interconexão objetiva que existe entre todos os
fragmentos do real, tão nitidamente observados. Um escritor naturalista como Zola apenas
insistiria na descrição cuidadosa e inclusive especializada, cientificamente orientada, do meio
ambiente. Para Lukács, isso retira os personagens de sua relação dinâmica com os variados
elementos desse meio ambiente que os circunda. Em seu ensaio chamado Narrar ou
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Descrever, ele critica a dedicação Naturalista a esse excesso de descrições. Essa
descritividade vazia seria algo capaz de quebrar a “totalidade unitária e objetiva de relações”.
Deste modo, fazendo “os atos dos sujeitos aparecerem como arbitrários e incompreensíveis”.
(LUKÁCS, 1968, p. 47-99). Segundo o autor húngaro:

as contradições inerentes ao método descritivo se manifestam de modo evidente,
sobretudo quando a descrição é feita, como ocorre comumente, do ponto de vista do
personagem que está agindo; porque, então temos a imagem de uma situação, de um
complexo de coisas e de homens, vistos por um observador confuso que não é capaz
de distinguir o que é essencial. (LUKÁCS, 1968, p. 47-99).

O impressionismo, então, passa adiante do movimento artístico parisiense, consagra-se
ainda mais na apreensão do superficial e no abandono do essencial, pois nele “a aparência
transborda e desaparece o refinado psicologismo dos naturalistas”. A deterioração é crescente,
o simbolismo separa definitivamente o campo emocional do mundo social, por exemplo.
(LUKÁCS, 1968, p. 47-99).
O cúmulo desse processo seria o expressionismo, já que os impressionistas e os
simbolistas ao menos mantinham a estrutura geral da realidade imediata. O expressionismo
comporta uma ruptura com essa estrutura geral, ele é uma mera representação do isolado, do
destroçado, do puro caos. Para Lukács (2007, p. 28-60), essa adulteração da realidade é um
retrocesso que pode ser associado à concepção de mundo do parasitismo imperialista e
constitui um dos elementos da eclética ideologia fascista que crescia na Alemanha da época.
Lukács, em sua cruzada pró-realismo, passa a atacar os escritores com pretensões
vanguardistas – entenda-se aqui, de superação do realismo literário do século XIX, como o
americano John dos Passos e como o poeta e dramaturgo alemão Bertolt Brecht. Para Lukács
(1971, p. 17-47), a vanguarda era um problema, essa “vanguarda rebelde” que “representa um
afastamento maior do realismo, uma liquidação cada vez mais enérgica deste”.
Segundo o teórico Francisco Posada (1970, p. 15), “o julgamento de Lukács sobre
Brecht” reflete “uma das acusações preferidas pelos partidários de uma concepção estreita do
realismo artístico, contra as tendências não equiparáveis à sua própria, é a de formalismo”.
Tal acusação, propalada por Lukács, prejudicou a aceitação da obra de Brecht na União
Soviética e demais países comunistas. Sua obra não seria relevante politicamente, não
prestaria um serviço a revolução, por mais que o próprio Brecht pensasse o contrário. Graças
a Lukács grassava o pensamento na intelectualidade de esquerda de que sua obra possuía
“apenas caráter experimental” (POSADA, 1970, p. 18).
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Para Lukács, porém, há uma série de pautas obrigatórias para refletir a realidade. A
nefanda ideia do realismo socialista, adotada pelo Ministro Zdanov no governo totalitário de
Stalin, nasce aqui. Efeito final desse elogio do real como totalidade?
Na última etapa de seu trabalho, no pós-guerra, Lukács irá cunhar o termo realismo
crítico. É quando faz uma revisão da ideia mal sucedida de um realismo socialista, associado
agora a todas as aberrações políticas, éticas e estéticas ocorridas durante o stalinismo, do qual
o autor húngaro quer ver-se afastado. Lukács trabalha essa ideia mostrando que ele não se
alinha nem com a crítica de vanguarda (para ele considerada de direita, formalista), nem com
o stalinismo que está então sendo expurgado pela intelectualidade de esquerda. O realismo
crítico se contrapõe ao realismo socialista, que tinha sido oficializado na União Soviética.
Para o autor ele é tão condenável quanto qualquer outra estética antirrealista, pois se trata, na
verdade, uma espécie de "romantismo revolucionário", uma idealização. O que se precisaria,
enfim, seria de um realismo crítico, autoconsciente, em contraponto a todos esses outros
realismos que resultariam ingênuos por contraste, tão ingênuos a seu ver quanto as demandas
antirrealistas, vanguardistas. (LUKÁCS , 1971, p. 93-137).

1.2.3 Brecht e o Realismo Amplo

Bertolt Brecht era também um influente ativista de esquerda, partidário assumido do
marxismo, e que também advogava, tanto quanto Lukács, um estilo realista profundo contra o
naturalismo descritivo estreito. Porém, um realismo à sua maneira. Fruto de uma investigação
de novas formas de apresentação do espetáculo teatral. Fruto de uma experiência de
vanguarda.
O chamado realismo amplo de Brecht nasce da luta contra o que este autor
denominava como apenas mais um determinado modo de descrição: o realismo clássico, o
dos realistas do século XIX. Esse elogio contumaz, por parte dos outros marxistas, a uma arte
veiculada ao real, porém através de um apego – a seu ver tacanho – a formas estéticas
ultrapassadas, revolta e angustia um autor extremamente produtivo e criativo como Brecht.
Um artista-pensador ligado tanto ao marxismo e à escola de denúncia social na arte quanto à
vanguarda. Um amante da inovação estética, partidário da ideia de que uma revolução a nível
das formas estéticas também se fazia necessária – pensamento já presente na vanguarda russa
da época da Revolução de 1917, em Maiakovski, por exemplo, e sua propalada visão de que
sem forma revolucionária não há arte revolucionária. (SCHNAIDERMAN, 1971).
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Assim, Brecht tenta superar a velha dicotomia entre os que apregoam uma arte voltada
a primordialmente forçar uma impressão de realidade (os realistas, os renascentistas) e os que
propuseram atmosferas de sonho ou de pesadelo como os expressionistas. Em relação aos
primeiros, ele diz em seu ensaio sobre O Popular e o Realista:

eles não se perguntam se numa descrição encontra-se a realidade, mas interessam-se
por um determinado modo de descrição. [...] O realismo não é mera questão de
formas. Copiando o estilo desses escritores, nem por isso seríamos mais realistas.
[...] As formas de expressão não podem ser usadas como receitas de fabricação.
(BRECHT, 1967, p. 115-123).

A adesão acrítica aos clássicos, a um determinado estilo, é o que configuraria simples
formalismo. Então cabe perguntar: quem são os formalistas? Os que utilizam livremente as
novas formas, ou os que não permitem usar senão as velhas formas? O interessante é notar
também a forma pela qual Brecht – para apregoar uma arte nova, mas de consciência social,
não alienada, como se dizia, – se prende à ideia de realismo mesmo assim. Seu elogio do
realismo é tal que lhe faz pensá-lo mais plástico e adaptável esteticamente.
Assim, a ideia de que uma arte consciente da sociedade é uma arte realista continua.
A ideia de Brecht é a de que a história da literatura oferece muitos exemplos de realismo, e de
que sua geração e as vindouras podem fazer novos e até mais eficazes realismos, não se
prendendo a fórmulas e não se perdendo do processo de inovação constante. Os artistas
criativos, inovadores, mas preocupados com a realidade, devem então, segundo Brecht (1967,
p. 115-123), “aplicar, de forma viva, todos os meios, velhos e novos, provados ou não
provados, procedentes da arte ou de outros campos, para mostrar a realidade viva aos homens
vivos, a fim de que a dominem”. A isto Brecht chamou de a Amplitude e variedade do modo
de escrever realista, título de um outro ensaio seu onde o autor diz que:

pode-se ver com Shelley que o modo de escrever realista não significa a renúncia à
fantasia nem ao autêntico virtuosismo artístico. Também não há nada que impeça os
realistas Cervantes e Swift de fazer com que cavaleiros lutem com moinhos de vento
e que cavalos constituam estados. Não o conceito de estreiteza, mas o de amplitude
combina com o realismo. A própria realidade é ampla, multifacetada, contraditória;
a história cria e refuta modelos [...]. Não são as formas exteriores que fazem o
realista. E também não há uma profilaxia infalível: virtuosismo artístico em pleno
frescor pode desembocar em esteticismo fétido, fantasia florescente em brincadeiras
estéreis no mundo da lua, o que acontece freqüentemente num mesmo escritor; nem
por isso podemos fazer advertências quanto a virtuosismo artístico e fantasia. O
realismo degenera assim em naturalismo mecânico, repetidas vezes, nos realistas
mais significativos. O conselho: "escrevam como Shelley!", seria absurdo; também
o seria aconselhar: "escrevam como Balzac!". Os assim aconselhados expressar-seiam aqui em imagens tomadas à vida de pessoas mortas, especulariam acolá com
reações psíquicas que não mais se desencadeiam. Mas se nós percebermos de
quantas maneiras variadas a realidade pode ser descrita, então perceberemos que
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realismo não é uma questão formal. Nada é tão ruim quanto, na apresentação de
modelos formais, apresentar demasiado poucos modelos. É perigoso atar o grande
conceito realismo a um punhado de nomes, por mais famosos que possam ser, e
sacralizar um punhado de formas como o único método criativo possível, ainda que
possam ser formas úteis. A respeito de formas literárias deve-se consultar a
realidade, não a estética, nem mesmo a do realismo. (BRECHT, 1998, p. 267-276,
grifos do autor).

O estilo apenas restrito a uma lógica descritiva e empiricista seria, a seu ver, um estilo
de fato sensualista. Um sensualismo que leva o artista a voltar sua percepção para o mundo
mais para absorver e apreciar o real empírico do que para refletir sobre ele. Brecht é um
primeiro a detectar essa atitude sensorial realista, portanto. Contra o elogio inconsciente ou
inconfesso dessa atitude, encontrado naqueles mesmos autores que o acusam de formalista,
Brecht reage defendendo um estilo de realismo com maior dose de abstração. Este seria mais
adequado, não para apenas descrever, mas sim para revelar certas realidades. (BRECHT,
2007, p. 68-86).
Vários romancistas chamaram atenção de Brecht, principalmente Joyce, Kafka, Dos
Passos. É clara a dupla filiação de Brecht, tanto em relação à agenda da revolução social na
tradição da esquerda, quanto à tradição de experimentação estética que explodiu nas
vanguardas do início do século. E se o realismo era a estética por excelência da denúncia
social e da militância em prol de mudanças na vida cotidiana, que fosse um realismo de
vanguarda. Pois Brecht, Kafka e Joyce eram passíveis de uma leitura realista. Foi o autor
alemão que fez a leitura social da estética de Kafka ao afirmar que o escritor tcheco pintou
com imaginação sublime o advento dos campos de concentração, a ilegalidade permanente, o
domínio absoluto do aparelho estatal. Brecht menos ainda deixou de se impressionar com a
transformação efetuada por Joyce no romance moderno, pois em sua obra se pode, na
verdade, destacar outros métodos de observação da realidade. Como, por exemplo, a
introdução do monólogo interior, numa tentativa de representação do fluxo de consciência,
essa que é a pedra de toque da inovação joyceana e que para Brecht resulta em um mergulho
mais profundo na realidade do ser humano. Joyce, no famoso monólogo de Molly Bloom,
documentou, registrou, observou, mimetizou, portanto, a atividade mental, parte da
experiência humana como andar ou dormir, então pura e simplesmente praticou uma nova
forma de realismo. (BRECHT, 2007, p. 68-86).

1.2.4 Barthes e o Efeito de Real: Poesia Versus História
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Em seu texto chamado O efeito de real, Roland Barthes tece considerações sobre o
realismo, recorrendo até a autores da retórica clássica grega, tomando como base o aspecto de
convencionalidade do verossímil aristotélico. O texto é basicamente embebido da atmosfera
semiológica, apesar do embasamento em autores antigos, a pesquisa se dá basicamente de
forma não diacrônica, focada nos textos em si. O texto quer contribuir para colocar a
discussão sobre o realismo na luz da análise estrutural da narrativa. Pegando o fio da meada
Aristotélico, em sua contraposição entre Poesia e História, Barthes (2004, p. 181-190) fala
que, na “narrativa histórica”, o real é sua “referência essencial”. Porque o leitor de tal
narrativa geralmente pressupõe que ela relate “aquilo que se passou realmente”. Assim, esse
leitor, afeito a textos históricos tende, em sua leitura, a não se importar com a
“infuncionalidade de um pormenor, desde que denote aquilo que se deu”. Neste caso, “o real
concreto torna-se a justificativa” suficiente do dizer. “A história (o discurso histórico: historia
rerum gestarum) é, na verdade, o modelo dessas narrativas que admitem preencher os
interstícios de suas funções com notações estruturalmente supérfluas”. (BARTHES, 2004,
p.181-190).
Para Barthes (2004, p. 181-190) parece “lógico que o realismo literário tenha sido com
algumas décadas de diferença, contemporâneo do reinado da história objetiva”. Ele se refere à
própria afirmação da História como ciência humana no século XIX, factual, positivista. E é
exatamente esse transplante das “notações estruturalmente supérfluas” do discurso histórico
para o texto literário realista que lhe chamará a atenção em especial, e nele fundará seu
argumento. O ponto de partida é uma pequena passagem de Flaubert, uma frase:

Flaubert, descrevendo a sala onde se encontra a senhora Aubain, patroa de Felicite,
diz-nos que “um velho piano suportava, sob um barômetro, um monte piramidal de
caixas” 6 [...] Se na descrição de Flaubert é, a rigor, possível ver na notação do piano
um índice do padrão burguês da sua proprietária e, na das caixas, um sinal de
desordem e como que de deserança (sic) próprias a conotar a atmosfera da casa
Aubain, nenhuma finalidade parece justificar a referência ao barômetro, objeto que
não é nem descabido nem significativo e não participa, portanto, à primeira vista, da
ordem do notável [...]. A análise estrutural, ocupada em extrair e sistematizar as
grandes articulações da narrativa, ordinariamente e até agora, tem deixado de parte,
quer por excluir do inventário (não falando deles) todos os pormenores “supérfluos”
(com relação a estrutura), quer por tratar esses mesmos pormenores (o próprio autor
destas linhas tentou fazê-lo) como “enchimentos” (catálises), afetados de um valor
funcional indireto, na medida em que, somando-se uns aos outros, constituem algum
índice de caráter ou de atmosfera, e assim podem facilmente ser recuperados pela
estrutura. (BARTHES, 2004, p. 181-2).

6

A obra de Flaubert a que Barthes se refere é Um Coração Simples, de 1877.
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Decidido a corrigir esse descaso da análise estrutural da narrativa, com o pormenor
supérfluo na descrição literária, Barthes elege o barômetro de Flaubert como o principal
exemplo desse muito recorrente pormenor insignificante que deve ter, ora essa, alguma
significação.

O barômetro de Flaubert, a pequena porta de Michelet afinal não dizem mais do que
o seguinte: somos o real; é a categoria do “real” (e não os seus conteúdos
contingentes) que é então significada; noutras palavras, a própria carência do
significado em proveito só do referente torna-se o significante mesmo do realismo:
produz-se um efeito de real, fundamento dessa verossimilhança inconfessa que
forma a estética de todas as correntes da modernidade. (BARTHES, 2004, p. 189190).

Os efeitos de real de Barthes são, realmente, as bases de ação desse processo estético,
de todo realismo e de toda tentativa de impor autenticidade representacional na arte. Na
interpretação de Robert Stam (2003, p. 166), eles são a “orquestração artística de detalhes
aparentemente não essenciais como garantia de autenticidade”.
Barthes, em seu ensaio, nos lembra que o efeito de real é um produto próprio desta
confusão provocada pelas dicotomias fato ficção/poesia e história que nos falara Aristóteles.
Partindo então dos gregos, Barthes contrapõe a ideia de real à de verossimilhança, ao tentar
entender a especificidade do realismo moderno:
desde a Antiguidade, o “real” estava ao lado da História; mas era para melhor oporse à verossimilhança, isto é, à própria ordem da narrativa (da imitação ou “poesia”).
Toda a cultura clássica viveu durante séculos com a idéia de que o real não podia em
nada contaminar a verossimilhança; primeiro porque a verossimilhança nunca é
mais do que o opinável: está inteiramente sujeita à opinião (do público); Nicole
dizia: “Não se deve olhar as coisas como são em si mesmas, nem tais como as
conhece quem fala ou escreve, mas com relação apenas àquilo que delas sabem os
que lêem ou ouvem” [...]. A palavra importante que está subentendida no limiar de
todo o discurso clássico (submisso a verossimilhança antiga) é Esto (Seja,
Admitamos...). (BARTHES, 2004, p.188-9, grifo do autor).

Ou seja, no reino-do-faz-de-conta, no espaço ficcional, a verossimilhança se
estabelece porque aceitamos todos nós ouvintes, o convite a “fazer de conta” que aquilo que
ouvimos é verossimilhante, parecido com a verdade. Somos convidados a aceitar isso apesar
de sabermos intimamente que o que ouvimos não é a verdade, podendo até nem ser tão
semelhante assim. Abrindo espaço para o arroubo estético do ficcionista. Esse processo
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também é conhecido como a suspensão da descrença, uma espécie de pacto original entre
artista e público7.
É importante ter em mente que para Aristóteles tal conceito se baseia na adequação
entre o caráter dos personagens e seus destinos plausíveis, e não na simples capacidade de se
referenciar no real. Aristóteles é bastante categórico em distinguir a Poesia da História, o
texto com função estética do texto com pretensões factuais, a partir da verossimilhança:

a obra do poeta não consiste em contar o que aconteceu, mas sim coisas as quais
podiam acontecer, possíveis no ponto de vista da verossimilhança ou da
necessidade. Não é em metrificar ou não que diferem o historiador e o poeta; a obra
de Heródoto podia ser metrificada; não seria menos uma história com o metro do
que sem ele; a diferença está em que um narra acontecimentos e o outro, fatos quais
podiam acontecer. Por isso, a Poesia encerra mais filosofia e elevação do que a
História; aquela enuncia verdades gerais; esta relata fatos particulares. Enunciar
verdades gerais é dizer que espécie de coisas um indivíduo de natureza tal vem a
dizer ou fazer verossímil ou necessariamente; a isso visa a Poesia, ainda quando
nomeia personagens. Relatar fatos particulares é contar o que Fulano fez ou o que
fizeram a ele. (ARISTÓTELES, 1992, p. 28).

Quanto ao poeta, “ainda que porventura seu tema sejam fatos reais, nem por isso é menos
criador; nada impede que alguns fatos reais sejam verossímeis e possíveis e é em virtude disso
que ele é seu criador” (ARISTÓTELES, 1992, p. 28). Cabe notar aqui que, para Aristóteles, é
mais difícil um fato real ser crível, verossímil, que os fatos de uma bem arranjada fábula. A
vida real como a vivenciamos no cotidiano é que seria uma “loucura”, um caos. E quanto à
“narrativa histórica”, Barthes (2004, p. 181-190) afirma que, sendo o real sua “referência
essencial”, posto que se suponha que tal narrativa relate “aquilo que se passou realmente”,
tende-se, em sua leitura, a não se importar com a “infuncionalidade de um pormenor, desde
que denote aquilo que se deu”. Neste caso, “o real concreto torna-se a justificativa” suficiente
do dizer. “A história (o discurso histórico: historia rerum gestarum) é, na verdade, o modelo
dessas narrativas que admitem preencher os interstícios de suas funções com notações
estruturalmente supérfluas”.
Para Barthes (2004, p. 181-190) parece “lógico que o realismo literário tenha sido,
com algumas décadas de diferença, contemporâneo do reinado da história objetiva”. Ele se
refere à própria afirmação da História como ciência humana no século XIX, factual,
positivista. E é exatamente esse transplante das “notações estruturalmente supérfluas” do
7

Tal expressão foi cunhada pelo poeta inglês Samuel Taylor Coleridge – no original, "suspension of
disbelief". Apareceu pela primeira vez em sua Biographia Literaria publicada em 1817, sendo usada desde
então largamente nas teorias da narrativa. A obra hoje é de domínio público, estando disponível na internet
em: <https://archive.org/details/cu31924102776196>.
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discurso histórico para o texto literário realista que lhe chamará a atenção em especial, e nele
fundará seu argumento sobre o efeito de real.
Tendo em mente esses grandes pontos citados da história da discussão realista, e
entendidas as disputas formalismo versus realismo, e o processo do efeito de real, importantes
para nossa discussão posterior, podemos fechar nosso capítulo de apresentação teórica
introdutória. Podemos seguir agora para o capítulo seguinte, o primeiro de análise, onde
começaremos a nos debruçar sobre nossa fonte primária, o discurso dos cineastas brasileiros.

2

PRIMEIRO MOVIMENTO DISCURSIVO DE AFIRMAÇÃO DO REALISMO

2.1

O Brasil e o Realismo no Cinema

Neste primeiro capítulo de análise do nosso objeto, começando seu delineamento,
falaremos da produção fílmica e também textual de um grupo de autores representativos de
um determinado momento do Cinema Brasileiro. Tal momento é o da passagem que se dá, de
uma estética associada ao chamado Cinema Clássico – que dialogaria mais com a tradição do
Cinema de Gênero e que teria como contraparte um modo de produção próprio, o dito Cinema
“de estúdio” – a uma outra proposta de imagem, som, montagem, narrativa, associável ao
movimento do Cinema Novo e ao Cinema Marginal, que lhes é contemporâneo, e com isso
associável a linguagem do chamado “Cinema Moderno”, ao esquema de produção “de rua",
"em locação" em “exteriores”. (XAVIER, 2001, Passim).

2.1.1 A Natureza: Paisagem Física

Falamos em cinema clássico brasileiro assumindo a existência de cineastas e filmes
que abranjam um período de consolidação de uma produção fílmica baseada na chamada
decupagem clássica, própria do cinema clássico narrativo hollywoodiano, etc.. Afinamo-nos
com a visão de Ismail Xavier (2001) que, tomando emprestado as categorias de cinema
clássico – associada à estruturação dos modos de produção e de formas narrativas
hollywoodianas – e de cinema moderno – associada aos modos de produção mais baratos, as
formas narrativas que incorporavam as tradições vanguardistas de inovação formal ao cinema
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narrativo e a ideologia autoral da “política dos autores” – propõe um pequeno ajuste possível
dessas categorias ao caso brasileiro:

em verdade, não houve condições para um forte cinema clássico brasileiro no
momento em que este foi procurado e tinha sentido enquanto proposta. Sua estética
exigia, em 30, 40 ou 50, um aparato de produção e distribuição fora do alcance, o
que tornou instáveis, rarefeitas, problemáticas ao extremo, as tentativas de um estilo
hollywoodiano no Brasil. Tal período se pautou por uma tensão específica entre as
idéias de luxo e impecabilidade técnica típicos de uma ideologia industrialista – a
qual testemunhou uma prática do “cinema de padrão internacional” muito aquém do
desejável – e um cinema popular pragmático, viável e “enraizado” (a chanchada).
(XAVIER, 2001, p. 39).

Alguns dos cineastas mais destacados e lembrados, atuantes na consolidação do
Cinema como arte e indústria num possível período clássico, brasileiro, seriam Humberto
Mauro, Mario Peixoto e Alberto Cavalcanti. Podemos pensar que estes se destacam por conta
de uma leitura de valorização da autoria e das grandes personalidades feita a posteriori, a
partir dos anos 50 e 60, por uma outra geração, na altura já da afirmação do cinema moderno,
autoral, o que trataremos adiante.
Mas, além disso, nosso interesse maior por eles agora se dá pela interlocução mais ou
menos truncada que houve entre os três, em sua época de maior atuação, e que nos revela a
importância que a discussão realista sobre a representação fidedigna da paisagem brasileira
tinha para eles.
Nos anos 20, Humberto Mauro torna-se o pivô do chamado Ciclo de Cataguases,
trabalhando de forma abrasileirada a decupagem clássica hollywoodiana e afirmando a
preferência pelo realismo e a filmagem em externas, locações, privilegiando a paisagem
natural brasileira.
Em Limite (1931), Mário, considerado por Julio Bressane o fundador da linhagem
experimental no Brasil (BRESSANE, 1995), busca em seu único filme – a par das
experimentações narrativas –, trazer para sua obra as experiências do fotógrafo Edgar Brasil
com a luz e a paisagem brasileiras, que seriam feitas também em Ganga bruta (1933) de
Humberto Mauro.
Mario Peixoto (2000a, p. 53-67) chega a escrever, em 1937, que considerava a dupla
Edgar Brasil e Humberto Mauro “a única e sem dúvida mais brilhante parelha cinegrafista
brasileira de que tenho nota”. E que o conhecimento de fotografia de ambos se dava
“notadamente nos externos”, ou seja, nas filmagens em locação natural. Para Peixoto, Edgar
Brasil seria o verdadeiro “homem da natureza”, o bravo “operador que nasceu para as areias
impressionantes das restingas e os horizontes sem artifícios” do Brasil. Aqui neste elogio é
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perceptível, para nós, um certo rechaço dos artifícios de fotografia de cinema, dos filtros e
efeitos de correção e ajuste, que porventura afastassem a imagem do filme brasileiro de seu
referente maior: a nossa paisagem. Artificialismo como procedimento oposto à autenticidade
do Realismo.
No célebre texto escrito por Mario Peixoto (2000b, p. 85-87) sobre seu próprio filme,
que chegou a ser atribuído – num boato propagado por amigos ou talvez pelo próprio cineasta
– ao russo Serguei Eisenstein, lemos que uma das grandes “tendências” do filme é “o
mimetismo no mundo dos homens com seus espinhos e árvores retorcidas; ou seus ventos,
suas praias”, numa “evasão poética calcada sobre um vigoroso plano de adaptação ao real”.
De fato, os planos iniciais de Limite são montados de forma a simbolizar uma espécie de
dança, onde a Natureza brasileira é representada.
Alberto Cavalcanti (2011), por outro lado, reconhece que “no panorama do nosso
cinema”, Mário Peixoto brilha, porém “isolado”, de “mãos atadas” e somente no “plano
artístico”, e não no “plano industrial”. Cavalcanti deu a seu livro de memórias o título de
Filme e Realidade, e esteve envolvido, desde sua fase vanguardista francesa, com a filmagem
em locação, fazendo uma “sinfonia de cidade” com a paisagem parisiense em Rien que lês
Heurs (1926). (CAVALCANTI, 1977).
Cavalcanti participou, como sabemos, da criação do próprio gênero documentário ao
lado de John Grierson, a quem teria dito que o termo documentário era péssimo. Como conta
em Filme e Realidade, advertiu o brasileiro Alberto a seus colegas ingleses que estes deviam
adotar o termo Neorrealismo, para melhor dar conta do que faziam. Aqui Cavalcanti se
coaduna com Humberto Mauro, a quem, porém, ignora em seus principais escritos.
Ambos, de todo modo, se arrogam uma mesma originalidade: a de terem sido
pioneiros neorrealistas no cinema mundial, cada um ao seu modo e nos anos 20 e 30, antes
dos cineastas italianos que consagraram internacionalmente o termo nos anos 40. Sim,
podemos encontrar, nas falas do próprio Humberto Mauro, essa preocupação em destacar o
caráter pioneiro do seu realismo cinematográfico espontâneo na América Latina. Temos como
exemplo este trecho de uma entrevista dada a Pedro Bloch em 1964. Pela época, talvez seja
uma fala já imbricada com a visão dos mais jovens, seus seguidores, como Glauber Rocha,
sobre sua própria obra. De fato, é a geração cinemanovista que mais vai lhe atribuir a pecha
de pioneiro, como veremos mais adiante:

em 1938, fui a primeira pessoa a representar o Brasil num Festival Internacional
(Veneza). Levei Vitória-Régia, O Céu do Brasil e Descobrimento do Brasil, com
música de Villa-Lobos. Aproveitei e, na Cinecittà, fiz um curso de dublagem. Curso
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de brasileiro é olhar. Olhou, viu, fez. Nunca abri um livro de cinema, toda a
eletricidade que sei aprendi por carta. Dei entrevista na Itália explicando que,
enquanto nós fazíamos Favela dos Meus Amores, eles mostravam elefantes em
Cipião, O Africano ou filmavam Os Últimos Dias de Pompéia. Nós queríamos
conhecer a vida da Itália como ela é. Muito tempo depois é que veio o neo-realismo.
(MAURO, 1978a, p. 178).

Quanto a Alberto Cavalcanti (1977) – em contraste com as acusações de
cosmopolitismo e antinacionalismo que enfrentaria em sua volta ao Brasil, com o processo de
afirmação da Companhia Vera Cruz nos anos 50 –, esse afirma, em Filme e Realidade, que
viveu aqui, na verdade, uma busca pela descoberta de uma “luz brasileira” e de sua melhor
representação da paisagem local.
Essa preocupação com a "luz brasileira" era também um problema de cunho
eminentemente técnico, as lentes e negativos preparados para um luz temperada e não tropical
era um problema grave e que afetava os cinegrafistas que mal podiam contar com as tabelas
de exposição de negativo estrangeiras para fazer seu trabalho, em condições completamente
diferentes. Outro importante pioneiro do nosso cinema clássico, Luís de Barros nos deixou
comentários sobre isso e foi um dos que afirmou a necessidade – inclusive prática, não só
estética –, de nos impormos uma "luz brasileira" em nosso processo de produção. Na Revista
Selecta podemos ler Barros contando, segundo a pesquisa documental de Jean-Claude
Bernardet e Maria Rita Galvão publicada no livro Repercussões em caixa de eco ideológica:
As idéias de nacional e popular no pensamento cinematográfico brasileiro:

cinematografar no Brasil é tão diferente de cinematografar na Europa e na América,
como a água do nankim. [...] Aqui este o sr. dr. Black, que em companhia de um
nosso companheiro patrício, o sr. Stamato, quis cinematografar um drama posado
pelo conhecido dançarino Duque. Usava medidores de luz, vidros foscos, etc. E,
quando a película era revelada, ele só tinha uma frase, única que sabia em
português:
– Mi non comprende sol de Brasil.
E era então o nosso patrício que de novo filmava a cena, e dessa vez com
luz sempre boa. (BARROS apud BERNARDET; GALVÃO, 1983, p. 25-28).

Luís

de

Barros,

apesar

de

demonstrar

tal

nacionalismo

cinematográfico,

provavelmente devido ao seu empenho continuado em fazer filmes apenas de caráter
comercial, nunca alcançou o prestígio autoral de Mauro, Peixoto, ou Cavalcanti, nem na
crítica de sua época, nem na posterior. Apesar de nos parecer bem mais abrasileirado que
estes dois últimos, por conta inclusive de ter sido um dos inventores reconhecidos da
chanchada8.
8

Pesquisas recentes de Luis Alberto Rocha Melo tentam reverter esse quadro. Cf. ROCHA MELO, 2012.
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Quanto à representação da paisagem em si, é interessante notar que nos filmes de
Mauro da fase Cataguases, como Sangue Mineiro (1930), no Limite já citado de Mario
Peixoto e em Caiçara (1950), primeiro longa da Vera Cruz, produzido e roteirizado por
Cavalcanti, vemos a Zona de Mata Atlântica do Sudeste brasileiro, vemos o mesmo bioma
brasileiro tematizado.
Paulo Emilio Salles Gomes, em sua obra sobre Humberto Mauro, dá nome ao primeiro
capítulo de “A Mata e os Mauro”, discorre sobre a influência dessa paisagem na sua obra,
colocando que Mauro privilegiava as locações como elementos narrativos, uma mise-en-scène
montada em cima da Natureza (SALLES GOMES, 1974). A par dos significados mais
filosóficos de sua célebre frase “Cinema é Cachoeira”, a obsessão pelas belezas naturais é
declarada, assim como a adequação de seus métodos ao ambiente externo e natural:

quando vejo uma cachoeira, não vou de cara em cima dela. Escondo-me atrás de
uma bananeira, esperando a hora certa. Há momentos na natureza que não se
repetem nunca mais. Por isso é que, quando viajo, carrego sempre uma máquina
comigo. De Congonhas pra frente, por exemplo, é uma coisa louca. Natureza a gente
não deve filmar quando a gente quer, mas na hora que a natureza escolhe.
(MAURO, 1978, p. 176-183).

Em Sangue Mineiro, percebemos que a Natureza – no caso, “os lindos rincões de
Minas” anunciados nos intertítulos, a mata fechada dos arredores da Fazenda do AcabaMundo – acaba sendo associada ao desejo, o espaço onde ocorrem os idílios amorosos, perto
de riachos e cachoeiras. Vemos numa cena os amigos/amantes subirem uma pedra elevada e
de lá primeiro observarem maravilhados a paisagem, para depois, com o intuito de melhor
analisar a vista, se valerem de um apetrecho moderno, o binóculo, esse parente do
microscópio cientifico e da câmera de cinema. Com a ajuda dessa prótese antinatural eles
percebem a chegada de um automóvel, que trás más noticias, dentro do enredo. Um símbolo
de modernidade, o carro no filme se mostra como um destruidor do mundo rural tranquilo e
idealizado. É o automóvel que provoca um triste acidente que dá uma reviravolta na história,
mas é ele que ao mesmo tempo serve de portal espaço-temporal aos personagens,
possibilidade de locomoção livre para fora da Zona da Mata. Ele serve de veículo às idas e
vindas do núcleo central de personagens ao Solar chic de Belo Horizonte, onde ocorrem
bailes e farras típicas do mundo urbano, vistas como antros de devassidão pela personagem da
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anciã, da avó, que permanece imobilizada, e só, na Fazenda do Acaba-Mundo9. O ambiente
de desejo, conforme as mudanças de direção da narrativa, vira assim um ambiente de claustro.
Nestas cenas vemos como esse grande narrador audiovisual brasileiro, associado a
uma decupagem clássica, lidou com as questões do espaço, do lugar e da paisagem na
narrativa, tudo de forma imbricada. Mas são noções que devem ser melhor esmiuçadas.
Conforme Jacques Aumont e Michel Marie (2004, p. 121) explicam em seu livro sobre
análise fílmica:

no cinema narrativo clássico o espaço constrói-se através de uma série de
implicações do espectador (pelo mecanismo dos pontos de vista e dos olhares), e
que é nessa implicação que se constrói a narração fílmica. [...] É que o cinema
narrativo trabalha para transformar o espaço (mais ou menos indiferenciado, mero
resultado das propriedades miméticas básicas do aparelho fílmico) em lugar, isto é,
em espaço vetorizado, estruturado, organizado em função da ficção que aí decorre.

Para um estudioso da Narratologia, André Gardies (2011, p. 102-104), o “espaço está
sempre presente”, já que é “constitutivo do cinema”, pois “a imagem não existe sem
superfície de projeção”. No cinema “institui-se uma espécie de estrutura elementar do espaço,
baseada numa organização triádica: aqui/ali/acolá”:
é esta estrutura que determina em grande parte o meu investimento emocional e
cognitivo na narração fílmica [...], o espaço contribui para a elaboração do mundo
diegético; neste sentido, responde a uma das primeiras questões de qualquer
narrativa: onde se passa a história? Para perceber que o início de Salário do Medo
(Salaire de la Peur, Henri Georges Cluzot, 1953) se desenrola algures na America
Latina, não é preciso conhecer este continente. A partir da representação muito
codificada de alguns elementos (casas brancas e pobres, estradas intransitáveis,
população mista, etc.), basta construir mentalmente um espaço que vai corresponder
a idéia que se tem da America Latina. Por isso, não lido diretamente com o espaço,
mas com lugares; contudo, são estes que me permitem ascender ao espaço. Deve-se
fazer uma distinção clara destes dois termos, muitas vezes vistos como sinônimos.
Tal como na lingüística (desde Ferdinand de Saussure) se costuma distinguir a fala
da língua (uma é atualizada, a outra é potencial), diremos que os lugares são a
atualização do espaço sempre virtual. É a partir dos lugares (porque representados e
atualizados) que podemos ascender à compreensão do espaço, sobretudo na sua
funcionalidade narrativa. Com efeito, longe de ser um mero cenário onde se
desenrola a ação, o espaço é parceiro ativo da narração, pois intervém como uma
das forças ativas da história.

Assim, a importância, no período do cinema clássico brasileiro e na obra destes
realizadores, do ato de descobrir e mostrar os lugares brasileiros, como elementos
constitutivos de um espaço fílmico e narrativo nacional e único. E no caso destes três
9

Nota-se, por esse nome diegético da Fazenda onde se desenrola a ação do filme. uma intenção: a de ressaltar
sua distância, sua interioridade nos rincões no Brasil, aonde o mundo, subentendido aqui como toda e
qualquer rede de relação com o ambiente urbano, civilizado, acaba.
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cineastas brasileiros, Mauro, Cavalcanti e Peixoto, fica estabelecido como um nosso lugar,
como lócus, locação privilegiada, a paisagem natural de um bioma brasileiro único, a Mata
Atlântica.
Martin Lefebvre (2006, p. 12) nos lembra que “uma das primeiras maravilhas que o
cinema ofereceu a seus espectadores eram as imagens em movimento do mundo natural”. E
que os travelogues, filmes de viagem que mostravam paisagens exóticas e inexploradas sob o
ponto de vista do espectador ocidental foram filmadas e exibidas desde os primeiros anos do
Cinema, precedendo em uma ou duas décadas a consolidação da narratividade no cinema.
Este foi um processo contrário ao ocorrido com a representação de paisagens na história da
pintura ocidental, em que houve uma milenar, gradual, e “lenta emancipação do espaço frente
as demandas da ação e da narrativa”. Ou seja os primeiros quadros do Ocidente
representavam ações, de homens, deuses, anjos ou heróis, que fossem. A gradual sofisticação
da arte pictórica, levou a disseminação maior da pintura de paisagens naturais independentes
da presença de pessoas ou mesmo animais, só na Idade Moderna. “Isso é menos paradoxal
quando consideramos que as paisagens cinematográficas entram em cena no fim de um século
que viu o gênero paisagístico ter um florescimento sem precedentes na pintura”, o século
XIX. (LEFEBVRE, 2006, p.12).
É importante aqui nos atentarmos ao fato de que, da mesma forma que o Gênero
paisagístico não existe como um gênero separado no Cinema, como ocorre na Pintura –
apesar da paisagem estar fortemente associada a gêneros cinematográficos como o western –,
os geógrafos “insistem que as paisagens não existem independentemente de um investimento
humano em direção ao espaço”. (LEFEBVRE, 2006, p.15).
O geógrafo J.B. Jackson, que influenciou o movimento da Geografia Humana, disse
que devíamos ver a paisagem “não como uma entidade geológica, mas como uma entidade
política e cultural” (JACKSON, 1979, p. 153). País e Paisagem não só compartilham uma
mesma raiz etimológica10 como são muitas vezes entidades indissociáveis no discurso
nacionalista, seja de políticos ou artistas. A paisagem posta em um quadro, seja o da pintura,

10

Ambas derivam do latim pagus (aldeia, pequena povoação), que originou, por exemplo, o italiano paesani,
camponês. Na extensa área rural do Império Romano, os pagani eram os habitantes do pagus, invadido, e
contrastavam sua vestimenta com a dos soldados egressos da metrópole Roma, que os invadiam. Por isso
também paisano, ou vestir-se a paisana, por exemplo, como diferente de militar. E mais tarde, na passagem
do fim do Império Romano para a Idade Média, no começo do processo de cristianização da Europa, a
religião antiga ainda preservada pela maioria dos pagani incultos contrastava com a da nova elite monástica
versada no Evangelho. Daí o termo pagão nessa acepção de não-cristão. As paganálias, por exemplo, eram
as festas de aldeia em honra de Ceres, a deusa romana da agricultura. Assim, em suma, essa etimologia está
relacionada a uma identidade local e rural em sua essência. Cf. CUNHA, 1992.
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seja o do cinema, é uma formalização, onde “de repente uma visão se organiza˜, se totaliza,
onde a “forma reina onde antes havia o informe”. (LEFEBVRE, 2006, p.15).
Este processo se torna fundamental também para os artistas preocupados em formatar
uma visão de pais e nação11, uma ideia de identidade nacional associada a uma ideia de
realidade nacional. (ORTIZ, 1994). Paulo Emilio lamenta, ao decorrer do seu livro sobre
Mauro, a má influência que a vinda de Mauro para o Rio teria, expondo-o a influência de uma
urbanidade que em tudo contrariaria a essência do cinema de Mauro. Tal vinda fora resultado
de convite de Adhemar Gonzaga, crítico de Cinearte, a primeira revista brasileira de cinema
de grande influencia e produtor chefe do primeiro estúdio brasileiro, a Cinédia, como
sabemos. Nessa nova fase Mauro sobe o Morro e filma a favela carioca em Favela dos meus
amores, filme de 1935 hoje perdido. Percebemos aqui uma associação feita por Salles Gomes
(1974): da paisagem rural com o autêntico, com o Brasil real, e da paisagem urbana com o
internacional, cosmopolita, inautêntico, falseado, impostado.
Essa disputa – pela construção da identidade de uma nação, associada a uma
determinada paisagem, uma discussão sobre a representação, fidedigna, adequada, realista da
paisagem brasileira – é algo que o Cinema Brasileiro importa diretamente da Literatura
Brasileira. Um dos principais debates ocorridos no período de afirmação da Literatura
Nacional Brasileira se dá na passagem entre nossos movimentos Romântico e Realista, no
debate sobre a “cor local”, entre o Indianismo e Regionalismo de um José de Alencar, que
“traçava o programa de uma literatura nacional, baseada nas tradições indígenas e na
descrição a natureza”, versus a urbanidade cosmopolita de um Machado de Assis
(CANDIDO; CASTELLO, 1974, p. 283). Machado acreditava de fato em um profundo
“instinto de nacionalidade”, perceptível mais na narrativa e no estilo do autor, “que tornasse o
artista um homem de seu tempo e do seu país, ainda quando trate de assuntos remotos no
tempo e no espaço”. Assim para ele a ideia de meramente pincelar uma “cor local” como
faziam os Românticos seria apenas “funesta ilusão”. (ASSIS, 1955, p. 135).

2.1.2 O Costume: Paisagem Humana

11

Já a palavra nação vem da junção do latim natĭo, o verbo nascer, com -ōnis, o ato ou resultado disso (onis
geralmente dá "ão"em português). O que deu origem a nationen, nação, a ideia de um grupo de gente que
nasceu no mesmo lugar, conotando, ao longo de um tempo, suposta unidade racial e étnica. Conotação
sempre conflituosa, quanto mais pluriétnica fosse, em verdade, a composição populacional de um
determinado país ou localidade. País e nação relacionam a paisagem física com a paisagem humana, de
forma complexa. Cf. CUNHA, 1992.
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Como afirmam Jean-Claude Bernardet e Maria Rita Galvão (1983, p. 25-28) em seu
seminal trabalho sobre o “Nacional" e o "Popular” no Cinema Brasileiro:

freqüentemente as discussões das idéias cinematográficas nestas décadas dão a
impressão de ser um eco degradado da discussão que existiu em outras áreas da
produção cultural do século XIX, a literatura sobretudo. [...] Na representação do
que é “nosso” encontramos duas tendências: a representação do Brasil Rural e a do
Brasil Urbano. A primeira tendência é a da exaltação da natureza e dos costumes do
interior [...]. A representação de ambientes [...] mineiros no caso de Humberto
Mauro, não é entendida como a representação de ambientes regionais [...] mas sim
como representação do “nacional”.

Na pesquisa de Galvão e Bernardet, eles notam que a representação da paisagem no
cinema como processo de afirmação nacional se confunde com a necessidade, também sentida
pelos cineastas, de uma maior representação do povo brasileiro que tinha essa paisagem como
pano de fundo12. Os autores lembram que nos primeiros filmes brasileiros encontramos "dois
obstáculos à reprodução autêntica de nossos usos e costumes", sendo um deles, "as maneiras
civilizadas" do mundo urbano internacionalizado, e o outro, consequência direta dessa
internacionalização, "a familiaridade com o cinema americano". (BERNARDET; GALVÃO,
1983, p. 27). Filmes como os de Humberto Mauro que passaram a mostrar o cotidiano de
caipiras, caboclos e mulatos das classes mais baixas – em sua vida supostamente atrasada
tecnologicamente e em sua cultura sabidamente mestiça em termos de origem racial e étnica –
, feriam muitas vezes um ideário cosmopolita que era na verdade ainda profundamente
eurocêntrico, elitista, racista. E que grassava na elite brasileira da belle epoque. Paulo Emílio
Salles Gomes, em seu importante trabalho sobre Humberto Mauro e sua relação com
Adhemar Gonzaga e a Revista Cinearte, nos fala melhor disso. Ele indica que a ideologia
eurocêntrica permeava o ambiente de elite, e por isso mesmo podemos ver sua ressonância até
na redação de Cinearte, que notadamente defendia o cinema de Mauro e a Filmagem
brasileira. Título esse de uma de suas seções, a que dava conta de comentar o esforço do
cinema nacional nascente. Adhemar Gonzaga chegou mesmo a levar a cabo uma Campanha
pelo Cinema Brasileiro na publicação, como sabemos. (SALLES GOMES, 1974). Salles
Gomes faz uma compilação de exemplos desse discurso contrário à representação do povo
12

Mais ainda que país e nação, a etimologia de povo está relacionada a um caráter de organização política e de
cidadania, o que complexifica ainda mais o balanço entre as três ideias: Polis era nome das cidades-estado da
antiga Grécia, e relacionadas a ele estavam os conceitos de: politiké a política em si, e politikós, o seu
operador. Chamamos hoje de político o representante, o deputado, o senador, ou o prefeito, sendo esse um
conceito moderno. Mas politikós era pura e simplesmente o habitante da polis, e significava isso: o cidadão, o
verdadeiro operador da política. Na época do Império Romano, polis foi traduzida como civitas para o Latim,
a cidade; politika como res publica, ou seja, coisas, afazeres, negócios públicos; e os politikós eram em
Roma os populus romanus, ou seja, os cidadãos romanos. Do latim populus temos o português povo. Cf.
CUNHA, 1992.
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brasileiro mestiçado, ou empobrecido. Algo que contrastava com o que Humberto Mauro
fazia, em obras como Favela dos Meus Amores (1935), que pela primeira vez filmava a favela
carioca:

o canal pelo qual a ideia racista se insinua em Cinearte é a preocupação com a
imagem do Brasil no exterior [...]. Inicialmente; era questão apenas de “mato, índios
nus, macacos e etc”. A propósito de O Brasil Desconhecido: “E se for para o
estrangeiro?”. O preto é introduzido numa carta de leitor, publicada na integra sem
qualquer restrição. É a propósito do filme O Brasil Pitoresco, de Cornélio Pires:
“Quando deixaremos desta mania de mostrar índios, caboclos, negros bichos e
outras avis-rara desta infeliz terra? [...] Oram vejam se até tem não tem graça
deixarem de filmar as ruas asfaltadas, os jardins, as praças, as obras de arte, etc, para
nos apresentarem aos olhos, aqui, um bando de cangaceiros, ali, um mestiço
vendendo garapa em um purungo, acolá, um bando de negrotes se banhando num
rio, e cousas deste jaez”. No ano seguinte a revista ataca o alemão Joe Schonoe,
autor de Destino porque queria fazer passar os brasileiros por “gente de cor”. Pedro
Lima não perde ocasião de se indignar com os filmes de exploradores estrangeiros
onde aparecem “indios ferozes e pretos colhendo bananas”. (SALLES GOMES,
1974, p. 310).

Ou seja, os colhedores de banana brasileiros ainda não tinham alcançado, no cinema
nacional, o status representacional que o realismo pictórico francês já havia dado, no século
XIX, aos Plantadores de Batata, e demais trabalhadores braçais dos quadros de Jean-François
Millet. Ou a Os quebradores de pedras, do quadro de Gustave Courbet, líder dessa escola. Os
cangaceiros, então, ainda estavam longe de virarem o tema de cineastas sérios e respeitados
pela crítica, como aconteceria mais adiante na História. O discurso aqui era outro, propagador
de um artificialismo, de um enfeitamento ou mascaramento de nossa realidade social. Assim
esse discurso era visto pelos partidários da representação mais fiel de nosso povo e de nossa
vida cotidiana.
Deste modo, cineastas interessados na afirmação de nossa identidade, como Humberto
Mauro, acreditavam que, para o nosso cinema, não bastava apenas se focar em nossa
exuberante natureza filmando ao ar livre, se não se reparasse também em nossa paisagem
humana. Era preciso também se interessar pelo nosso povo. (BERNARDET; GALVÃO,
1983, p. 27). Numa palestra escrita e lida por Mauro para o Rádio, intitulada O Homem
Brasileiro em Primeiro Plano, e transcrita na Cinearte de março de 1932, o mineiro
proclama:

a natureza brasileira é um estribilho que se fixou no subconsciente nacional [...]. A
arte, no Brasil, salvo raras exceções está dominada pela natureza. No entanto,
sabemos que agora, mais do que nunca, já é tempo de fazermos salientar o homem
brasileiro, removendo para um segundo plano o cenário natural em que ele se move.
(MAURO, 1978b, p. 104).
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Mauro responde aqui então a essas reações negativas, preconceituosas, que muitos
críticos ao cinema brasileiro nascente escreveram na imprensa da República Velha, como
vimos. Críticas desmerecedoras dessas tentativas de representação dos costumes populares
brasileiros nessa nova arte do cinema.
Mas, no campo cultural, a Revolução de 30 e a Era Vargas trouxe uma guinada: à
cultura europeizante acalentada pelas elites desde antanho passou a ser sobreposto um clima
de forte nacionalismo e afirmação de uma identidade cultural brasileira, ao menos por uma
elite a frente de novas políticas culturais. Os quadros do Estado Novo absorveram uma parte
do pensamento modernista, preocupado com essa questão. Diversos intelectuais e artistas
foram assim cooptados pelo projeto cultural varguista: a gestão de Gustavo Capanema à
frente do Ministério da Cultura traz a contribuição de nomes como Drummond, Heitor VillaLobos e Mário de Andrade, processo de profunda e duradoura repercussão na cultura.
(SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA, 1984). Mário de Andrade, por exemplo, já havia
comentado na Revista Klaxon, na época da explosão do nosso modernismo literário, sua visão
sobre a representação mais fidedigna do nosso povo no cinema:

acender fósforos no sapato não é brasileiro. Apresentar-se um rapaz a uma noiva, na
primeira vez que a vê, em mangas de camisa, é imitação de hábitos esportivos que
não são nossos. E outras coisinhas. É preciso compreender os norte-americanos e
não macaqueá-los. Aproveitar deles o que tem de bom sob o ponto de vista técnico e
não sob o ponto de vista dos costumes. (ANDRADE, M. apud. BERNARDET;
GALVÃO, 1983, p. 24-25).

A Revolução de 30 foi documentada em seu front, tendo por grande relato
cinematográfico o filme Pátria Redimida (1930) de João Batista Groff, que começa
chamando o evento de Revolução Nacional em seus intertítulos introdutórios. Dois anos após
tal Revolução da Nacionalidade, o governo Vargas lança o que é por muitos considerado “o
primeiro documento governamental preocupado com o cinema” do Brasil, o decreto lei nº
21.420, de Maio de 1932, que nacionaliza o serviço de censura cinematográfica e cria a taxa
cinematográfica para a educação. Tal decreto trazia formas de incentivo à produção privada
de filmes educativos. Tais incentivos visavam tornar mais atraente e visível a produção de
filmes comprometidos com uma visão de brasilidade que satisfizesse o nacionalismo do novo
governo. O entusiasmo pelo filme educativo, por exemplo, e suas possibilidades, era algo
generalizado entre os intelectuais do Estado Novo. Getúlio chega a dizer num discurso que o
cinema é “o livro das imagens luminosas”. (MORENO, 1994, p. 75).
Humberto Mauro realiza então o documentário didático Como se faz um jornal
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moderno, nesse mesmo ano de 1932, considerado o primeiro filme curta sonoro realizado no
país. Mauro assim demonstra sua aproximação com a política nacionalista do governo,
diálogo de apoio mútuo que, como veremos ao longo desta tese, será continuado por
gerações, embebido sempre pela problemática da representação realista do nosso país. Graças
a essa influência de intelectuais estabelecidos no poder, o antropólogo Roquete Pinto,
pioneiro da mídia nacional, que já havia trazido o rádio para cá, funda o Instituto Nacional do
Cinema Educativo, em 1936. Criado por determinação de Capanema, tal instituição pode,
guardadas as proporções, ser comparada ao Empire Marketing Board de John Grierson, que
teve importante papel para o documentarismo inglês e para a estabilização da produção de
documentários. No INCE Mauro trabalhará o resto da vida, fazendo centenas de
documentários, registrando dos Cantos de Trabalho (1955) das fazendas, até como O João de
Barro (1956) faz a sua casa nos campos. O envolvimento de gente como Roquette Pinto e
Humberto Mauro é mais uma prova da absorção de um pensamento orientado pelo
modernismo, mas em sua vertente mais nacionalista, própria do modernismo latinoamericano, prenhe de preocupação com a identidade cultural das nações do continente.
(SCHVARZMAN, 2004, p. 269).
Apesar do elogio em relação a uma pesquisa de costumes tradicionais brasileiros,
mesmo rurais, e das críticas ao cosmopolitismo que grassava nas camadas médias urbanas, a
ideia de muitos homens de cinema era a de apoiar, por outro lado, o desenvolvimento
industrial do país, a modernização, enfim, já que o cinema em si é fruto do mundo técnico e
industrial moderno. A Era Vargas implantava as indústrias de base, como a Siderúrgica
Nacional de Volta Redonda, como sabemos. A industrialização, tentada desde o Império,
entrava de vez na agenda brasileira. Assim, Adhemar Gonzaga, nas páginas de Cinearte,
empreendeu verdadeiras campanhas a favor de um Cinema que fosse brasileiro, que se
baseasse numa estética como a de Mauro; queria que este cinema nacional fosse produzido
nos moldes industriais, calcado na construção de Estúdios, um visão influenciada pelo padrão
de Hollywood. Como aponta Artur Autran (2004) em sua tese sobre O pensamento industrial
cinematográfico brasileiro.
Mais adiante, já no pós-Segunda Guerra Mundial, com a chegada mais firme das
influências do Neorrealismo italiano e da Nouvelle Vague francesa, críticos como Alex Viany
associariam fortemente essa tendência a investir em Estúdios como um desbragado
americanismo. Uma influência nociva, para eles, do padrão Hollywoodiano, algo que
distanciou a produção cinematográfica da realidade brasileira, e da apresentação das nossas
paisagens em filmagens exteriores.
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2.2

Realismo Carioca, Realismo Cá de Casa

2.2.1 Neorrealismo Italiano e Cinema Independente Brasileiro

O Neorrealismo italiano foi um movimento de forte impacto, pelo que acarretou não
apenas em termos de estética, mas de método de produção. Ele representou uma alternativa
mais viável para muitas cinematografias nacionais ao redor do mundo. Robert Stam (2003, p.
92), em sua Introdução à teoria do cinema, afirma que, a partir dos anos 40, o “realismo
adquire uma renovada urgência”:

em um certo sentido, o cinema realista do pós-guerra surgiu das cinzas e das ruínas
das cidades européias; o disparador imediato do revival mimético foram as
calamidades produzidas pela Segunda Guerra Mundial. [...] Como país que
formalmente compunha com as potências do Eixo, mas que também sofrera sob o
jugo deste, a Itália perdera sua identidade nacional, e necessitava, portanto,
reconstruí-la através do cinema. Com Roma, Cidade Aberta, a nação reconquistara o
direito de olhar-se no espelho, daí a extraordinária safra de cinema italiano. A guerra
e a libertação, sustentou o teórico Cesare Zavattini, ensinaram os diretores a
descobrir o valor do real. Contra os que, como os formalistas, viam arte como
fatalmente convencional e inerentemente diferente da vida, Zavattini clamava pela
eliminação da distância entre a vida e arte. Zavattini também reivindicava uma
democratização do cinema, tanto em seus temas humanos como no tipo de
acontecimento de que era válido falar. Para o autor, tema algum era demasiado banal
para o cinema.

Na América Latina, por exemplo, a influência dos postulados técnicos e estéticos do
neorrealismo, alinhada a uma tradição esquerdista das intelectualidades locais, levaria a uma
adoção sistemática do modelo em países como Brasil e Argentina, onde o cineasta Fernando
Birri chegou a declarar não se tratar, apenas, “de repetir, de copiar”, uma “acertada
experiência italiana”, mas de assimilar uma “atitude neorrealista”, que para ele, mais “que um
estilo cinematográfico, é uma atitude moral”. Birri afirmou que o “momento” de sua “decisão
vocacional coincide com a explosão do neorrealismo italiano do pós-guerra”. (BIRRI apud
AVELLAR, 1995, p. 44-51). Decidido, ele parte para a Itália, estuda no famoso Centro
Experimentale di Cinematografia de Roma, e consegue trabalhar com De Sicca e Zavattini.
Seus filmes influenciam uma renovação no cinema latino-americano. Tal atitude moral do
neorrealismo comoveu uma geração, envolvida com a afirmação do real, seduzida pela
possibilidade de um novo realismo, assim mesmo autodenominado diretamente. Outros latinoamericanos, como Birri, tentam seguir o neorrealismo, como Nelson Pereira dos Santos, e
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Alex Viany, no Brasil, associados a um momento de busca de formas de produção associadas
a um Cinema Independente dos Grandes Estúdios.
A chamada produção independente no cinema brasileiro do anos 50 insere-se na
historiografia como vertente alternativa em um período posterior à falência dos grandes
estúdios paulistas (Vera Cruz e Maristela) e anterior ao surgimento dos primeiros manifestos
e curtas-metragens que evidenciariam o emergente grupo do cinema novo, já nos anos 1960.
Um momento de tentativas esparsas de realização, como mostra a tese de doutorado de Luís
Alberto Rocha Melo (2011).
Alinor Azevedo e seu mais assíduo parceiro, o influente crítico e diretor Alex Viany,
depois de anos de experiências conflituosas na Atlântida, resolveram se arriscar nas tais
“chanchadas independentes”, unindo-se assim a um núcleo de produtores que geralmente agia
“associado a uma distribuidora paulista como a Cinedistri, de Oswaldo Massaini, e a um bemequipado estúdio de filmagem, como a Brasil Vita Filme”. Assim buscaram “viabilizar suas
ideias, atrelando-as a mais evidente estratégia comercial possível naquela época, isto é, à
realização de comédias musicais − ou melhor, chanchadas”. (ROCHA MELO, 2006, p. 293).
A Unida Filmes, ainda segundo Rocha Melo (2006, p. 299) – autor também de uma
dissertação de mestrado sobre Alinor –, é um dos “importantes pontos de cruzamento entre o
chamado ‘cinema independente’ brasileiro dos anos 1950 e as chanchadas co-produzidas pelo
Rio de Janeiro e por São Paulo que disputavam o mercado com a Atlântida” a mais bem
sucedida produtora do Gênero. Visto que, entre 1954 e 1958, “as distribuidoras Cinedistri e
Unida Filmes participam da produção e da distribuição de mais de cinqüenta filmes
brasileiros, a maior parte composta de comédias musicais”.
Roberto Santos, em depoimento dado à Maria Rita Galvão, diz que, no final dos anos
1950, havia uma “fórmula alternativa de produção para o cinema brasileiro”, usada, por
exemplo, em O Grande Momento, longa que Santos (apud GALVÃO, 1981, p. 215) fez em
1958.
Como resume Rocha Mello (2006, p. 299) sobre esse procedimento dos
independentes:
tal fórmula pressupunha uma produção independente mas não em “estado puro”
(com risco total por parte do diretor), e sim associada a diversos esquemas de
produção que pudessem garantir a viabilidade econômica do filme e, ao mesmo
tempo, a liberdade de expressão para seu realizador.
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A fórmula consistiria, conforme contou Roberto Santos a Maria Galvão, em juntar “a
idéia de um diretor + uma equipe co-participando da renda, com pagamento posterior à feitura
do filme + estúdio e equipamento de uma empresa qualquer + financiamento oficial”.
(SANTOS apud GALVÃO, 1981, p. 215).
Como as pesquisas de Luis Alberto Rocha Mello já comentadas apontam, Viany e
Alinor preconizam um Neo-Realismo cá-de-casa (título de um artigo de Alinor de 1957), em
sua tentativa de injetar estratégias estéticas neorrealistas no contexto das comédias musicais
da chanchada, como a representação mais autêntica da favela, e da fala e dos costumes
populares cariocas. (ROCHA MELO, 2006). No artigo de Alinor, publicado no Jornal do
Cinema, subtitulado “de como dos acontecimentos da vida diária, pode-se extrair bons temas
cinematográficos”, numa espécie de Manual de Roteiro, ele preconiza que “a pequena nota do
jornal”, o acontecimento cotidiano, dá sempre “boa sugestão para um filme de caráter realista,
ou, se quiserem, neo-realista à moda cá de casa” pois “está repleta de realidade” e de “vida
carioca”. Os “efeitos dramáticos”, que devem, claro, ser acrescentados, “se bem que
inventados, serão sempre sugeridos pela própria realidade da pequenina e intensa notícia”.
(AZEVEDO apud ROCHA MELO, 2006, p. 224). Alinor cobra realismo da chanchada
carioca:
esses elementos – samba, negro, carnaval – são muito bons para filmes populares, e
ainda que tenham entrado obrigatoriamente em todo filme carioca, não foram até
agora fixados convenientemente, ou melhor, não foram retratados de maneira
honesta e inteligente. Embora todos os anos as produtoras lancem seus musicais
carnavalescos, o carnaval mesmo que é bom vem só no título [...], em nenhum deles
transparece de leve as belezas e as misérias do carnaval, a psicologia rica e
paradoxal do carnavalesco, com aquela verve toda particular do carioca, os dramas e
comédias típicos do carnaval e o próprio ambiente pré-carnavalesco. (AZEVEDO
apud BERNARDET; GALVÃO, 1983, p. 34).

Apesar da atenção aos filmes italianos e a vida “cá de casa”, Alex Viany também não
deixa de constatar e elogiar a dimensão realista e de veraz preocupação social alcançada por
produções americanas, feitas nas brechas dos grandes estúdios. Ele saúda o realismo presente
em muitos filmes do gênero policial por exemplo. Viany chegou a escrever um artigo
intitulado O neo realismo no cinema americano, onde analisa aquilo que chama de “o estilo
semi-documental” dessas produções policiais que lhe chamaram atenção. Um estilo que
“parecia anunciar a volta do cinema americano a suas fontes mais puras, ao ar livre” das
filmagens em exteriores, “ao namoro com a realidade” que havia na época do pioneiro Edwin
S. Porter de The Great Train Robbery (1903), e “às admiráveis tentativas de apresentação de
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uma realidade social”, um “caminho aberto pelos pioneiros filmes curtos de David W.
Griffith”. 13
A tradição de realismo encontrável no filme policial é algo mapeado também por
Rafael de Luna Freire (2011), em sua tese de doutorado sobre o Cinema Policial Brasileiro.
Nela, Rafael estuda ainda a discussão neorrealismo italiano versus realismo policial
americano, encontrável na crítica brasileira na época. O último, defendido por nomes como o
de Moniz Vianna, seria a versão “bem-feita” do realismo no cinema, em contraste com a
precariedade aparente das películas italianas, de orçamento menor e de produção menos
cuidada, onde a pretensão autoral suplantaria o acabamento artesanal.
Nelson Pereira dos Santos, assistente de Alex Viany em Agulha no Palheiro (1953) e
produtor de O Grande Momento (1958) de Roberto Santos, era o outro grande nome deste
Cinema Independente, e iria realizar o marco Rio 40 graus (1955) se valendo deste mesmo
esquema e apostando na estética realista como a estética correspondente a tal modo de
realização. Nelson, em um depoimento ao Suplemento Dominical do Jornal do Brasil em
1959, vai comentar sobre o processo de afirmação desse cinema independente:

quando escrevi Rio 40 Graus, não tinha a menor intenção de ser eu mesmo o
produtor [...]. Muitas vezes vimos casos em que os roteiros apresentados aos
produtores eram desrespeitados e distorcidos [...]. Basta citar nesse sentido o caso de
Mar de Rosas, de Alinor Azevedo, história simples e bonita, e que, nas mãos do
produtor, acabou como um filme de carnaval [...]. Por tudo isso nos vemos
obrigados a realizar sozinhos os filmes. (DOS SANTOS, 1959, p. 4).

Para, por fim, associar esse processo de afirmação do cinema independente nos anos
50 ao de afirmação mesma do realismo cinematográfico no Brasil:

minha única preocupação é a de fazer um cinema de características brasileiras,
vigorosas de luta, como um tentativa de afirmação de nossa cultura. Estamos
atravessando uma fase de nosso processo à qual todos devem emprestar uma parcela
de esforço, e dentro dela o cinema deve ser encarado como mais um dos
instrumentos de luta, tão necessário quanto qualquer outro, no sentido de entender a
nossa realidade e de procurar transformá-la [...] Tenho para mim que os realizadores
brasileiros devem esquecer tudo aquilo que já viram, procurando olhar a realidade, a
nossa realidade como se fosse pela primeira vez. (DOS SANTOS, 1959, p. 4).

Nelson também vai se juntar, portanto, a Viany nas acaloradas discussões dos
Congressos Brasileiros de Cinema realizados nos anos 50, onde se criticou as opções de
cineastas de gerações anteriores, como Ademar Gonzaga, pelo Cinema de Estúdio, e
13

Tive acesso aos originais datilografados graças à indicação generosa de Luís Alberto Rocha Melo. Este
documento pertencente ao acervo Alex Viany, está depositado na Cinemateca do MAM, hoje disponível no
site: <www.alexviany.com.br>.
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principalmente a visão de Alberto Cavalcanti sobre a Vera Cruz. Neles se impõe a voz de uma
nova geração de cineastas, que quer "olhar a realidade, a nossa realidade como se fosse a
primeira vez".

2.2.2 Revisões Críticas e Novas Ondas

Neste momento de passagem para o cinema moderno, ou melhor, nesses momentos
em que novas gerações de cineastas se associam aos valores próprios dos cinemas novos, é
que vemos uma leitura fundamental sobre o que teria sido nosso cinema clássico sendo
construída, assim como percebemos essa base para uma historiografia do cinema brasileiro
sendo fundamentada. Justamente na época da aclimatação no Brasil da Política dos Autores,
tendência crítica professada na revista francesa Cahiers Du Cinema – que teria forte
influencia no ideário dos cinemas novos mundiais, para além da Nouvelle Vague local –,
torna-se comum vermos a própria ideia de um cinema moderno associada à de um cinema de
autor.
Lançado ainda em 1959, o livro Introdução ao Cinema Brasileiro, de Alex Vianny,
seria a primeira grande visada panorâmica sobre a nossa filmografia, seguida em 1963 por
Revisão Critica do Cinema Brasileiro de Glauber Rocha. Ambos cineastas que começam a
atuar no campo do cinema como críticos, a moda de Truffaut e Godard, ambos pensadores de
uma superação das questões do Cinema Brasileiro Clássico, na abertura para o ambiente
estético moderno. Ao mesmo tempo, ambos sendo os iniciadores da Historiografia clássica
do cinema brasileiro, termo cunhado por Jean-Claude Bernardet (1995). Outro teórico que
inicia sua obra nesse período, Bernardet contribuiu para a teoria a respeito do Cinema Novo
no calor do movimento, em obras como Brasil em Tempo de Cinema, de 1966, onde também
travaria uma interlocução com as ideias de Glauber. Em meios às discussões básicas da
época, tenta-se, nessas obras citadas, propor uma nova visão acerca de questões como
produção, técnica, autoria, cinema de gênero, estética realista, comunicação com as plateias e
representação do povo e da paisagem brasileira. Como escreveu Jean Claude Bernardet (1994,
p. 139) em outro texto sobre este momento de passagem, O Autor no Cinema:

é provavelmente em Revisão Critica do Cinema Brasileiro que Glauber mais
claramente se posicionou diante da questão da autoria cinematográfica, a ponto de
esse pequeno ensaio poder ser considerado uma espécie de manifesto do cinema de
autor no quadro do Cinema Novo.
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Neste seu livro, Bernardet aponta os detalhes fundamentais da versão glauberiana da
teoria autorista. Nos textos franceses que formam uma espécie de cânone internacional desta
linha de pensamento, textos de Godard, Truffaut, Chabrol, Rivette, etc., o autor seria aquele
que impõe sua visão artística pessoal exatamente na linha de produção industrial do sistema
de estúdios ao estilo Hollywoodiano. Em Revisão, se consolida na verdade a ideia de que o
auteur brasileiro é aquele que se associa a um produtor independente com igual pretensão
artística, suplantando maiores interesses puramente comerciais ou de industrialização
massificadora relacionada com a repetição das formulas do cinema de gênero. Quem se
empenhasse com sucesso nessa seara mais ligada ao cinema genérico, considerada comercial
e americanizada, corria o risco de se tornar mero artesão de indústria. A terminologia artesão
em oposição a autor, dicotomia típica do autorismo brasileiro, nasce inspirada pelo “artigobomba” chamado “Artesãos e Autores”, escrito em 1961 por Paulo Emilio Salles Gomes
(1981). Um crítico-teórico paulista de uma geração anterior, mas que assume, como Alex
Vianny no Rio e Walter da Silveira na Bahia, tem forte influência na formação de Glauber e
muitos outros contemporâneos seus, e que em 1966 lançaria seu Panorama do Cinema
Brasileiro, fechando a tríade de livros formadora de nossa historiografia clássica.
(BERNARDET, 1995).
Glauber Rocha é declaradamente influenciado pelas ideias de Alex Vianny de
autenticidade, verismo14, representação realista, alem do neorrealismo celebrado por todo o
cinema moderno e por toda sua geração. A já citada primeira grande obra teórica de Glauber,
o livro Revisão Crítica do Cinema Brasileiro publicada por indicação de Viany a Ênio
Silveira, o então chefe da editora Civilização Brasileira. (XAVIER, 2003).
No esforço crítico de Glauber, percebe-se que a aclimatação da autorista confunde-se
com uma outra agenda, que iria perpassar o livro, em paralelo: é a adequação ou não dos
filmes analisados à realidade social brasileira, a representação mais ou menos acurada de
nossa paisagem geográfica e humana, como base física, visível de nossa autenticidade
cultural.
Glauber e Viany atuaram numa dupla função, tanto como cineastas quanto como
críticos, tal como Godard e Truffaut. E segundo a leitura dessa historiografia clássica e
autorista construída um pouco por eles, Humberto Mauro é nosso primeiro auteur. Trata-se de
14

Um outro termo relacionado a tradição literária realista europeia, usado principalmente na Itália, cujos
escritores denominados veristas como Giovanni Verga, influenciaram o Neorrealismo cinematográfico. O
romance de Verga I Malavoglia, marco do verismo, foi adaptado para o cinema por Luchino Visconti, em La
Terra Trema (1948), marco neorrealista. É interessante notar que os italianos talvez tenham preferido a
acepção internacional, com vistas a maior divulgação em um período de refreamento do nacionalismo
fascista, no pós-Guerra, não batizando seu movimento de neoverismo.
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uma “invenção da tradição” no sentido dado por Hobsbawn (1984), feita ao longo da
consolidação da nossa historiografia. A representação de uma paisagem brasileira, cuja
descoberta está imbricada com a própria construção de nacionalidade, ser premente na obra de
Mauro, é algo que inspira os Modernos. Em Revisão, Glauber escreve:

Humberto Mauro, afastado do já estabelecido movimento modernista, longe de
cinematecas, preso a um estúdio e laboratório primitivo, sem leitura de crítica ou de
livros especializados [...] tinha diante de si a paisagem mineira; dentro dele a visão
de um cineasta educado pela sensibilidade, inteligência e coragem [...] mas
sobretudo absoluta simplicidade, agudo sentido do homem e da paisagem. (ROCHA,
2003, p. 45).

Já Viany chama Mauro de “brasileiríssimo”, mesmo afirmando que ele, “ao pegar uma
câmera Pathe-Baby para fazer sua primeira experiência de cinema, Valadião o Cratera, com
toda a certeza tinha na cabeça as façanhudas aventuras que nos vinham nos westerns e nos
filmes em série de Hollywood”. De algum modo seu “temperamento”, o fato de ser “uma das
mais genuínas personalidades de homem brasileiro”, conhecidas por Viany, garantiu o
milagre: sua aclimatação do western, “sua ingênua imitação de filmezinhos norte-americanos
de aventuras, rapidamente evoluiu para a busca de uma temática e um estilo brasileiros”.
(VIANY, 2011, p. 23-61).
Mario Peixoto e Alberto Cavalcanti, de um outro lado, estariam mais associados a
uma visão cosmopolita para Viany. O primeiro sendo considerado um vanguardista de um só
filme, Limite, obra influenciada pela avant-garde francesa e o formalismo russo, e o segundo
um globetotter, que cometeu o pecado maior de estar pouco presente no Brasil, apesar de, por
conta mesmo dessa ausência, ter se tornado o brasileiro mais influente no cinema mundial, até
então. Devido às suas reconhecidas contribuições a avant-garde francesa e ao
documentarismo inglês.
Cavalcanti, em seu maior tempo de atuação no Brasil, foi condenado, num momento
de maior furor nacionalista, como um homem que privilegiou os técnicos estrangeiros quando
esteve a frente das produções da Vera Cruz, auge da experiência dos grandes estúdios
paulistas. Como nos ensina Artur Autran, dentre outros, emergiu dos debates dos grandes
Congressos Brasileiros de Cinema dos anos 50 uma dicotomia entre os que preconizavam um
Cinema "Nacional-Popular" – adaptação do conceito do teórico marxista Antonio Gramsci
(1968) – e os que se voltavam contra os que estariam do lado de uma burguesia cosmopolita.
Cavalcanti voltou para a Europa desgostoso, tanto com o fracasso da Vera Cruz quanto com
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as pechas de “agente do imperialismo” que ele ganhou ao longo dos tais Congressos.
(AUTRAN, 2004).
Nelson Pereira expôs suas críticas a Cavalcanti em falas apresentadas nesses
Congressos, e em textos publicados em revistas como Fundamentos. Uma das teses mais
estudadas de Nelson dessa época fala do Problema do conteúdo no cinema brasileiro.
Segundo o paulista, nas produções nos grandes estúdios de seu estado, em obras roteirizadas
e/ou produzidas por Alberto Cavalcanti como Caiçara (1950), e Ângela (1951), “os temas que
nelas encontramos são farrapos dos temas surradíssimos do cinema internacional e,
especialmente, do cinema de Hollywood”, acusa, em artigo publicado na revista Fundamentos
em 1951. (DOS SANTOS apud AUTRAN, 2004, p. 49,). Alex Viany complementaria a ideia,
dizendo que Caiçara era “uma história dramalhuda em que uma filha de leprosos, em que o
ambiente e o folclore brasileiros eram utilizados como ingredientes exóticos”. (VIANY, 2011,
p. 23-61).
O filme Caiçara, por fim, seria visto como a antítese de todo o projeto dos
independentes, num artigo de Pereira dos Santos para a Revista Fundamentos, em 1951,
alardeando isso no próprio título: Caiçara – Negação do Cinema Brasileiro. Para Nelson, de
nada adiantava o título do filme, alusivo a um tipo humano brasileiro, e nem a locação de Ilha
Bela, uma preservada faixa de Mata Atlântica do Litoral Paulista que ambienta todo o filme,
remetendo ao mesmo bioma de Limite, e de tantos filmes de Humberto Mauro, posto que, na
leitura de Nelson, a própria forma de representar esse ambiente brasileiro era maculado pelos
clichês Hollywoodianos, associados ao Cinema Clássico, diferente da nova estética
Neorrealista que obteve prestígio entre os independentes.
O problema do conteúdo se imbricava com o também problema da forma, e a pecha de
formalista podia pesar ainda mais nesse momento, como pesou nas acusações de Lukács aos
expressionistas. No mesmo artigo em que fala de Caiçara, Nelson diz que “o verdadeiro
neorrealismo não se acha somente na forma; está, antes de tudo, no assunto e no seu
tratamento”. (DOS SANTOS apud BERNARDET; GALVÃO, 1983, p. 77).
Para Glauber Rocha (2003, p. 74), Cavalcanti teria feito pior em tentar fazer filmes
que se focavam na busca de uma “luz brasileira”, pois em suas experiências formais com a
fotografia de nossas regiões tropicais ele apenas “estetizou” e “estilizou” a miséria e a
paisagem brasileiras em seus filmes dirigidos no Brasil, depois da experiência da Vera Cruz e
antes de voltar a Europa, com O canto do mar (1953). Notamos aqui uma crítica parecida com
a que seria feita décadas depois, a crítica em relação à estilização e a estetização da miséria,
que grassaria nos principais filmes da Retomada, como resume o artigo sobre a Cosmética da
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fome, de Ivana Bentes (2001), de que trataremos em nosso último capítulo. Voltando as
considerações negativas de Glauber Rocha (2003, p. 74) sobre o longa de Alberto Cavalcanti:

o plano inicial de O canto do mar, um pau-de-arara cortando o sertão ressequido, é
sugestivo: mas então já se nota a interferência cenográfica [...] Um filme que
naturalmente seria feito num estilo de captação nua e crua da realidade, aliás como
faria Robert Flaherty, a quem Cavalcanti tanto admira, sofreu a princípio uma
encenação academizante [...] O tratamento fotográfico estilizava a paisagem – o
grave erro da estetização do social, do elogio das grandezas da miséria sobre o
espaço e o mesmo rio onde João Cabral escreveria Cão sem plumas ou a parte final
de Morte e Vida Serverina. O Xangô, o Bumba-meu-boi, O Maracatu – os melhores
momentos do filme são ainda falsos, embora narrados no melhor estilo
documentário.

A questão da estetização, da estilização da realidade, como vimos em nossa
explanação teórica do capítulo anterior, esse esforço flaubertiano de “escrever bem o
medíocre”, que é associado a um cinema clássico, e que a geração de Glauber desejava
ultrapassar, é visto claramente como mais formalista e menos realista, dentro dessa dicotomia
advinda das concepções de teor lukacsiano,
Mario Peixoto seria o formalista-mór, portanto. Para Glauber ele se encontra no outro
polo do problema, o do hermetismo experimental e vanguardista, que como vimos também
não fugiu da questão da representação da paisagem brasileira. Só que, para o credo
glauberiano, apesar de sua exploração visual bem cuidada da Baía de Mangaratiba, Limite
pecou. Por conta do seu incontornável formalismo e/ou cosmopolitismo.
2.2.3 Formalismo, Realismo, e Outras “Ideias Fora de Lugar”

A discussão formalismo versus realismo, tal como vimos na polêmica Brecht-Lukács
foi reeditada já no trabalho dos primeiros críticos cinematográficos. As ditas vanguardas
históricas do início do século XX vão atuar no campo cinematográfico. Caso do
Expressionismo no Cinema Alemão, e do cinema soviético revolucionário de Dziga Vertov e
Serguei Eisenstein. A vertente russa em especial fará o elogio da experimentação de
linguagem,

do

experimento

narrativo,

principalmente

em

termos

da

montagem

cinematográfica. Alguns partidários do real filmado polemizarão contra tal vanguardismo,
como se ele fosse uma afronta ao Realismo. Veremos um elogio da duração do plano em
contraste com o construto nascido da montagem, ganhar corpo com o apogeu do movimento
Neorrealista na Itália.
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Assim, diversos estudiosos da história das ideias no Cinema, como Dudley Andrew,
Henri Agel ou Robert Stam, verão delineadas essas duas correntes contrastantes na primeira
metade do século XX.

Além dos debates internos ao marxismo [...] as décadas após o advento do som
caracterizaram-se pelas discussões em torno da “essência do cinema” e, mais
especificamente, pelas tensões entre os teóricos “formativos”, que acreditavam que a
especificidade artística do cinema localizava-se em suas diferenças radicais para
com a realidade, e os “realistas”, que entendiam que sua especificidade artística
(bem como sua raison d’être social) era de oferecer representações confiáveis da
vida cotidiana. [...] Se alguns teóricos como Arnheim e Balázs, defendiam um
cinema intervencionista ostentador de suas diferenças para com o ‘real’, outros,
posteriores, em parte sob o impacto do neo-realismo italiano, favoreciam um cinema
mimético, realista e revelatório. (STAM, 2003, p. 91).

Graças à influência exercida por tais pensadores, muitos críticos e cineastas terão que
se decidir entre o alinhamento com os russos, chamados de formalistas por privilegiarem um
aspecto de construção formal, a montagem, em detrimento do conteúdo, daquilo que a forma
deveria conter na visão dos realistas. Ou entre o alinhamento com as teorias realistas
antiformalistas dos pensadores do neorrealismo Italiano, que inspiram mais tarde o francês
Andre Bazin: um Umberto Bárbaro, um Cesare Zavattini. Esse último, roteirista e teórico de
primeira hora do movimento, que preconizava o plano sequência e criticava o papel
preponderante que os cineastas-teóricos russos haviam dado a montagem, numa entrevista
dada ao próprio André Bazin, conforme transcrita por Henri Agel:

para os cineastas russos, o registro automático ou fiel da realidade não era mais do
que matéria prima para a verdadeira operação estética, a montagem. Ora, a
montagem adultera o tempo. Ela trapaceia com a duração, opera uma nova síntese
com o acontecimento. Assim, a narrativa da história de noventa minutos da vida de
um homem seria necessariamente ininterrupta, sem montagem, porque o respeito a
realidade implica também a duração real. Devemos sempre aprofundar, analisar
mais o conteúdo do instante presente. Há todo um universo num minuto real do
sofrimento de um homem. (ZAVATTINI apud AGEL, 1982, p. 40).

Guido Aristarco (1961), um grande critico italiano ligado ao neorrealismo,
retrabalhará, no auge do movimento, György Lukács, e o transporá para a teoria
cinematográfica, adotando o termo realismo crítico para a analise de filmes nas páginas da
influente revista Cinema Nuovo, que pelo próprio título já nos dá a dimensão de sua influência
nos cineastas brasileiros dos anos 60, por exemplo, como alias de toda a América Latina.
Na França, André Bazin será um dos principais teóricos que parte em defesa do
neorrealismo, ou melhor, no caso, em defesa de todo o realismo, posto que ele, antes de ser
um partidário ou de concordar com a atitude moral realista, o aprecia, em termos estéticos.
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Ele valoriza justamente sua capacidade ilusionista e a consciência desta, sem ingenuidade. O
homem teria necessidade dessa ilusão de real. Trata-se de uma posição próxima (ou análoga)
à de Zola. Na defesa do neorrealismo, novamente, os expressionistas, desta vez os
cinematográficos, serão alvo do escrutínio de um discurso pró-realista. Bazin (1991)
distinguiu entre os cineastas que depositavam sua fé na imagem, como os expressionistas
alemães, e os que a depositavam na realidade, como os neorrealistas italianos.
Para o crítico francês, os cineastas da imagem, especialmente os expressionistas
alemães e os diretores soviéticos da montagem, dissecaram a integridade do continuum
espaço-temporal do mundo, segmentando-o em fragmentos. A mesma denúncia que Lukács
dirigiu aos expressionistas literários, Bazin fará aos expressionistas do cinema. E em direção
aos teóricos soviéticos, elogiadores da montagem, como Eisenstein, vai lançar críticas como
as que estão presentes no artigo A montagem proibida. Bazin alega então que os cineastas da
realidade, em contraste, utilizaram a duração do plano-sequência em conjunto com
profundidade de campo para criar uma estética realista louvável. Já os cortes da montagem da
escola russa interrompem o fluxo do real e redundam num formalismo. O plano-sequência
permite ao diretor o respeito à integridade espaço-temporal do mundo pró-fílmico e, portanto,
permite revelá-lo. Já expressionistas alemães e formalistas russos pretenderiam destruir a
totalidade do real na representação artística. (BAZIN, 1991).
Bazin era tão fanático pelo cinema neorrealista italiano que, quando Guido Aristarco
(1961) disse que o neorrealismo tinha acabado, no Cinema Nuovo, rejeitando a nova estética
do cinema italiano apontada pelos filmes de Fellini como La Strada (1954), que traziam uma
volta ao fantasismo e romantismo, a seu ver, Bazin passa a polemizar com Guido em cartas
também, não aceitando sua divisão entre os filmes que podiam ser associados ao realismo
crítico, e os que seriam excluídos. Separação de quem nem Zavantini escapou.
Realismo Crítico, como vimos, é o termo cunhado pelo teórico comunista Lukács,
cujas ideias foram levadas do campo literário para o da crítica de cinema, no auge do
Neorrealismo, através do crítico italiano Guido Aristarco, nas páginas da revista Cinema
Nuovo. A revista era um das principais leituras de Alex Viany, que tratou de divulgar no
Brasil as ideias deste realismo critico lucaksiano, também apreciado pelo escritor Graciliano
Ramos. Como o pesquisador Artur Autran disseca em seu livro todo sobre Vianny, o realismo
é um dos “cavalos de batalha” do critico e cineasta carioca ao longo de sua produção textual.
Depois de uma viagem aos Estados Unidos como crítico da Revista Cruzeiro, Vianny se
decepciona com o artificialismo Hollywoodiano e passa a ser um dos divulgadores e
entusiastas das experiências veristas dos diretores italianos do pós-guerra, que configurariam
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um movimento cinematográfico fundador do cinema moderno a nível mundial, o
neorrealismo de Rossellini, De Sica, etc.. Mas como nota o próprio Autran, o processo que vai
da leitura de Lukács feita por Aristarco, à leitura de Aristarco feita por Viany, pode ser
considerado um sintoma de “ideias fora do lugar”.15 (AUTRAN, 2003).
É um termo que Glauber Rocha também adotará. Traçando um painel gradativo do
realismo em nossos filmes em sua Revisão, ele irá celebrar o realismo poético de Humberto
Mauro, o realismo carioca dos filmes que Alex Viany realizaria de forma independente nos
anos 50 como Agulha no Palheiro, chegando ao realismo crítico alcançado pelo cinema novo.
Para Glauber:

o avanço apresentado pela consciência de um realista como Graciliano Ramos fez
com que, somente agora, através de Paulo Cezar Saracei (Porto das Caixas) e Nelson
Pereira dos Santos (Vidas Secas) o realismo crítico começasse a definir um estilo do
cinema brasileiro. Mas o elo inicial está em Humberto Mauro. (ROCHA, 2003, p.
47).

Relacionando essas transformações no realismo a uma adequação dos filmes a sua
agenda autoral paralela, o realismo carioca, por exemplo, ainda estaria atrelado à produção
genérica e industrial da Atlântida e o realismo crítico seria condizente com a política de
autores do Cinema Novo.
É um processo, obviamente, de adjetivação, o que assemelha o processo de
classificação e definição dos realismos no pensamento estético Glauberiano ao processo de
nascimento dos gêneros cinematográficos nas formações discursivas da crítica, segundo a
teoria elaborada por Rick Altman em seu influente artigo A Semantic/Syntactic Approach to
Film Genre. (ALTMAN, 2011).
Dado o grau de instabilidade que a palavra realismo obteve – na já secular discussão a
respeito do real e de sua representação na arte ocidental, como vimos – o realismo não se
substantiva, nunca, a nosso ver. Ou seja, não se firma nunca como um substantivo que

15

Conceito de Roberto Schwarz (2000) – que dá nome a um influente ensaio seu – para a aclimatação
desastrada de ideias estrangeiras pela intelectualidade nacional, elaborado na leitura de sobre Machado de
Assis. Nele Schwarz analisa o dito liberalismo brasileiro que grassava na época do escritor, apesar do
ambiente monárquico e escravagista. Contudo, é interessante apontar também que tal perspectiva de Schwarz
foi, mais tarde, problematizada por outro importante teórico da literatura brasileira, Silviano Santiago, no
artigo O entre-lugar do discurso latino-americano. Influenciado pelas ideias de Antropofagia cultural, do
modernista Oswald de Andrade, Silviano defende o aspecto mesmo de cópia da produção literária do
América Latina. A releitura, à sua própria maneira, das fontes literárias e filosóficas europeias, feita pelos
intelectuais latino-americanos – um processo contínuo nas nações que sofreram o colonialismo –, seria ele
mesmo um ato de criação legítimo. Assim, muitas distorções do pensamento europeu poderiam ser
resgatadas como produção original nossa. Cf. SANTIAGO, 2000.

79

designe um gênero separado, mas continua sempre num processo continuo de adjetivação 16.
Existe o realismo, sim, mas só se ele for realismo isso ou realismo aquilo: poético, subjetivo,
carioca, mágico, crítico, etc..

2.3

Realismo, Autoria e Gênero no Cinema Novo

2.3.1 Cinema de Gênero e a Representação Realista da “Natureza”: a Paisagem Física como
Dimensão “Inexplorada”

Como vimos, Viany foi assumidamente um dos mentores de uma geração de cineastas
que o sucederia os então jovens realizadores posteriormente associados ao movimento do
Cinema Novo, de forma indiscutível, como Glauber Rocha, ou de forma mais controversa
como Roberto Farias.
A guisa de exemplo, escolhemos este cineasta para um olhar mais detido que
provoque uma reflexão mais aprofundada sobre o que estava de fato em jogo neste momento
da discussão realista no cinema brasileiro.
A obra inicial de Roberto Farias – que, como veremos no decorrer desse trabalho, tem
muitos elos de ligação com as propostas técnicas, estéticas e econômicas de Alinor Azevedo e
Alex Viany – é exemplar, tanto da passagem das formas de expressão cinematográficas
clássicas para as formas modernas, quanto da questão da representação realista da paisagem
brasileira. Senão, vejamos.
Farias embarca na aventura do filme sério, tanto em Cidade Ameaçada (1960) como
em Assalto ao Trem pagador (1962), apoiado pela parceria com o roteirista Alinor Azevedo,
que havia sido o grande parceiro de Alex Viany em filmes alinhados com uma predileção
destes pela representação da realidade brasileira no contexto de produção das chanchadas,
primeiro na Atlântida e depois na fase independente da dupla.
16

Para Rick Altman (2003) essa operação sequencial adjetivização-substantivização é fundamental para se
entender como surgem os gêneros cinematográficos, e como se estabilizam, com suas convenções, sendo
assim adotadas pelos cineastas e reconhecidas pelo seu público. Primeiro, sendo adjetivados: tantos e tantos
filmes foram chamados de policiais, adjetivados assim, que um dia nasceu/se estabeleceu, como substantivo,
o policial. Um gênero cinematográfico, substantivado para sempre no discurso de cineastas, espectadores e
críticos.
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Há o diálogo de Roberto Farias com ambas as linhas em disputa neste instante visado,
tanto a do Cinema de Autor, o cinema de rua feito em locações e o Cinema Independente,
quanto à do Cinema de Gênero, o Cinema de Estúdio, o Cinema Comercial e Industrial. Um
estudo de sua obra é propício para a problematização de ambos os conceitos, mapeando e
discutindo as linhas principais de recepção crítica de sua obra. Penso que nos primeiros
policias de Farias podemos perceber o impacto desse realismo cinematográfico do pós-guerra,
e uma adaptação conjunta tanto da estética do gênero policial realista americano quanto do
neorrealismo italiano. Ambas adequando-se à realidade de nossa paisagem, nossa cultura e
nossa realidade social. E também às nossas condições técnicas e modos de produção
cinematográficos.
Isso tudo se dá num intervalo de poucos anos, e essas contraposições todas que
acabamos de citar se refletem em escolhas estéticas e estratégias de produção e distribuição
que podem ser aqui especialmente discutidas, porque essa passagem relatada não é feita sem
percalços.
Após seus dois primeiros filmes, considerados “chanchadas”, Rico Ri à toa (1957) e
No mundo da Lua (1958), Roberto se aventura enfim pelo filme policial com fortes tintas
Neorrealistas, em Cidade Ameaçada (1960). Porém, antes de concretizar a sua mais celebrada
busca por “realismo”, naquele que será considerado um dos disparadores do Cinema Novo, O
Assalto ao Trem Pagador (1962), Farias realiza uma nova “chanchada”, Um Candango na
Belacap (1961). Para os que elogiaram sua virada autoral, este “desvio” seria uma espécie de
“retrocesso”. Tal conturbada passagem culmina com seu filme mais claramente associável a
modernidade cinematográfica e a estética propriamente cinemanovista, Selva Trágica (1963),
filme contemporâneo de Vidas Secas (1963), Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964) e Os
fuzis (1964). Em meio ao impacto desta primeira leva do Cinema Novo, Roberto fica três
anos sem filmar devido ao prejuízo de bilheteria vivido por Selva, e volta com uma comédia
urbana de costumes, Toda Donzela Tem um Pai que É uma Fera (1966), que inaugura uma
nova fase em sua carreira, fora do escopo desta análise.
Farias começa no cinema de padrão narrativo clássico: como assistente de direção de
Watson Macedo e de José Carlos Burle nos últimos momentos da chanchada. Com o
primeiro, trabalhou nas comédias Aviso aos Navegantes (1950), Aí Vem o Barão (1951) e É
Fogo na Roupa (1952).
No fim dos anos 50 resolve lançar-se na direção, produzindo de forma independente
duas chanchadas. Associado a Brasil Vita Filmes, coproduz com o filho da fundadora, a
pioneira do cinema nacional Carmen Santos, e assim dirige Rico Ri à Toa em 1957 e, um ano
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depois, No Mundo da Lua. Ambas são distribuídas pela Unida Filmes. Ou seja, parecem
seguir os moldes das chanchadas independentes apontadas por Luis Alberto Rocha Mello em
sua dissertação de mestrado sobre Alinor Azevedo, o roteirista do terceiro longa de Farias,
Cidade Ameaçada (1960). Ambas as comédias garantem retorno comercial à aventura de
Farias, que pega dinheiro emprestado para o primeiro filme até com o pai, modesto
comerciante de classe média friburguense.
A tal formula do filme independente dos anos 50, explicitada por Roberto Santos,
como vimos, funcionava em ambas as pontas da Rodovia Presidente Dutra. Seria o caso tanto
das duas primeiras chanchadas cariocas de Roberto Farias quanto do seu longa seguinte,
Cidade Ameaçada, filmado na São Paulo de 1960. Quem produzia agora era o paulista José
Antonio Orsini, que se aventurava no cinema independente da época com uma empresa de
sugestivo nome, a Cinematográfica Inconfidência
Farias foi indicado para essa direção por ninguém menos que Alinor Azevedo – que
devia ter gostado de suas chanchadas –, e circulava por todo o cinema independente. Alinor
faria também o roteiro dessa cinebiografia do bandido Promessinha. Agora tratava-se enfim
de um “filme sério”, como se dizia, dirigido por Roberto Farias. Um drama policial urbano,
ambientado na periferia da capital paulista, espécie de contraponto à carioquice das
chanchadas anteriores do diretor. A estética e a narrativa do cinema policial não eram uma
novidade completa para Roberto, ele havia trabalhado com José Carlos Burle em Maior Que o
Ódio (1951).
Na semana da estreia de Cidade ameaçada no Rio de Janeiro, em agosto de 1960, o
longevo “bonequinho” do O Globo marcou presença. Aplaudiu o filme, pois “trata-se de uma
obra criteriosa, bem feita e bem interpretada, que merece ser vista e aplaudida”. No dia 22 de
dezembro a crítica é republicada, porque “a Associação Brasileira de Cronistas
Cinematográficos acaba de eleger esse filme como a melhor produção brasileira de 1960”. O
filme repercute por todo esse ano e Carlos Denis escreve para o Jornal do Brasil meses depois
saudando este “exemplar bem feito do gênero policial americano”, feito “no sentido da
assimilação do que há de se aproveitar e não no mau aspecto da cópia ou da imitação”.17
Além da boa recepção crítica, o filme vai ao Festival de Cannes, num dos marcos
inicias da presença dessa geração de cineastas brasileiros no circuito mundial de festivais nos
anos 60. Mas não ganha prêmio. Os então críticos de cinema que se iniciavam na realização
17

Coluna de Cinema do JB assinada por Carlos Denis, sem data (DENIS, [1960?]) – OBS: Todas as matérias
de jornais e críticas citadas neste trabalho podem ser encontradas nas pastas dos respectivos filmes no setor
de documentação da Cinemateca do MAM do Rio de Janeiro.
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cinematográfica, Gustavo Dahl e Glauber Rocha, trocam cartas comentando esse desempenho
de seu amigo Farias. Jean Claude Bernardet (1994, p. 118-152), em seu trabalho que discute a
teoria autoral dos anos 60, O Autor no Cinema, nos lembra que Dahl, embora mais conhecido
na última fase sua vida mais como um “ideólogo do mercado cinematográfico”, é
“provavelmente, entre os críticos que começaram sua carreira no final dos anos 50, o primeiro
a se dedicar mais detidamente a questão da autoria”, escrevendo no Suplemento Literário do
Estado de São Paulo ao lado de Paulo Emilio.
Nas cartas entre Dahl e Rocha aparece a questão da representação da realidade
brasileira, em seu viés mesmo paisagístico. Cidade Ameaçada era questionado nelas, pelo
fato de ser urbano demais. Nessa recepção de Cidade vemos também uma prévia do
estranhamento que O bandido da luz vermelha (1968), de Rogério Sganzerla18 e outros filmes
da Boca do Lixo iriam causar quase uma década depois, ou os filmes do neon realismo de
Francisco Botelho e Guilherme de Almeida Prado, já nos anos 80, ao privilegiarem o gênero
policial e a moderna paisagem urbana paulista (PUCCI JR., 2008).

O que quero é analisar o fenômeno Cidade ameaçada no mercado internacional. [...]
Enquanto que para o Brasil a fita era comercial, mas dignamente, não na base da
chanchada [...], internacionalmente ela não o era. Por quê? […] na verdade, a fita
não corresponde à imagem que o resto do mundo tem do Brasil. Eu detesto, mas
detesto o cinema exótico, "orfeus negros" e mazelas, mas objetivamente tenho que
constatar que é necessário que os filmes ou se aproximem desta concepção européia
do Brasil, o que se pode fazer sem cair no exotismo, sem trair a realidade brasileira
existente, [...] Cidade ameaçada propunha, como substituição à imagem habitual do
Brasil, a imagem de uma paisagem cosmopolita, que os europeus tendem a associar
aos Estados Unidos. (DAHL, 1997, p. 116).

São analisados, na Revisão Crítica de Glauber Rocha, os primeiros filmes policiais
dirigidos por Roberto Farias, como Cidade Ameaçada (1960) onde encontramos o nome do
mestre Alinor Azevedo nos créditos de roteiro e onde podemos perceber o impacto desse
realismo cinematográfico do pós-guerra. Há nele de fato uma adaptação conjunta tanto da
estética do gênero policial realista americano quanto do neorrealismo italiano, como foi dito.
Ambas as estéticas se adequando a realidade de nossa paisagem, nossa cultura e nossa
realidade social. E também as condições técnicas e modos de produção cinematográficos
independentes, previstas pelo Realismo Cá-de-casa de Viany e Alinor, que teriam
continuidade no movimento do Cinema Novo (ROCHA MELO, 2006).

18

Numa cena de O bandido vemos um cartaz de Roberto Carlos em ritmo de aventura (1968), de Farias, na
parede.
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Assim como não ganha prêmio internacional, Cidade ameaçada também não faz o
sucesso de público esperado no Brasil, apesar da acolhida da imprensa. Isso incentiva uma
volta de Farias à chanchada, dirigindo, sob encomenda para o produtor Herbert Richers, Um
candango na Belacap (1961), numa junção de forças que seria chamada mais tarde por
Glauber Rocha de “Operação Richers”, em seu livro Revolução do Cinema Novo. A coluna de
cinema do Diário Carioca, que G. A. R. Santos Pereira publica em 12 de março de 1961, na
semana da estreia de Candango, mostra o rechaço da crítica a tal “operação”. Santos Pereira
vocifera contra o novo lançamento “do talentoso diretor de Cidade ameaçada” e lamenta que
Roberto Farias tenha sido contratado para fazer mais filmes “dentro da linha de produção
desse famigerado subchanchadista”, o Sr. Herbert Richers.
Mas o segundo filme da Operação Richers é uma reafirmação do interesse de Roberto
Farias pelo filme policial dramático, O assalto ao trem pagador (1962). Na altura do
lançamento de Cidade ameaçada, Roberto também escrevera a Glauber sugerindo que faria
outro “filme sério”, porém mais “autêntico. Ele parecia então concordar com essa
inautenticidade da paisagem deveras urbana, “paulista”, de Cidade:

por mais sucesso que eu tivesse feito, já o pressentia, um filme sem autenticidade
brasileira não faria bilheteria. Como conseqüência, a permanência no cinema que
queremos fazer não me seria possível. […] Anima-me no entanto o fato desse filme
ter sido vendido para o exterior, como já lhe disse. Se Cidade desperta interesse lá
fora, imagine um filme de Brasil Autêntico como desejamos demonstrar…
(FARIAS, 1997, p. 147-49).

Assim, O assalto ao trem pagador, filmado na favela carioca, cumpre esse objetivo de
representar o "Brasil autêntico" e assim alcançar maior repercussão. Além da conquista do
público e do lucro obtido nas bilheterias, algo já vivido com as suas chanchadas, Farias recebe
o elogio da crítica, numa repercussão de fato para além da obtida por Cidade ameaçada.
Sérgio Augusto escreve para o influente Correio da Manhã, titulando a coluna de cinema de
“Vitória para Farias”, que “O assalto ao trem pagador confirma os prognósticos deixados por
Cidade ameaçada” e “ao mesmo tempo supera aquela experiência”. Ely Azeredo escreveria
para a Tribuna da Imprensa na crítica do lançamento que “Roberto Farias reafirma com O
assalto ao trem pagador sua sintonia com a realidade brasileira”. Azeredo chama este de “seu
segundo filme”, pois pede ao leitor “que não leve em consideração as incursões no terreno da
chanchada”.
O filme não vai a Cannes, como Cidade foi, mas vai a Veneza, Moscou, Lisboa,
Senegal. E ganha prêmios em festivais nacionais. É associado à leva fundadora do movimento
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do Cinema Novo. Mas como o ganhador da Palma de Ouro de 1962 – O pagador de
promessas, feito por um outro ex-chanchadeiro, Anselmo Duarte –, o filme é dissociado do
movimento por um dos seus líderes, Glauber Rocha. O antes crítico baiano lança seu primeiro
longa, Barravento, no mesmo ano dos “pagadores”.
O sucesso geral de Assalto repercutiria pelo resto da história do cinema brasileiro, e
daria a obra uma aura canônica. Principalmente pelo fato de ter sido um filme logo alinhado a
uma dezena de outros de jovens diretores brasileiros naquele período de 61 a 63. Um desses
filmes, O pagador de Promessas, de um ex-chanchadeiro-pró-realista, Anselmo Duarte,
obtém a Palma de Ouro em Cannes e é indicado ao Oscar de filme Estrangeiro no mesmo
1962 de Assalto, e é comum ver ambos os nomes associados nas críticas escritas. São filmes
que, conforme a visão de quem escreve, antecipam, ou participam do Cinema Novo, esta
etiqueta empregada tanto pela imprensa da época na recepção dos filmes, quanto por aqueles
vistos como seus lideres destacados, como Glauber.
Em Revisão, a pecha de “artesão” de sua geração acaba sobrando para o Roberto
Farias de Assalto ao trem pagador e para o Anselmo Duarte de O pagador de promessas,
apesar da recepção crítica geral na imprensa brasileira e internacional ter sido a de que se
tratavam de filmes modernos, alinhados com a estética neorrealista e de que indicavam a
afirmação de jovens autores independentes no cenário nacional.
Em Revisão, Glauber, ao falar da Palma de Ouro ganha por Anselmo Duarte, lembra
que este, "como Roberto Farias e Aurélio Teixeira, aprendeu cinema trabalhando com
diretores de carnavalescos". O filme O pagador de promessas “desenvolve a mais perigosa
tendência do cinema brasileiro", aquela de filmes que, "premiados e rendáveis”, apenas
“divulgam idéias nacionalistas com soluções evasivas", buscando "uma ideologia a partir das
possibilidades do espetáculo" e assim "impõe um espírito de produção", já que "envolvem as
massas com esses temas". Só com os temas? Ou seu sucesso comercial – que garante um
tipo/modo/espírito de produção – só ocorreu por conta da efetividade na comunicação com as
grandes plateias, cujas estratégias de recepção passam inevitavelmente pelas convenções
genéricas, denunciadas aqui como mera ideologia-espetáculo de Hollywood? Glauber lamenta
que o Problema do Conteúdo brasileiro, levantado por Nelson Pereira, se resolva com uma
forma americanizada, voltada para um cinema industrial, de gênero. (ROCHA, 2003, p. 95).
A habilidade de Roberto Farias para a comunicação popular, o diálogo com convenção
genérica, a capacidade de criar espetáculos fílmicos na linhagem “americanizada”, seria um
entrave a sua plena expressão autoral, um talento prejudicial, maldito. Para Glauber a busca
da comunicação popular se confunde com a demagogia "das forças reacionárias", pois alinha
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os discursos-fílmicos desses sucesso-de-público Pagador/Assalto com o discurso dos
dirigentes políticos brasileiros conservadores que "em todas as épocas" alcançam o poder,
pois "sabem muito bem usar os meios de comunicação". (ROCHA, 2003, p. 95).
O texto de Glauber distanciaria estes filmes da produção dos cinemanovistas que se
afirmam posteriormente – tal como o próprio Glauber – e complica a percepção de que
também estava presente nesses filmes uma busca pela representação da realidade brasileira,
em sua modalidade urbana.
Ismail Xavier, em sua obra Sertão Mar: Glauber Rocha e a estética da fome, ecoa a
visão de Rocha sobre o filme de Anselmo Duarte e detecta a sobrevivência de um classicismo
narrativo em O Pagador, apesar do recurso da filmagem em externas, e do registro da
paisagem urbana soteropolitana. Um registro verossímil frente aos padrões da vida cotidiana”,
o que era uma “preocupação de muitos cineastas e teóricos do pós-guerra, na procura de um
realismo específico ao cinema”. Porém “o tom clássico da decupagem de O pagador de
promessas está calcado demais no modelo de Hollywood para que a filmagem em locação e a
expansão do mundo visível consigam acomodar esse filme a tais ideais”. Apesar disso Ismail
Xavier (2007, p. 63) considera “significativo” que o filme “procure trazer a autenticidade das
ruas e dos espaços abertos para dar apoio a idéia de fidelidade ao real”. Qual seja a “idéia de
fidelidade ao real”, esse era o momento em que a filmagem em locação era para todos os
efeitos celebrada como uma conquista de autenticidade e de visibilidade para o Brasil
Porém a fidelidade maior destes filmes seria dedicada a um “tom clássico da
decupagem”, o que, por um lado, pode ter garantido um bom grau de comunicabilidade dos
filmes frente a um público acostumado aos clichês hollywoodianos, mas que teria prejudicado
sua veracidade e autenticidade última almejada, sua fidelidade à paisagem brasileira.
Em Revisão, Roberto Farias é associado às convenções do gênero policial; trata-se de
um "diretor revelado em filmes de assaltos e crimes". O caráter de imitação de convenções
importadas, o “americanismo” de Farias, é um de seus deméritos, imitação feita com a
habilidade de “artesão”, e não com a originalidade de um verdadeiro autor. Apesar de que, em
sua "filmografia mais importante", o diretor "toma sempre o partido dos fora da lei contra a
máquina policial brasileira", uma ressalva que denota uma tendência própria de um cinema
neorrealista, de tomar o partido dos excluídos.
Se é no filme policial brasileiro, como já vimos, onde mais comumente encontramos o
registro visual de tom realista da nossa paisagem urbana, cabe portanto levantar aqui a
questão do quanto pesou a aversão glauberiana ao gênero policial nas avaliações a respeito de
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O assalto, que influenciaram a recepção crítica posterior da obra de Farias. (ROCHA, 1985,
p. 57).
A relação de Glauber com os gêneros cinematográficos, exposta em seus textos
críticos, é bem interessante, pois complexa e contraditória, e seus comentários sobre a obra de
Farias demonstram como a questão da representação realista da autêntica paisagem brasileira,
em suas variações urbana versus rural, confunde-se com as questões de gênero e autoria. É
possível notar em seus textos que Glauber tem um gosto confessado por uns gêneros mais que
outros, e encontraremos alusões mais positivas em relação ao western rural do que ao policial
urbano. Para ele este último não nasce cinematográfico, e nem vem das artes tradicionais, mas
sim da literatura policial, ultramassificada, no século XX. Ela é a "preferência do público
capitalista", e “produtores não hesitam" em, "num golpe comercial" levar à tela "as aventuras
dos Sherlocks". Quando Glauber fala de algum valor artístico no filme policial, ele se refere
aos ingleses, os únicos a "explorar seriamente o gênero" com produtos que podem "superar
artisticamente as realizações americanas". Assim, Glauber celebra Hitchcock, que não faz
"filme de gângster caracteristicamente americano", já que "o mestre do suspense não conta
história de assaltantes". Em tal leitura percebe-se a má vontade para com todos esses
personagens assaltantes de Roberto Farias. (ROCHA, 1985, p. 41)
Quanto ao western, Glauber é elogioso ao estilo, e se "irrita" com os críticos seus
contemporâneos que falam do "aburguesamento do herói" naqueles anos 60, fase de crise para
o gênero. Para ele a acusação pretendia "destruir a única grande manifestação da cultura
americana", pois "a burguesia quer dizer reacionarismo e o western é a única escola de filmes
progressistas que existe". Uma de suas convenções, o tiroteio final de ajuste de contas, é
chamada de o “mais belo verso de todas as artes”, e surge em Matar ou morrer (High Noon,
1952), de forma tal que o revólver do mocinho pode ser comparado ao pincel do pintor ou a
pena do escritor: O contra-ataque de Glauber aos inimigos do western, tomando como
exemplo Matar ou Morrer (High Noon, 1952) alcança assim o devaneio poético e a quase
infantilidade do “burguês é ele”, dada sua paixão pelo gênero:

e por isso me irrita um crítico vir chamar um herói de burguês. Burguês é ele que
não se despe da contemplação marginal e penetra no mais belo verso de todas as
artes: a hora quente do meio-dia quando um homem solitário e indignado, mas
crente nos valores da coragem e da defesa e da vingança, saca de suas armas como
poderia sacar de sua pena ou de seu pincel, ou de seu próprio sangue e enfrenta
quatro pistoleiros que marcham para matá-lo. (ROCHA, 1985, p. 80-82).
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O gosto pelo western permite que não se veja problema na criação de sucedâneos
nacional para gênero, processo arriscado de imitação versus invenção. Glauber vê no cineasta
da Vera Cruz, Lima Barreto, um único grande feito: o de ter inventando o norderstern, com
seu O Cangaceiro de 1953. Glauber elogia mesmo a invenção do termo, expressão cunhada
"habilmente" por Sylviano Cavalcanti de Paiva, a seu ver. Um construto adjetivante, que
sintetiza a junção do adjetivo nordestino ao substantivo western, um processo
semântico/sintático básico que ajuda a compreensão da evolução e da formação dos gêneros.
Seria uma estratégia corrente de construção genérica, elaborada tanto por críticos como pelo
público, como o trabalho de Rick Altman (2011) no campo dos estudos dos gêneros
cinematográficos nos permitiu notar.
Glauber apoia, portanto, a adjetivação de Paiva, e em Revisão encontramos um
apanhado da evolução desse possível gênero brasileiro. Glauber estranha o fato de que nosso
cinema chega a essa temática só depois de décadas de literatura regional nordestina
consagrada, como a de José Lins do Rego, onde "já se formara um ciclo". O atraso é grande e
o crítico autorista se mostra a espera de uma obra que fortaleça tal construto genérico.
Os erros do Nordestern começam pelos pecados originais do iniciador Lima Barreto.
Apesar dos diálogos de Raquel de Queiroz, ele "nada mais fez que repetir um daqueles épicos
mexicanos nos planaltos paulistas vestidos de Nordeste", sem "macambira, xique-xique,
favela, mandacaru", sem mesmo os índices mais básicos, botânicos, da realidade paisagística
da caatinga. Erra assim Barreto ao mostrar uma paisagem "falsa", e ao não evitar o "pitoresco
fácil" do cangaceiro de "crueldade cômica" e da música arranjada por Gabriel Migliori que,
"manipulando os temas folclóricos, é a coroa da mentira" no filme. São fatores que
comprometeriam de vez o ideário verista vianny-glauberiano, que comentaremos ao fim desse
trabalho. O Cangaceiro erra, por fim, na promiscuidade de gêneros porque conserva o
"espírito do melodrama", isso um pecado mortal, como já sabemos (ROCHA, 2003, p. 91-94).
Já no contexto de elogio aos autores parceiros de Cinema Novo, elogia Mandacaru
Vermelho de 1961 como um nordestern menos americanizado, menos devedor da matriz
original, mais autenticamente brasileiro. Mas apesar de ser "um filme pessoal, sem dúvida",
nesse trabalho de Nelson não vemos "o melhor de sua personagem criadora". Depois, em sua
fase de produtor-autor, tentou convencer outros diretores a filmar seu roteiro sobre cangaço,
até que numa ação própria aos maiores heróis de far-west, ele decide enfrentar os malfeitores-de-filmes, que tanto vinham desgraçando o nordestern, e fazer justiça com as próprias
mãos. Dirige então o feito heroico-autoral, Deus e o Diabo na Terra do Sol (1963), verdadeiro
gunfight-matchdown deste gênero e/ou ciclo.
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A associação entre Deus e o Diabo e o western americano é encontrada na recepção
crítica ao filme desde o seu lançamento, associação feita por Luis Carlos Maciel, por
exemplo, em 1965, “no que talvez seja o mais brilhante ensaio escrito na ocasião das
primeiras discussões” sobre o filme, intitulado Dialética da Violência. Ismail Xavier (2007,
147), em Sertão Mar, enfatiza como certos componentes visuais e narrativos comprovam isso,
“os deslocamentos em amplos espaços, a paisagem rude e quase desértica, a perseguição
implacável”, ou os “duelos de feição cavalheiresca”. Xavier, no entanto, diz que Deus e o
Diabo “vira tal esquema pelo avesso e representa o conflito e a violência dentro de outra
concepção”.
Gilles Deleuze (2004, p. 199-206), em sua obra A imagem-movimento, irá comentar
longamente sobre os gêneros hollywoodianos clássicos, em especial o Western, cujos duelos e
conflitos maniqueístas entre herói e bandido e entre homem e paisagem rude compõe as
próprias “leis da imagem-ação”. O Western para ele “fixa-se solidamente num meio”, e esse
meio é “a Ambiência ou a Abrangência” e a “abrangência última é o céu e as suas pulsações”.
Para Deleuze, nesses filmes “o meio efetua várias potências”, e “land” é “o lugar de
confrontação ou de reconciliação de todas”, daí a importância da landscape (paisagem) neles.
Para Ismail Xavier (2007, 153), em O Cangaceiro, por exemplo, “o céu majestoso
sugere um princípio de ordem na natureza infinita”. Jean Claude Bernardet (2007, p. 175-176)
dedicará um capítulo de Brasil em tempo de cinema à questão da paisagem nos filmes do
Cinema Novo, um capítulo chamado “A natureza”. O homem brasileiro representado na
maioria dos filmes do movimento seria um “homem abandonado”, subdesenvolvido e
explorado, então seu principal “ambiente não é uma construção de alvenaria, mas sim a
própria natureza”:

acrescente-se a isso que as cenografias feitas em estúdio, além de em geral serem de
má qualidade, não satisfazem as exigências de realismo e caíram em descrédito
quase no mundo inteiro; que filmar em exterior é muito mais barato, e esse foi um
fator determinante. Deve-se acrescentar que as filmagens em exterior são, desde os
anos 20, uma tradição do cinema brasileiro, o que se deve a obstáculos técnicos e
econômicos, mas também a intenções expressivas. Humberto Mauro conta as
dificuldades de iluminação que tinha ao filmar em interiores, mas não esconde sua
paixão pela natureza. Os fatores econômicos e técnicos não teriam sido suficientes
se filmar em exteriores não correspondesse a uma necessidade de expressão. Isso é
tão verdade que os filmes ambientados no Nordeste (a vida rural também justifica o
exterior) e em favelas, são os que tem a mais alta percentagem de exteriores.

Bernardet (2007, p. 176) termina por lembrar que “quem valoriza ao máximo as
relações interior exterior é Glauber Rocha”, em cujos filmes a representação do espaço físico
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em interiores é “raro”, pois “a personagem de Glauber Rocha vive seu drama na solidão de
um descampado, seja o mar, seja o sertão”.
O historiador Simon Schama (1996, p. 61), em seu livro chamado Landscape and
Memory (Paisagem e Memória), comenta que os filmes participam de um projeto de
“projeção imaginária” sobre a paisagem de fato, e isso fica óbvio na construção da paisagem
americana no Western, que permitiu uma “projeção imaginária” por parte de plateias
mundiais a respeito do que seria a verdadeira paisagem americana. Assim, “paisagens reais se
tornaram paisagens simbólicas”. Neste sentido, a paisagem americana fílmica consumou uma
“sublime fantasia imperial”, como afirma Mauriza Natali ocorrer nos westerns:

as paisagens no cinema não são nunca apenas panos-de-fundo narrativos, nem
simplesmente cenários espetaculares que nos distraem. Elas carregam indicações de
projetos políticos e mensagens ideológicas. Elas exercem pressão sobre a
sensibilidade, as memórias, e os medos dos espectadores, se tornando parte da
memória destes, trazendo a força subliminar da visão de um mundo passado, mesmo
arcaico, sempre pronto para voltar a medida que o futuro avança. (Natali, 2006, p.
91-124, tradução nossa).

Na citada carta de Roberto Farias a Glauber Rocha, descobrimos como já era
conhecido pelos amigos o interesse pessoal de Glauber Rocha em registrar a paisagem
brasileira do sertão, e nos moldes do western. Ela também nos revela o interesse de Farias em
filmar algo nos moldes do nordestern. Farias (1997, p. 147-49) escreve: “Não se preocupe,
não penso em fazer filme de cangaço em outro local que não seja o Nordeste. E quero filmar
cangaço”.
Essa convergência de interesses pelo abrasileiramento do western pode nos explicar a
avaliação mais positiva, da parte de Glauber, do filme de Farias que se seguiu a O assalto ao
trem pagador. Selva trágica sai em 1964, e acompanha a leva dos segundos filmes dos
cinemanovistas, que consolidariam o movimento internacionalmente entre 1963 e 1964. Tais
como Vidas secas, de Nelson Pereira dos Santos e Os fuzis de Ruy Guerra, ambos de 1963, e
Deus e o diabo na terra do sol de Glauber, do mesmo ano de Selva.
Como esses, Selva trágica é filmado em locações no interior do Brasil. Sua estética
visual e ritmo narrativo são também similares aos outros, vemos os estilos de montagem e
fotografia do cinema de arte em voga nos festivais da época.
Em Revisão do Cinema Brasileiro, antes mesmo do filme ser lançado – teria Glauber
visto na moviola, acompanhado as filmagens ou discutido isso com Farias? –, ele
praticamente estabelece para o seu futuro sócio na Difilm um programa:
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quando despir as influências americanas, libertar-se da câmera, do efeito mecânico e
preocupar-se mais com os personagens, com o homem e seu meio social, contribuirá
para um novo cinema. Selva Trágica anuncia um Roberto Farias evoluído.
(ROCHA, 2003, p. 138).

Esse maior entusiasmo com uma obra do diretor Roberto Farias é associada
justamente a descoberta de um acento autoral, que não havido sido notado com tanta força
antes. Glauber acredita até que Farias seria mais bem sucedido em sua guinada autoral de
Assalto para Selva que seu quase xará baiano Roberto Pires, que “inventou o cinema na
Bahia”, mas sofria da mesma falta de “profundidade ideológica” de seu colega-xará do
sudeste. A Grande Feira, que Pires lançou em 1961, tanto quanto um policial de Farias,
“subordina a ideologia ao espetáculo”. Mas ambos tentam agora de fato a expressão autoral,
Farias em Selva e Pires em Crime em Sacopã, outro da safra de 1963. Ambos os Robertos
agora se aproximaram muito "da linguagem inventiva da nouvelle vague", garantindo assim o
status de auteur. (ROCHA, 2003, p. 158)
O texto de divulgação de Selva Trágica, publicado em um folder institucional que
devia ser distribuído para a imprensa, clientes, exibidores, etc., e que encontrei na pasta da
Herbert Richers na Cinemateca do MAM no Rio de janeiro, nos fala de algo que Rafael de
Luna também comenta em sua tese. A argumentação de alguns teóricos é a de que o cinema
de autor, em seu processo de afirmação comercial, também estabelece estratégicas de
construção genérica. (DE LUNA FREIRE, 2011). Seria o cinema de arte mais uma espécie de
gênero, subgênero ou clico, com público especifico, formas de recepção próprias, com
produtores, técnicos e diretores, e empresas dedicadas a ele?

SELVA TRÁGICA é um filme cuja forma de expressão traduz, por igual, o gosto
das grandes platéias populares e a linha de arte íntegra, consciente, seguida pelo
mais novo cinema brasileiro. Um filme denso, movimentado, que, possivelmente
tanto quanto o ASSALTO AO TREM PAGADOR ou ainda mais do que este,
alcançará aquele paralelismo de opiniões favoráveis entre o grande público e a boa
crítica especializada. Roberto Farias orientou o seu trabalho num sentido
marcadamente popular, sem concessões a banalidade. Ao mesmo tempo, alcançou o
melhor e mais puro padrão artístico, isento de hermetismos ou soluções
superestéticas. Em suma, realizou o filme que o CINEMA NOVO precisava
urgentemente produzir.19

Cinema Novo como marca comercial. Pelo visto ao menos da fase inicial do
movimento, Herbert Richers se empenhou em ações ligadas a essa ideia, e a Operação Richers
também se estendeu a Nelson Pereira, Vidas Secas fazendo parte da carteira de filmes do
19

Trata-se de um trecho do prospecto de Divulgação da empresa de Herbert Richers e de seus filmes,
encontrável na pasta dedicada ao produtor na Documentação do MAM, no Rio de Janeiro.
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produtor. Com a palavra o próprio, em entrevista feita por Miriam Alencar para o Jornal do
Brasil, publicada na matéria Hebert Richers: Sessenta filmes em 20 anos de produção, de 27
de Novembro de 1973:

acreditando nos novos valores que surgiam e na reformulação que atingia o cinema
brasileiro com o aparecimento do Cinema Novo, Herbert Richards produziu Vidas
Secas, de Nelson Pereira dos Santos; Assalto ao Trem Pagador e Selva Trágica,
ambos de Roberto Farias; e Um ramo para Luisa de J.B. Tanko, que reunia uma
dupla de atores hoje premiada, Paulo Porto e Darlene Gloria (Toda Nudez será
castigada): – Na época, alguns consideram loucura esse empreendimento. Quando
aceitei produzir Vidas Secas, sabia que estava correndo um risco, mas achei que
valia a pena. O resultado desse risco, todos conhecem. O filme foi aplaudido em
todo o mundo. Assalto ao Trem Pagador acumulou diversos prêmios e Um ramo
para Luisa foi um dos mais ousados filmes da época. Nessa mesma linha coloco
Massacre do Supermercado, de Tanko, e Fome de Amor, também de Nelson Pereira
dos Santos. [...] O filme comercial é da maior importância para manter a
continuidade da indústria cinematográfica brasileira. Entretanto, todas as vezes em
que o dinheiro não foi ou não é importante, produzi e produzo filmes sérios, mesmo
que corram os maiores riscos. (RICHERS, 1973).

Comento, a partir desse depoimento, o seguinte: Richers parece se orgulhar de ser
também um produtor-autor, na linha do cinema moderno, se arriscando em apoiar os auteurs
em projetos imprevisíveis. Não há menção à Selva Trágica aqui. O resultado autoral parece
ser medido por prêmios e críticas, como a bilheteria mede o sucesso comercial. Richers
menciona os “diversos prêmios” de Assalto ao Trem Pagador, mas comenta mais a “ousadia”
autoral de um outro parceiro de chanchadas, J.B. Tanko. E se entusiasma mesmo ao lembrar
do “aplauso mundial” obtido pelo filme de Nelson Pereira, cineasta considerado
definitivamente autoral e talento por Glauber, que pouco o associa a uma Operação Richers
em seus textos. Mas parece que ele e o produtor autorista se afinam.
De qualquer forma o entusiasmo de Glauber com Selva Trágica é grande, Farias
levaria vantagem sobre Pires, um cineasta "imprevisto, enquanto a segurança de Farias já
pode indicar o caminho de sua evolução em Selva Trágica". (ROCHA, 2003, p. 158-159).
Como já comentamos, é interessante que Glauber fale assim de um filme ainda não
lançado de fato. De qualquer forma, em sua reavaliação posterior do período, o livro
Revolução do Cinema Novo vai manter as mesmas posições, mesmo sendo menos duro com
Farias, reconhecendo mais sua importância para o movimento. Glauber aproveita para
aprofundar as críticas de tom nacionalista e antigênero à fase posterior de Farias, com
comédias urbanas e musicais com o astro pop Roberto Carlos. Mas também abre espaço para
uma analise mais detalhada de Selva Trágica, ainda bastante elogiosa, já que neste filme
Roberto “fez um grande esforço para se livrar das formas americanas”. (ROCHA, 2004, p.
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129-131). Porém, o veredicto final confirma o talento de Farias para a artesania em vez da
autoria, O sucesso do clico de Roberto Carlos contraposto ao fracasso tanto de público quanto
de crítica de Selva Trágica, provam que ele não poderá nunca se manter como um autor total
no sentido glauberiano, alguém que independe das fórmulas de sucesso americanas, no dizer
de Glauber, ou das estratégicas genéricas, diríamos hoje.
Em resumo, não nos parece descabido, portanto, supor que muitas das razões de
simpatia declarada de Glauber por Selva Trágica, proferida em livro antes mesmo do
lançamento da fita, dar-se-iam, ironicamente, pelo viés do gosto pessoal. Pela geralmente boa
acolhida e recepção do crítico aos filmes de um gênero especifico, o werstern.
Selva é um filme que passa das imitações e artesanias habituais das convenções do
policial para as do western. Passamos do ambiente urbano para o rural, das cenas de tiroteio
em ambiente sufocante das periferias para o tiroteio em amplos espaços abertos, enquadrados
em paisagens autênticas. Se Glauber reclama que o nosso cinema descobriu tarde o sertão, o
material de divulgação do terceiro filme da Operação Richers diz que Selva revelará “essa
realidade amarga e triste dos plantadores de erva-mate, nos confins do Mato Grosso, região
inexplorada pelo cinema”, pouco tempo depois da literatura de Hernâni Donato, “cujo livro
com o mesmo título inspirou Roberto Farias para o melhor filme de sua carreira, até agora”20.
Glauber elogia no western a paisagem "inexplorada", assim como nos filmes do
neorrealismo italiano. (ROCHA, 1985). Em Selva ainda encontramos algo do western que
nem os nordestern poderiam alcançar com sua noção de sertão como espaço fechado interior.
Selva é literalmente no Oeste brasileiro, também nosso espaço geográfico de expansão
civilizacional desde os Bandeirantes. Assim, mais que a ideia de interioridade central, Selva
trabalha com a ambientação de fronteira, mais próxima do western americano. É o espaço do
conflito entre homens, classes, etnias, línguas, nações, culturas. Entre o índio selvagem, o
anglo-saxão protestante civilizado e mestiço mexicano ibero-ameríndio. Um espaço fundador
da identidade nacional americana, sim, mas também da mexicana. Ou seja, um espaço
transnacional de afirmação identitária por contraste.

As filmagens duraram quatro meses em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, a
mais de dois mil quilômetros do Rio de Janeiro. Ali o primitivismo das relações de
trabalho e o comportamento quase selvagem dos seus raros habitantes
surpreenderam os realizadores do filme com a maior violência. E, também eles, os

20

Trechos do prospecto de Divulgação da empresa de Herbert Richers e de seus filmes, encontrável na pasta
dedicada ao produtor na Documentação do MAM, no Rio de Janeiro.
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ervateiros, surpreenderam-se com a presença daquela estranha gente civilizada, que
conduzia inéditos apetrechos de trabalho e até falava uma língua quase estrangeira. 21

No caso de Selva, estamos na fronteira Paraguai-Brasil, antigo espaço de guerra entre
nações, tal qual a fronteira México-Estados Unidos, palco de tantos westerns. Em ambos os
lugares a cultura hispânica mestiçada à ameríndia impõe a alteridade a heróis não hispânicos e
não ameríndios, identificados com o lado de cá. Esse processo identitário deslocado,
transplantado, curiosamente não é desprezado por Glauber como mero mimetismo
americanófilo. Mas afinal, termos um outro compartilhado não nos identificaria com os
gringos? Em um processo de confusão identitária? Por que tal mimetização e transplantação é
bem vinda? Por que é melhor que aquela feita pelos filmes policiais de Farias?
É muito presente no western a sequência final de perseguição, na qual a única chance
de sobrevivência do herói renegade, do desperado, é alcançar a liberdade ao atravessar a
fronteira. É o personagem que diz que “vai descer pro México”, porque lá “não enfrentará o
enforcamento”, na canção do folclore norte-americano Hey Joe, gravada por Jimi Hendrix.
Seja para evitar as fugas dos vilões fora da lei ou para torcer por algum galã individualista
injustiçado, a fuga para a fronteira é um momento de clímax, seja de toda a história ou de
algum subplot. No outro lado da fronteira algum personagem estará livre das mazelas do país.
Seja a dura lex, se você for um marginal, ou seja a injustiça institucional, se você for um
rebelde social.
Selva trágica compõe sua sequência final como a de um faroeste caboclo, literalmente.
Fugir para o Paraguai é a chance do personagem de Reginaldo Faria, mas como a perseguição
do jagunço é implacável, ele morre. Do ponto de vista da intertextualidade, comparar o final
de Selva com o final de Deus e o diabo é interessante. As diferenças entre a interpretação
visual de cada cineasta com relação à perseguição final é curiosa. Se o ervateiro de Selva quer
fugir para a fronteira e reinventar sua nacionalidade fugindo do Brasil opressor, o vaqueiro
sertanejo, brasileiro profundo, sebastianista, lusófono, nostálgico de seus ancestrais
navegadores, vê numa fuga para o oceano a busca de um espaço possível de alteridade e
liberdade. Ele foge do som do dístico-paradoxo o sertão vai virar mar e o mar vai virar
sertão. Aos que comentam o isolamento da América portuguesa frente ao resto da América
Latina, é uma boa ilustração. Ironicamente, a tão falada anglofilia, a brasilidade inautêntica de
Roberto Farias, talvez o tenha desalienado por fim, e o salvo dessa condição ideológica
nacional.

21
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2.3.2 Cinema de Gênero e a Representação Realista do “Costume”: a Paisagem Humana
como “Melodrama Racial”

Rafael de Luna Freire, (2011, p. 48-50), em sua já citada tese sobre o filme policial
brasileiro, faz um apanhado das grandes linhas de discussão sobre os gêneros
cinematográficos, no Brasil e no mundo. Ele aponta que “um dos prováveis motivos para a
dificuldade de abordagem do cinema brasileiro através do conceito de gênero”, seria a
influência da política dos autores:
por meio da dialética do autorismo que opõe o “cinema culto” (em geral alinhado a
“cinema autoral”) ao que coincidiria geralmente com a idéia de filme de gênero –
textos populares, aparentemente simples, criados em série e produzidos em massa –,
grande parte da produção cinematográfica nacional (do presente, mas também do
passado) passou a ser indefinidamente agrupada (e menosprezada) em algo
precariamente definido como cinema brasileiro comercial ou industrial. Trata-se de
uma idéia romântica, ingênua e elitista do mesmo modo que a separação vaga,
hierárquica e dogmática entre “autores” (de obras artísticas) e “artesões” (de
produtos com bom acabamento técnico), muito em voga na crítica cinematográfica
dos anos 1960 e relativamente recorrente até os dias de hoje.

De Luna nos demonstra como o assim chamado “cinema culto” – outra expressão de
Jean-Claude Bernardet – se diferencia:

tanto do cinema meramente industrial e universalista ou não-autêntico (e.g. o
cosmopolitismo da Vera Cruz e seus sucessores), assim como do cinema talvez
popular, mas definitivamente inculto (e.g. a mediocridade artística e intelectual da
chanchada). (DE LUNA FREIRE, 2011, p. 48-50).

As relações de Roberto Farias com a chanchada – que ao longo das décadas
posteriores aos anos 60 foi sendo valorizada como um autêntico gênero cinematográfico
brasileiro, por autores como Sérgio Augusto (1989) e João Luiz Vieira (1983) – seria de fato
um desvio imperdoável, numa época em que o discurso autorista passa a predominar. Mesmo
quando Farias parte para filmes sérios, seu empenho em dialogar com um gênero popular
importado como o policial americano não melhora as coisas. E o hibridismo de convenções
genéricas em seus filmes também incomoda principalmente o aparecimento aqui e ali do
“espírito do melodrama” em seus filmes policiais.
Como lembra De Luna em sua tese, apoiando-se em teorias de vários autores
importantes da “crítica genérica”, como Rick Altman e Steve Neale, “os gêneros
frequentemente se sobrepõem, e filmes específicos são algumas vezes considerados sob as
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mais diferentes denominações genéricas” (DE LUNA FREIRE, 2011, p. 60):

mesmo os filmes dos gêneros aparentemente mais sólidos e inquestionáveis, como o
western ou o musical, jamais foram “puros” e a mistura de gêneros foi uma prática
comum mesmo no cinema clássico hollywoodiano hoje equivocadamente visto
como marcado exclusivamente por gêneros estáveis e estanques […]. Mas afinal de
contas, podemos questionar simplesmente por que A grande cidade não poder ser,
ao mesmo tempo, um filme policial e um filme social? E Deus e o diabo na terra do
sol, não pode ser encarado simultaneamente como um filme de Glauber Rocha,
como um drama rural, como um filme de cangaço e como um filme do Cinema
Novo? […] ainda que um filme de autor, mesmo que ele expresse a personalidade
do cineasta, seja também freqüentemente um filme genericamente marcado, leituras
autoristas e leituras genéricas parecem mutuamente exclusivas. Nesse sentido, a
partir do momento em que um cineasta é reconhecido como um autor, todos os seus
filmes se tornam automaticamente filmes de autor, qualquer que possa ser sua
fidelidade a um gênero em particular, cujos limites ele teoricamente ultrapassa,
transgride ou transcende.

De Luna não “advoga uma simples substituição da análise autorista” por uma análise
pró-gênero, ainda mais que seja essencialista, ou seja, que acredite em gêneros matrizes,
básicos, que não se misturam, não híbridos, ou que seja “a-histórica”. (DE LUNA FREIRE,
2011, p. 60). Em suma, Freire descarta uma análise que não perceba as mudanças com
respeito ao que é, ou não, considerado um gênero ao longo do tempo. Bernardet, por exemplo,
fará uma revisão de vários de seus conceitos dos anos 60 no livro Historiografia Clássica do
Cinema Brasileiro. Na época de seu Brasil em Tempo de Cinema, ele demonstra uma certa
intolerância com esse Gênero especifico, o melodrama.
Um alinhamento que Jean-Claude Bernardet (2007, p. 178) vê entre Assalto ao Trem
Pagador e outros filmes inaugurais de nosso cinema moderno, é o "final aberto e dinâmico",
que, claro, "matiza-se diferentemente em cada filme", mas não deixa de ser "uma
característica formal que se repete". Essa "ausência de conclusão" nasce por conta do filme
falar de problemas que "atingem toda a sociedade", e se tornam insolúveis para seus
personagens. Um recurso de linguagem muito usado para isso é "o primeiro plano final",
presente também nos filmes propriamente do Cinema Novo, tanto em Barravento quanto em
Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), tanto em Porto das Caixas (1962) quanto em O
desafio (1965).
Na obra de Roberto Farias, o exemplo seria “a viúva de Tião Medonho e seus dois
filhos que andam na ruela da favela após o saque de sua casa no fim de Assalto ao Trem
Pagador”, deixando a pergunta “para que destino?”. Aqui Bernardet pensa como Glauber e
aproxima e afasta Assalto desse movimento geral do Cinema Novo. Mesmo afirmando que
cada um dos “finais abertos” que analisa tem seu matiz, destaca como exceções aqueles
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poucos em que os personagens principais morrem, prova de que se tratam na verdade de
“dramalhões, mais preocupados em respeitar certas regras dramáticas acadêmicas do que em
procurar um humanismo brasileiro”. Aqui, como Glauber, ele isola o Pagador de Promessas e
os filmes de Roberto Farias da corrente mais moderna e autoral, que passa a fugir do
melodrama, como veremos. Bernardet recorre mesmo a certa ironia ao tentar responder
porque “morrem também as personagens centrais dos filmes de Roberto Farias”: “seriam
exigências do herói”. Resposta que sugere mais um alinhamento de Farias com o processo de
imitação do classicismo hollywoodiano, em sua construção da jornada do herói22, do que com
a busca de originalidade renovadora dos outros cinemanovistas, e do que com a busca pela
representação dos detalhes ordinários da vida do homem comum, essa busca do “humanismo
brasileiro”, algo mais condizente com a tradição realista, como sabemos. (BERNARDET,
2007, p. 178).
Para Bernardet (2007, p. 63) outro dado importante do detectado processo de
heroicização dos personagens em Roberto Farias é que este:

resulta da necessidade de identificação do diretor e do público com o marginal de
inspiração pequeno-burguesa em choque com a sociedade. Essa heroicização faz do
marginal um indivíduo de alto padrão moral: ele é corajoso, honrado, generoso. É
um homem forte, modelo de masculinidade.

O interessante é notar é que o livro de Bernardet em questão aponta problemas em
todos os filmes do Cinema Novo, incluindo os de Glauber Rocha, que não se privou também
de construir heróis – por trágicos que fossem, como Paulo Martins e Antonio das Mortes – em
seus filmes. Segundo a fórmula de Bernardet, se o Paulo Martins de Terra em Transe (1967),
também morre no final, mesmo que por conta da impossibilidade de se mudar a sociedade,
isso também alinharia o celebrado filme ao melodrama, numa das críticas de Brasil em Tempo
de Cinema para com a estética cinemanovista que irritaram Glauber na época23. O que essa
discussão aponta é a questão da representação do homem comum, do cidadão brasileiro das
camadas inferiores da sociedade, ou mesmo do “marginal” como chamou Jean-Claude. Se há
22

Dos mitos antigos e contos folclóricos ao cinema de Hollwood, permaneceria uma mesma estrutura narrativa
essencial, baseada nas mesmas etapas da aventura vivida pelo protagonista. O que é chamado por Joseph
Campbell (1995) de “A Jornada do Herói Mitológico”. Esta heroicização, no sentido da elaboração estrutural
de uma jornada de herói é algo mais ou menos presente em todo o roteiro, mais ou menos narrativo. Toda a
tradição de dramaturgia ocidental trabalha com forças de protagonismo e antagonismo, caracterizadas em
dois ou mais personagens. Podemos notar que, sim, essa estratégia de Roberto Farias estava ligada mais com
as estratégias de gênero, de identificação afetiva da plateia, estratégias de comunicação com o público.
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Glauber comenta isso em sua passagem sobre Bernardet. Cf. ROCHA, 2004.
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irritação de Glauber é que no ideário tanto dele quanto de Bernardet, na época, imiscuir,
sejam elementos melodramáticos, sejam processos narrativos de heroicização, afastam um
filme do realismo crítico, de um questionamento político da sociedade e, principalmente, da
tarefa de “procurar um humanismo brasileiro”. (BERNARDET, 2007, p. 63). José Mario
Ortiz Ramos (1983, p. 75) aponta que, na fase inicial, de afirmação do Cinema Novo, em sua
“ânsia em apreender a realidade brasileira”, os seus cineastas buscavam um “enigmático
homem brasileiro”. Sendo assim, “a preocupação com o ‘homem brasileiro’ é uma constante”
nesse movimento. A cobrança dessa tarefa no texto de Bernardet também indica isso.
Ismail Xavier, em seu livro O Olhar e a Cena, que em 2003 promove uma leitura da
relação dos cineastas dos anos 60 e 70 com a histórica tradição do melodrama latinoamericano:

sabe-se que os jovens que lideraram a renovação do cinema latino-americano,
colocaram em discussão as fórmulas usuais, inclusive determinadas formas de
comédia popular, como a chanchada, ou matrizes folhetinescas tradicionais que
haviam alimentado os melodramas do passado. Queriam uma dramaturgia liberta de
clichês, impulsionadora da expressão autoral, sem as censuras do aparato industrial,
estimuladora de uma consciência crítica. (XAVIER, 2003, p.129-131).

E os clichês do melodrama afastavam o cinema da representação do homem brasileiro
autêntico. Nessa busca de um caráter para o homem brasileiro não podíamos nos valer dos
clichês dos dramalhões que apenas o vitimizariam, servindo de válvula de escape alienante.
(ORTIZ RAMOS, 1983). Quando Glauber, em Revisão, faz o elogio do “realismo carioca”,
de Alex Viany e Alinor Azevedo, esse “cinema realista, brasileiro e, por meio ambiente,
carioca”, ele contrapõe diretamente ao “surto de melodramas paulistas” da Vera Cruz.
(ROCHA, 2003, p. 79-80). Apesar dessa contraposição, muito se notou que a forma de
humanismo própria do neorrealismo italiano, se embebia de melodrama. E estes traços
também se fizeram notar na produção do realismo carioca. No momento de sua revisão, essa
hibridização com o melodrama, uma vertente de cinema espetacular, era algo de que se
passava a ter mais consciência com a afirmação das estéticas modernas do Cinema Novo.
Alex Viany (1999, p. 198) conta que, já por ocasião do Primeiro Congresso Nacional
do Cinema Brasileiro em 1952, “tentamos ver se chanchada e o melodrama tinham alguma
contribuição a dar”, nesse momento em que ele, Nelson e outros, “discutíamos principalmente
a temática brasileira”, momento em que é lançada a tese do Problema no Conteúdo de Nelson
Pereira. Para Viany, Rio 40 Graus inclusive, era um bom exemplo de filme brasileiro
“influenciado pelo neorrealismo italiano” baseado em “uma mistura de drama, comédia,
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melodrama e chanchada, com interpolações musicais”.
Como aponta Rocha Melo (2006) em sua dissertação sobre Alinor Azevedo, Alex
Viany assume a influência do melodrama em seu filme Agulha no palheiro (1953), como se o
melodrama tivesse vindo no pacote de influências do neorrealismo. Nos capítulos de seu
texto, intitulados, em sequência, “Neo-realismo como Melodrama” e “Melodrama como Neorealismo”, Melo analisa Também Somos Irmãos (1949), filme roteirizado por Alinor Azevedo.
Essa película dirigida por José Carlos Burle seria o ponto alto do hibridismo entre
melodrama e neorrealismo na corrente que Glauber denominou realismo carioca em sua
Revisão Crítica. Nas investigações das agruras do homem brasileiro dos extratos populares
desponta um “verdadeiro melodrama racial”, como observou João Luiz Vieira (1990). A ideia
de melodrama racial dá conta tanto dos processos de hibridização dos gêneros, comentado
por Luna Freire, quanto da responsabilidade, que essa linha que vai do realismo carioca ao
cinema novo, comentada nesse capítulo, vai se arrogar de ter. A responsabilidade do cinema
nacional com relação a uma investigação mais aprofundada das condições de vida do homem
brasileiro.

No material de divulgação para a imprensa de Também Somos Irmãos, produzido
pela própria Atlântida, a questão do realismo está em primeiro plano. Segundo os
textos publicitários Também Somos Irmãos “expõe com realismo o problema do
desajustamento social do elemento de cor em nosso meio”. O filme desenrola-se ‘em
grande parte num bairro proletário onde foram colhidos muitos dos seus exteriores’
[...] Este “algo novo” é justamente o caminho da “escola realista que tantos sucessos
tem dado ao filme italiano”.

O fato de Grande Otelo assumir o papel de protagonista “num papel dramático ganha
uma significação especial”, e sua premiação como o melhor ator do ano pela Associação
Brasileira dos Cronistas Cinematográficos ressalta a importância cultural conferida a ideia de
que um “homem brasileiro” autêntico, estava sendo finalmente melhor representado. O que
abriu perspectivas para tantos outros protagonistas negros, vividos por atores como Antonio
Pitanga, nos filmes posteriores do Cinema Novo, como Barravento (1962), de Glauber Rocha,
e A Grande Cidade (1966), de Carlos Diegues. (ROCHA MELO, 2006, p. 149).

A crítica, porém, não parece ter encontrado ou preferiu não conferir um peso maior
aos traços de realismo [...]. Ao contrário de um elogio às qualidades realistas – como
as que foram apregoadas pelo material de divulgação da Atlântida acima transcrito –
encontramos na crítica de Hugo Barcelos uma franca condenação ao melodrama:
‘pieguice’ e ‘sentimentalismo excessivo’. (ROCHA MELO, 2006, p. 116-117).

O próprio amigo de Alinor, Alex Viany, demonstra em texto publicado na Revista
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Cena Muda uma severa preocupação com as “situações melodramáticas” desse “drama
social”, mas não deixa de elogiar seus traços realistas na exibição do problema racial (VIANY
apud ROCHA MELO, 2006, p. 122). Assim, vemos se polarizar, no discurso nos cineastas,
realismo e melodrama. Lembrando a frase do roteirista mais influente do neorrealismo Cesare
Zavatiini – “a realidade é o espetáculo máximo que eu desejaria realizar” – Melo conclui que,
se Alinor e Burle não estavam “preocupados em estabelecer uma oposição” entre realismo e
melodrama”, já as considerações de Viany e Glauber nos mostram que a tendência
subsequente será dissociar um do outro cada vez mais. No auge do Cinema Novo, a
abordagem das questões do dia a dia do homem brasileiro deveria ser feita da forma menos
melodramática e espetacularizada possível, ao ver dos cineastas. (ROCHA MELO, 2006, p.
128).
Veremos assim, no capitulo seguinte, como o questionamento da influência pervasiva
do espetáculo e do melodrama, presente no neorrealismo italiano celebrado pelo realismo
crítico de um Guido Aristarco na Itália ou um Alex Viany no Brasil, vai passar a ser objeto de
ataque, numa nova vontade de desconstruir, de desmontar de vez o espetáculo de massas. Isso
de uma forma ainda mais radical que as formas do realismo crítico. Brecht vai ganhar o lugar
de Lukács na discussão dos cineastas brasileiro sobre o realismo, como veremos a seguir. E
uma outra grande mudança de rumos, uma nova inflexão na discussão da representação
realista no cinema brasileiro vai ocorrer, portanto.
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3

PRIMEIRO MOVIMENTO DISCURSIVO DE PROBLEMATIZAÇÃO DO
REALISMO

3.1

A Crise do Lukacsianismo

3.1.1 As Vozes em Dissonância

Em nosso conjunto de leituras sobre a representação realista, foi possível perceber
duas vozes. Em primeiro lugar, uma que nos fala da atitude moral do realismo – seu aspecto
de crítica social, sua relação com ativismo político, a influência do pensamento marxista, em
sua vontade propalada de mudança social, vontade de chocar valores conservadores contrários
ao progresso e a emancipação das classes populares. Essa atitude provocadora é a matriz das
polêmicas a respeito do próprio movimento realista francês no século XIX. Basta lembrarmonos dos quadros de Courbet impedidos de entrar nos Salons, da reação crítica ao romance
social; das acusações de vulgaridade, feiura, banalidade, que culminam no processo de
censura à Madame Bovary de Flaubert. Uma atitude de representação do excluído social e do
cotidiano que já havia garantido o elogio de Engels a Balzac. Mais tarde vemos esse mesmo
quiproquó sendo reeditado nos processos de censura aos filmes neorrealistas italianos do pósguerra, ao longa Rio 40 Graus (1955) de Nelson Pereira dos Santos. Pensemos em todos os
artistas que em diversas épocas viveram momentos polêmicos, por conta da escolha de temas
associados às lutas populares ou pela sua habilidade em representar aspectos considerados
desagradáveis da realidade social.
No século XX, com o Modernismo, surge uma segunda voz, que fala de outra atitude.
Há aí uma crítica a esta representação realista, na medida em que ela se institucionaliza,
graças ao sucesso do romance social e a absorção de seus códigos e convenções pelo cinema
clássico narrativo. Tais obras com maior pretensão mimética, obras imitativas da realidade,
guardariam também uma dimensão hedonista, a atitude sensorial do Realismo, uma vez que
elas vendem o prazer de uma “ilusão perfeita”, como já havia denominado Stendhal,
conforme vimos no primeiro capítulo.
A realidade não é o Realismo. Essa voz que pretende desconstruir – podemos dizer
assim – o ilusionismo da representação realista aponta seu aspecto de mera convenção. Um
ponto alto desse tipo de crítica é o trabalho da semiologia francesa, no qual se encontram
ideias como a de Roland Barthes sobre o Efeito de real, um traço detectável, cacoete estético,
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apoiado na descrição abusiva de pormenores insignificantes, apenas para passar a sensação do
“real”, “denotar” o real (BARTHES, 2004). Outro marco são os ataques de Bertolt Brecht. O
dramaturgo alemão zomba dos críticos marxistas mais conservadores, como Lukács, que
renegam as vanguardas, apoiam um realismo politizado – que se denominará mesmo
“socialista” – e não entendem que Kafka e Joyce, ao modernizarem a narrativa literária, não
deixam de ser fiéis a uma nova realidade, de um novo momento histórico. Para Brecht (2007),
isto é negar até a “amplitude do estilo realista”. Ser fiel à realidade é não apenas descrever os
detalhes das roupas dos operários, mas é também descrever o processo mental da mulher
comum, como fez Joyce, no Monólogo de Molly Bloom, presente em Ulisses. É a
possibilidade de um tipo de Realismo “amplo” e “mental”, vanguardista e “interiorizado”.
Agora, concentrando-nos no cinema brasileiro, falaremos do momento em que as duas
vozes – a do realismo estético tradicional, da "ilusão perfeita", do "espelho da natureza"; e a
modernista anti-ilusionista, detratora do aspecto convencional do realismo – se chocam no
discurso dos cineastas brasileiros.
Como vimos no capítulo anterior, Glauber Rocha mostrou-se um defensor de uma
estética realista em sua leitura da representação da paisagem brasileira nos filmes de Roberto
Farias. Porém, curiosamente, ao lançar sua proposta de Nordestern, Deus e o Diabo na terra
do Sol (1964), ele teve que lidar com cobranças de fidelidade na representação da paisagem e
dos costumes do Sertão.
Num debate mediado por Alex Viany feito logo depois do lançamento do filme e
pouco antes da ida de Glauber à Cannes com ele, uma mulher da plateia, Beatriz Bandeira, faz
“severas críticas a autenticidade, as falas”, de Deus e o Diabo. No que é de pronto rebatida
por Glauber:

se a senhora observar bem, vendo o filme outra vez, verá que o Geraldo Del Rey, o
vaqueiro Manuel, fala como nordestino [...] Quem fala em tom contrario a isso, por
concepção e por execução lógicas, é o beato e é o Corisco. Eu discordo quando a
senhora diz que o Corisco não é autentico e eu vou provar [...]. No filme ele é um
personagem símbolo, um personagem épico, um personagem inspirado nos
personagens de Brecht, que o ator interpreta dentro de um tom brechtiano [...] A
mise-en-scène do Corisco não é teatral: é a mise-en-scène de um personagem épico,
como também o do beato. O Geraldo Del Rey, que é o nordestino, em processo de
enfoque realístico, entra em desintegração na medida que a história evolui: toda a
linguagem do filme está ligada a evolução dramática da história [...], tudo foi
colocado sem nenhuma adulteração da realidade. Pelo contrário: houve um
aproveitamento e um desenvolvimento de elementos reais. (ROCHA, 1965, p. 115150).
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Vemos, nesse momento, Glauber Rocha assumindo a influência das ideias de Brecht,
que vem do seu tempo de aluno da Escola de Teatro de Martim Gonçalves, unidade
importante de uma UFBA tomada pelas ideias de vanguarda do Reitor Edgar Santos, como
atesta a pesquisa Avant Garde na Bahia de Antonio Risério (1995). A virada glauberiana, de
teórico lukacsiano que apregoava o realismo crítico a cineasta brechtiano adepto do Teatro
Épico, foi celebrada por Luiz Carlos Maciel no já citado ensaio Dialética da Violência. Em
que, além de perceber a influência do western, Maciel (1965, p. 201-219) destaca também a
influência do realismo amplo de Brecht:

o realismo crítico que é tão precário em Barravento e suas intuições líricas é
alcançado e aprofundado em Deus e o Diabo na Terra do Sol, na direção do novo
realismo brechtiano, no qual forma e estilo, por mais livres, experimentais e
insólitos, não são nunca fuga, repulsa a realidade, mas um instrumento de
penetração mais organizado e racional nessa realidade.

Como vimos, graças às teorias de Bertolt Brecht, no século XX o teatro de vanguarda
se tornou outro grande marco teórico da crítica modernista à representação realista, ao apelo
do realismo ao sensório, ao encantamento do espectador. Brecht condena uma perceptível, a
seu ver, ênfase na sensorialidade. Ele denuncia o apego a essas convenções descritivas, a seu
ver uma espécie disfarçada de hedonismo, e propõe então um realismo amplo. Para Brecht,
um teatro de esquerda devia continuar investigando novas formas de apresentação, buscando
a revitalização do espetáculo e o questionamento da posição do espectador. É a ideia de um
teatro que não foge à sua função didática ou pedagógica de ensinar e – termo caro a tradição
marxista – desalienar o público. Em sua teorização, o escritor alemão preconiza um Teatro
Épico, em contraponto à forma dramática clássica. O termo carrega explicitamente uma um
contradição, uma provocação antiaristotélica, pois na Poética só a prosa homérica é épica,
episódica, interrompida e multifacetada e o drama teatral é o terreno da ação fluida e unitária.
Esta proposta inovadora de um quase impossível teatro não dramático trabalharia no sentido
de uma maior reflexividade por parte do espectador, que assim acordaria da hipnose do
espetáculo. O Teatro Épico seria baseado em textos e encenações que propusessem “efeitos de
distanciamento”. E porque investir no distanciamento do plateia? Porque só o distanciamento
eventual poderia garantir uma chance ao espectador de não se afundar na imersão total,
impensada e irrefletida, no ilusionismo da obra de arte. Tais efeitos de distanciamento
funcionariam como antídotos contra os efeitos de real detectados por Barthes nas obras do
realismo tradicional. Enfim, fazendo o espectador perceber as armadilhas narrativas de toda
ficção. Metalinguagem, reflexividade, anti-ilusionismo, momentos de interrupção do

104

espetáculo e tudo que mais chamasse atenção para o aspecto de construto e para o apelo
sensorial deste, que é o que nos seduz e cativa e não nos deixa pensar, refletir, aprender,
questionar, mas apenas ver, observar passivamente (BRECHT, 1967, p. 93-115).
Glauber, além da construção de personagens épicos como assume ter feito com O
Corisco, traz uma tradução dos efeitos de anti-ilusionistas de interrupção da fluidez do
espetáculo do pacto brechtiano para o campo da linguagem audiovisual. Graças à adoção de
faux raccords e jump cuts na montagem levada a cabo por Rafael Justo Valverde,
notavelmente, na cena final de execução do personagem Corisco, o cinema moderno
incorporou essas técnicas de tom brechtiano em escala internacional, principalmente suas
frentes mais radicais do fim dos anos 60: o Jean-Luc Godard de Weekend (1969) e o cinema
underground americano, por exemplo.24 Brecht é reconhecidamente um marco referencial
para Godard em sua formulação de uma estética reflexiva modernista aplicável no cinema,
onde além de várias citações literais de frases do dramaturgo alemão nos filmes, vemos
principalmente uma busca pioneira pela tradução das propostas brechtianas, do teatro para o
cinema. Lembremos do trabalho de Robert Stam (1981, p. 23), que estudou “não a obra teatral
de Brecht em si, mas a repercussão de suas idéias na teoria e na prática cinematográfica e em
especial nos filmes de Jean Luc Godard” em seu livro O espetáculo interrompido. A
interrupção modulada do espetáculo, o “efeito de distanciamento”, é a meta dos esforços antiilusionistas, parodísticos, dos grandes autores experimentais de linha brechtiana.
Para Brecht (1970, p. 122-4), se a técnica de distanciamento, tinha por fim fazer o
espectador “renunciar de todo ao recurso da identificação” com os personagens, com vistas a
colocá-lo em “uma atitude inquiridora, crítica frente ao processo representado”, tal renúncia à
identificação “não surge de uma recusa das emoções, nem conduz a essa recusa”. Brecht
admite que o apelo dos propagandistas nazistas à emocionalidade lhe tornou um pouco mais
racionalista, em resposta. Mas ele não acredita “na tese da estética vulgar segundo a qual as
emoções só podem ser produzidas pelo processo de identificação”. Brecht não era um antihedonista vulgar. Mas era um didático, um pedagogo. Em sua preconização do uso quase
educativo do efeito de distanciamento, Brecht leva a um ponto máximo a "pedagogia

24

Jump-cuts, na terminologia do editing americano, são cortes descontínuos e pulados, percebidos como tal,
como os vemos em Acossado (1959), mas que na tradição hollywoodiana clássica eram vistos como erros a
serem evitados. Enquanto na terminologia da montage francesa, os falsos raccords trabalhariam a
descontinuidade ligando dois planos que tem uma ligação visual sim (de olhar, de movimento, como os vrai
raccords), mas uma ligação enganadora, falsa, completamente irrealista e desnorteadora, geradora de
continuidade num nível, de raccord, mas ao mesmo tempo, em outro nível, evidenciadora de uma destruição
do contínuo espaço-temporal. Cf. BURCH, 1992.
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revolucionária" pensada por seu mestre Piscator, o iniciador do Teatro Didático na tumultuada
Alemanha da época da ascensão do Nazismo.
Glauber Rocha, primeiramente um entusiasta da adoção de um realismo crítico
lukacsiano numa fase inicial de afirmação do Cinema Novo – como vimos no nosso capítulo
anterior, essa adoção expressa em sua classificação do nível de realismo dos filmes brasileiros
na sua Revisão Crítica – vai estar novamente à frente, num momento posterior, do processo
de implementação de ideias estéticas mais alinhadas à visão brechtiana de realismo, algo
expresso em entrevistas, artigos, manifestos, além de seus filmes, claro25.

3.1.2 Da Fome Crítica ao Sonho Alegórico

Teóricos, críticos, e os próprios cineastas ao final nos anos 60 já falavam de uma
primeira fase do cinema novo, superada, associada ao período do Janguismo26, onde cineastas
entusiastas da Revolução Cubana, das atividades de agit-prop do CPC da UNE27, se
alinhavam as ideias estéticas mais em voga no campo socialista, em especial o realismo
crítico lukacsiano. Mas com o Golpe de 64 há uma inflexão, segundo José Mário Ortiz Ramos
(1983, p.75-76) – um estudioso das “lutas culturais”, como ele denomina, travadas entre os
cineastas brasileiros dos anos 60 e 70:

No período 60-64 aprofunda-se a luta ideológica, em consonância com o
acirramento das lutas sociais na cidade e no campo. [...] É tempo da primeira fase do
cinema novo. [...] Com o golpe de 64, o eufórico movimento cultural sofre um
abalo, os produtores sendo compelidos a repensarem a sua prática. [...]. Um festival
realizado em Genova, no mês de janeiro de 1965, vai ser um ótimo momento para os
cinemanovistas realizarem um balanço e procurarem novas saídas. Ali Glauber
Rocha apresenta a sua interpretaçāo-manifesto do Cinema Novo, com a tese Uma
estética da fome [...], manifesto-epitáfio de uma primeira fase do Cinema Novo.
25

E se Revisão Crítica do Cinema Brasileiro perfaz um resumo do ideário glauberiano mais associável ao
realismo crítico, como vimos, o livro Revolução do Cinema Novo, uma compilação de artigos, entrevistas e
demais textos do autor, do período pós-cinema novo até o fim dos anos 70, pode nos servir de referência para
esse novo momento. Cf. ROCHA, 2004.

26

Período de ideias e obras associadas ao Governo João Goulart, inspiradas pelo espírito das reformas de base
propostas pelo seu governo tributário do populismo Varguista, no clima político que vigorava logo antes do
Golpe de 64.

27

Agit-prop era uma sigla que resumia o esforço de agitação e propaganda, que teve como modelo inicial o
Departamento de Agitação e Propaganda do PC Russo nos tempos iniciais da Revolução de 17, que
congregava os artistas e intelectuais russos que se julgavam uma vanguarda artística apta a desalinear as
massas camponesas e operárias com trabalhos artísticos politizados e revolucionários, processo que muito
inspirou o trabalho de outras organizações culturais de esquerda ao longo do século XX, como os Centro
Populares de Cultura da UNE, que tiveram enorme influência no ambiente cultural brasileiro na primeira
metade dos anos 60. O CPC produziu, entre tantas coisas, a compilação de curtas dos cinemanovistas, Cinco
Vezes Favela em 1962. Cf. BARCELOS, 1994.
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José Carlos Avellar (1995, p. 77-105), em seu trabalho sobre o pensamento dos
cineastas latino-americanos do período, concorda com Ortiz Ramos: a tese A Estética da
fome, lançada em 1965, trata de "uma reflexão inspirada na experiência dos filmes feitos
pouco antes". Mas com a realização de seu próximo filme, Terra em Transe, lançado em
1967, Glauber caminharia da Estética da fome para uma Estética do sonho, termo que ele
sistematizaria finalmente em 1971 num outro manifesto-balanço, onde consolida ideias de
superação do realismo crítico. Mas tais ideias vão aparecendo aqui e ali em declarações
públicas suas feitas a partir do lançamento de Terra em Transe. Para Glauber o realismo
crítico não dava mais conta de expressar outros processos sociais, elaborados ao nível do
inconsciente, correlacionáveis a uma tradição mitológica ou fantasista do povo brasileiro. São
realidades outras vivenciadas por nosso povo, não totalmente explicáveis de forma objetiva
e/ou racional, realidades que agora lhe interessavam mais – numa espécie também de mea
culpa pelo ataque racional marxista feito ao Candomblé em Barravento – porque só estas
poderiam explicar os processos sócio-políticos complexos, e as demonstrações de histeria
coletiva que levaram ao Golpe de 64. Essa passagem para a estética do sonho é um processo
analisado em mais detalhes por Raquel Gerber (1977) em O Mito da Civilização Atlântica.
Ainda em 1967, no lançamento de Terra em transe, Glauber explica à crítica Miriam
Alencar, do Jornal do Brasil que, no filme, "a narração é feita em forma de poesia e todos os
personagens estão em transe na fronteira com a loucura", pois assim pretende "sim, abrir o
tema do transe, ou seja, da instabilidade das consciências", com "a ambição justa de expressar
a minha realidade da maneira que posso expressar". Ao ser perguntado por que mudou sua
perspectiva estética, afirma que esta se deve também a uma espécie de aggiornamento
pessoal: “Não mudei, apenas evolui culturalmente, como acontece com todas as pessoas que
passam a viver num grande centro”. (ROCHA, 1967a).
No mesmo ano, numa entrevista à Revista Artes, nota-se no entrevistador a surpresa
com esse filme, que "não se passa no Brasil, mas num país imaginário". Ele sugere uma
possível influência de Buñuel e de Fellini28 guiando essa estranha "mistura de realidade e
ficção", ao que Glauber responde:
28

A produção mais fantasiosa de Buñuel também era mal recebida por críticos europeus apegados ao
neorrealismo como Guido Aristarco, que além disso consideravam Fellini uma espécie de traidor do
Neorrealismo. Lembremos da polêmica troca de cartas entre Bazin e Aristarco, o primeiro defendendo La
Strada e o segundo exercendo o suposto irrealismo do filme. Buñuel era um surrealista de primeira hora,
como se sabe, e mesmo em seu retrato mais realista dos meninos de rua da Cidade do México, Los Olvidados
recorre a momentos de representação do onírico e do fantasioso. Para Buñuel, este inimigo declarado dos
"elementos prosaicos da realidade", chegou também a polemizar contra o Neorrealismo em debates públicos
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A fantasia não é uma exclusividade de Fellini (de quem aliás eu não gosto) nem de
Buñuel. Em O Pátio, meu primeiro filme-experimental, usei a fantasia como meio
de expressão. Não me interesso por regras culturais (ROCHA, 1967b).

Os críticos estranham tanto a passagem para as metáforas e “fantasismos” de Terra em
transe quanto as locações urbanas, tão diferenciadas das de Barravento e Deus e o Diabo,
nesta nova obra de um antigo entusiasta das paisagens inexploradas, dos espaços rurais
abertos e dos westerns. Glauber explica isso também a Miriam Alencar, dizendo que em
Terra em Transe "a idéia básica é mostrar que também na cidade existe uma grande tragédia
social, embora em termos diferentes do sertão" (ROCHA, 1967a). Glauber se sintoniza aqui
com uma fase mais urbana do Cinema Novo.
Como explica Ismail Xavier (2001, p. 68) na sua leitura sobre O Cinema moderno
brasileiro, nesse Cinema Novo pós-golpe – em filmes como O Desafio (Paulo César Saraceni,
1965), São Paulo S.A. (Luís Sérgio Person, 1965) e A Falecida (Leon Hirszman, 1965) –
encontramos "temas urbanos, de classe média", onde essa classe que apoiou o Golpe é
"observada de modo implacável" com seu "mundo mesquinho, conservador", o "mundo
pequeno burguês". Jean-Claude Bernardet (2011, p. 151-152) lembra, em texto dos anos 60
compilado em sua Trajetória Crítica, que nestes filmes "apresenta-se uma classe média
apática, estagnada, angustiada, os braços abertos para o fascismo". Só que "esses filmes
urbanos não atingiram o nível da expressão dos filmes rurais anteriores e não foram muito
apreciados pelos europeus”, mas "nem por isto deixam de representar um passo a frente do
cinema brasileiro”. O trabalho de Alexandre Figueirôa (2004), Cinema Novo: a onda do
jovem cinema e sua recepção na França, atesta essa colocação, e mostra como os cineastas
brasileiros se ressentiram do fato de que os filmes que exploraram uma visão folclórica do
Brasil camponês tenham sido mais entusiasticamente celebrados pelos europeus. Vale dizer
que se trata de um fenômeno antecipado pela já citada carta de Gustavo Dahl a Glauber sobre
Cidade Ameaçada, no capítulo anterior.
Nas palavras do próprio Glauber, o Cinema Novo "no período do castelismo"29, que
“se inaugurou com O Desafio”, foi "uma reflexão sobre o caráter das relações do liberalismo
de esquerda com a burguesia nacional, discussão que continuou até Terra em Transe, quando
com Zavattini, dizendo defender "o maravilhoso mundo do desconhecido, de tudo que eu não encontro nos
jornais e nem na rua". Cf . XAVIER, 2005, p. 111-115 (“O modelo onírico”).
29

Período de ideias e obras associadas contemporâneas ao Governo Castello Branco, logo depois do Golpe de
64. Neste primeiro governo, antes do AI-5, a repressão ainda era maior apenas em relação a atividades
políticas diretas, e menor em relação a práticas culturais de crítica ao regime recém-estabelecido.
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o Cinema Novo entra em sua fase tropicalista (no período do presidente Costa e Silva)"
(ROCHA apud GERBER, 1977, p. 159-160). Para Ortiz Ramos (1983, p. 41-43), em Terra
em Transe, o aspecto "político já estará imerso na crise de um projeto, e na revolução de
linguagem do Tropicalismo". Para Glauber, Terra em Transe "provocou muitas coisas no
Brasil", diz numa entrevista a Frederico de Cárdenas e René Capriles, feita em 1969 e
publicada posteriormente em Revolução do Cinema Novo. Além de que:

determinou uma influência muito grande no teatro, porque em seguida houve um
grupo que montou o Rei da Vela, peça que me foi dedicada e que tem Oswald de
Andrade como autor, busca na obra de um dos autores de 1922 que provocou um
grande escândalo em nossos meios teatrais. A partir de Terra em Transe, Caetano
Veloso iniciou o movimento musical tropicalista. Toda uma nova discussão sobre a
cultura brasileira, especialmente aquela comprometida, ou melhor, ligada [...] foi
recolocada. (ROCHA, 2004, p. 170-192).

Nesta segunda metade dos anos 60, de contracultura, psicodelia, revolução sexual,
cultura da droga, Nova Esquerda, Maio de 68, tropicalismo, hippies, yippies, e tantas outras
possibilidades de questionamento da razão ocidental, nada mais comum que a influência de
uma leitura psicanalítica – e não apenas a marxista da filiação ao realismo crítico – também
apareça como uma das bases da estética do sonho, como uma carta de permissão pra o recurso
a uma estética irrealista e/ou irracional, principalmente em Glauber Rocha (2004, p.170-192),
que diz que Terra em Transe mostra o "subconsciente de uma nação que se agita", o que não
poderia ser mostrado segundo as amarras do realismo crítico que, agora, o "desagradaram":

apesar de fazer cinema voltado para a realidade social, nunca admiti nenhuma forma
de demagogia estética em face de uma arte política [...]. Isso é traição que não
admito porque acredito que o fenômeno político, o fenômeno social só ganham sua
importância artística quando expressos através de um obra de arte que esteja
colocada numa perspectiva estética. Ou seja, a bela frase de Brecht que diz: "para
novas idéias, novas fórmulas". Não há outra saída. De modo que me desagradaram
as teorias de arte política feitas em termos não só de realismo socialista como as
teorias de realismo crítico definidas por Lukács e todos quantos escreveram sobre a
arte revolucionária [...]. Na literatura da América Latina já se encontram exemplos
deste tipo de experiência: a obre de Carpentier ou de Garcia Marquez, a de Neruda
ou Nicolas Guillén, mas não no cinema. Fiz Terra em Transe com esta intenção.

Essas declarações do fim da década de 60 coincidem com um momento de enorme
prestígio cultural de uma proposta latino-americana de superação do realismo literário: é o
momento da explosão de consumo dos best-sellers do realismo mágico, como Cem Anos de
Solidão do citado escritor colombiano Gabriel Garcia Marquez 30, obra que vem numa
30

"Se se quer indicar termo onipresente e de uso indiscriminado na crítica hispano-americana, este termo é,
certamente 'realismo mágico'. [...] Assim realismo mágico veio a ser um achado crítico-interpretativo, que
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corrente que remonta ao "real maravilhoso americano" do citado escritor cubano Alejo
Carpentier31. Nessas narrativas, a abertura para a fantasia se apoia na realidade das tradições
mágicas e sobrenaturais dos povos não ocidentais, africanos e ameríndios, que colonizaram o
continente. Como Glauber propõe no Manifesto Estética do Sonho, originado de uma palestra
dada na Columbia University, Nova York, em 197132:

a existência descontínua desta arte revolucionária no Terceiro Mundo se deve
fundamentalmente às repressões do racionalismo. Os sistemas culturais atuantes, de
direita e de esquerda, estão presos a um razão conservadora. O fracasso das
esquerdas no Brasil é resultado deste vício colonizador [...]. A ruptura com os
racionalismos colonizadores é a única saída [...]. O irracionalismo liberador é a mais
forte arma do revolucionário [...] As raízes índias e negras do povo latino-americano
devem ser compreendidas como única força desenvolvida deste continente [...]. O
sonho é o único direito que não se pode proibir [...] Arte revolucionária deve ser
uma mágica capaz de enfeitiçar o homem a tal ponto que ele não mais suporte viver
nesta realidade absurda. Borges, superando esta realidade, escreveu as mais
libertadoras irrealidades de nosso tempo. Sua estética é a do sonho. (ROCHA, 2004,
p. 249-251).

Uma abertura para os aspectos mais propriamente culturais e antropológicos da
realidade brasileira, multiétnica, multicultural, já aparece nas teses de Gênova, em 1965, na
fala de Carlos Diegues, publicada, assim como a de Glauber, na Revista Civilização
Brasileira, no mesmo ano. O cinema brasileiro "passava com Vidas Secas e mais
violentamente com Deus e o Diabo a uma faixa antropológica de aprofundamento na própria
cultura do homem brasileiro". O realismo mais descritivo, mais pleno de efeitos de real, se
abria a voos mais interpretativos, sintetizantes, ou de um realismo amplo, podemos dizer. Nas
palavras de Diegues (apud ORTIZ RAMOS, 1983, p. 77), há aqui a entrada "numa pesquisa
que deixou de ser simplesmente descritiva, ou de representaçāo e passou a ser de
interpretaçāo" da realidade brasileira. A adoção da irracionalidade das culturas não ocidentais
do Brasil – irracionais, claro, do ponto de vista ocidental, como Glauber as quer na estética do
sonho – é uma alternativa em um período de censura; até porque, como por fim afirma Carlos
cobria, de um golpe, a complexidade temática (que era realista de um outro modo) do novo romance e a
necessidade de explicar a passagem da estética realista-naturalista para a nova visão ('mágica') da realidade".
(CHIAMPI, 2000, p. 19).
31

"Essa expressão, associada amiúde ao realismo mágico pela crítica hispano-americana, foi cunhada pelo
escritor cubando para designar, não as fantasias ou invenções do narrador, mas o conjunto de objetos e
eventos reais que singularizam a América no contexto Ocidental". (CHAMPI, 1980, p. 32).

32

A Columbia foi centro de grandes manifestações estudantis no fim da década, frequentada apenas alguns anos
antes pelos líderes da Beat Generation, Allen Ginsberg e Jack Kerouac. Foi, aliás, nos alojamentos da
Columbia que William Boroughs apresentou Ginsberg à psicanálise e à pesquisa com plantas alucinógenas.
Cf. CHARTERS, 2001.
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Diegues – filho aliás de um grande folclorista, Manuel Diegues Jr. – em Genova, "não é um
golpe de estado que vai alterar o que pensamos do Brasil, e culturalmente estamos numa faixa
muito mais profunda".
Na leitura de Ismail Xavier (2011, p. 67), com O desafio (Saraceni, 1965), Terra em
Transe (Glauber, 1967), Fome de Amor (Nelson Pereira, 1968) e O bravo guerreiro (Dahl,
1968) veremos nascer uma série de filmes voltados para a "alegoria política" e os "balanços
críticos das ilusões do intelectual". Jean-Claude Bernardet (2011, p. 151), que acompanhou
como crítico atuante esse período, nos resume, já num artigo-balanço de 1968 que, "desde
65", grassa a análise do "estado de espírito do intelectual de esquerda", e assim "passa-se da
análise em base naturalista para um uso didático e deliberado da alegoria e da metáfora".
Bernardet diz que os filmes de alegoria política que incorporam elementos fantásticos
na descrição da realidade brasileira anunciam "que a dramaturgia do Cinema Novo está
sofrendo um processo de mudança radical, que os modelos do realismo crítico estão
quebrados". Processo em que destaca Proezas de Satanás na Vila do Leva-e-Traz de Paulo
Gil Soares, lançado no mesmo 1967 de Terra em Transe, filme onde Paulo Gil trabalhou
como assistente de direção de Glauber, assim como havia feito em Deus e o Diabo. Ambos
colegas na brechtiana Escola de Teatro da UFBA, aliás, dirigida pelo divulgador de Brecht,
Martim Gonçalves (MEDEIROS, 1987). Para Bernardet (2011, p. 178), Proezas marca uma
evolução em direção a um "cinema de metáforas":

o modelo dramatúrgico que se instaura (e que já estava em gestação em filmes de
Rocha) apresenta-se sob a forma de uma fábula cujas aparências visuais estão
desvinculadas de referências naturalistas, e cuja significação remete (ou deve
remeter) a realidade social global. Em termos ideais, poderíamos dizer que a
estrutura da metáfora deve ser análoga a estrutura social.

A colaboração de Paulo Gil para construção da estética do sonho – ele, que formou
ainda na Bahia o brechtiano Grupo Jogralesca, em parceria, entre outros colegas da UFBA,
com Glauber Rocha (RISÉRIO, 1995) – e para a consolidação do processo estético de
alegorização política que seria seguido depois pela maioria dos cinemanovistas, começa com
sua contribuição artística fundamental em Terra em Transe. Glauber nos conta que no filme,

em primeiro lugar, devíamos criar um novo país, Eldorado, estilizando cenários
existentes do Rio. Paulo Gil Soares (autor premiado de Memória do Cangaço) foi
chamado para resolver este problema. Depois de uma semana de procuras intensas,
Paulo Gil descobriu os locais: arquitetura dos anos 30, arquitetura colonial,
interiores estilo ópera, Depois decidimos dividir o país em "campos" (Alecrim) e
"praias" (Eldorado). Com esta divisão e estilizando a cenografia conseguimos dois
grandes "palcos" para o drama: o palácio do Governador Vieira (José Lewgoy) em
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Alecrim e o Palácio do Senador Diaz (Paulo Autran) em Eldorado. Assim a
filmagem se tornou fácil, embora o filme tenha um aspecto de superprodução
(ROCHA, 1967b).

No filme de Paulo Gil, prêmio principal no Festival de Brasília de 1968, vemos uma
alegoria sobre a chegada do Demônio, o grande Antagonista da Mitologia Judaico-Cristã33, a
uma cidade do interior baiano. Uma alegoria de clara alusão à política nacional e às ações das
multinacionais no Brasil, associadas a um Golpe diabólico com vistas à tomada de poder no
Planeta Terra. Isto narrado através de “um painel de crendices, lendas, e conhecimentos da
cultura de raiz do Leste e Nordeste brasileiro”, como explicou o autor na época do
lançamento. Atentemos ao fato que Proezas de Satanás na Vila do Leva e Traz carrega a
referência à Literatura de Cordel no título tanto quanto O Dragão da Maldade contra o Santo
Guerreiro (1969) faria dois anos depois.
Em sua narrativa de “casos sobrenaturais” há, segundo Paulo Gil, “todo um estudo de
narrativa oral dos cantadores de feira e contadores de histórias ao pé da fogueira ou de
alpendre de fazenda”. Mas, na busca pela representação de realidades fantásticas de Paulo Gil
e Glauber, não se parte para os expedientes típicos dos expressionistas alemães, como a
artificialidade e a estilização de cenários absurdos34. Os baianos continuam afirmando sua fé
no real, no sentido baziniano, buscando a filmagem em locação e o respeito ao registro de um
contínuo do espaço-tempo, através do plano-sequência, magistralmente executado em Terra
em Transe pelo câmera Dib Lutfi. Aqui se parte na direção inversa da tradição do
expressionismo alemão, que, segundo Bazin (1991), tinha mais fé na imagem, e construía
cenários falsificantes, sem conexão com o real. Neste estilo, que será adotado pelos
cinemanovistas, em seu realismo amplo e mágico, parte-se do respeito à integridade de um
espaço físico-temporal, um cenário não artificial, e explora-se sua potencialidade de sugerir
mundos imaginários. Essa dimensão baziniana garantiria o vínculo com o realismo, mas numa
aparente contradição incorporaria elementos incômodos a Bazin, os elementos de fantasia e
expressionismo.

33

Em hebraico= Hassatan=(o inimigo, o adversário).

34

Como resume Xavier (2005, p. 100-101): "O ataque frontal a aparência realista da imagem cinematográfica
vem, inicialmente, de uma tendência especifica marcada por uma ostensiva pré-estilização do material
colocado em frente a câmera: a tendência expressionista. A mesma que, ao longo da história do cinema,
receberia um duplo ataque, sendo alvo dos defensores dos vários realismos e alvo dos teóricos das
vanguardas. Os primeiros nunca estiveram dispostos a aceitar a 'artificialidade' dos métodos de representação
expressionistas ou a metafísica proposta através destes métodos; os segundos nunca perdoaram ao
expressionismo a sua 'sacrílega' violação dos princípios da especificidade cinematográfica ao apelar para os
recursos estilísticos que se tornaram celebres a partir de O Gabinete do Doutor Galigari.”
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David Neves (2001, p. 39-52), crítico ligado ao Cinema Novo – mas que só depois
desse movimento estabelecido faria seus próprios longas, como Helena (1969) –, num artigo
retrospectivo dos anos 70, comenta ter temido o perigo de uma guinada glauberiana do
realismo para o expressionismo, neste momento de impacto de Terra em Transe. Para Neves,
pairou uma "dúvida quanto à brasilidade de Terra em Transe", já que é perceptível, no filme,
"o antigo expressionismo" que, agora, depois da intimidade com a linguagem
cinematográfica, deu "lugar a um tipo de surrealismo". Contudo, no mesmo artigo, Neves
termina por entender que essa incorporação de tais elementos novos, expressionistas – ou
surrealistas, que sejam –, nascia das "ambições de revelação e também de recuperação de uma
realidade" por parte de Glauber. Aqui vemos a disputa realista Brecht-Lukács aflorando na
obra de Paulo Gil/Glauber, na obra dos estudantes de teatro brechtianos baianos em seu
investimento na arte cinematográfica, onde irão projetar uma superação do mundo conceitual
de Bazin, Aristarco, Lukács, do neorrealismo e do realismo crítico, enfim. Alinhados às então
recentemente prestigiadas experiências de Godard, os colegas de UFBA vão explorar um
realismo amplo, "que não se amolda a estreiteza", como fala Brecht. E influenciar seus
colegas realizadores e agitar o debate da crítica ao cinema nacional no eixo Rio-São Paulo.
Paulo Gil era, então, além de assistente/amigo baiano de Glauber, o diretor de
Memórias do Cangaço (1964), marco do documentarismo moderno, verité, no Brasil, um
participante de primeira hora da Caravana Farkas (LABAKI, 2006). Por isso, na recepção
crítica do filme, a sua passagem do documentário social para uma fantasia alegórica de tom
sobrenatural, em seu primeiro longa, é provocativamente questionada, ao que responde:
sem pretensão, o cineasta é uma testemunha da vida, no seu sentido mais extenso –
testemunha participante […], o cineasta deve cobrir acontecimentos passados e
presentes, devendo elaborar essa matéria com a habilidade e a astúcia […]. No meu
caso sou fruto de costumes rurais baianos. Usar simplesmente todo esse vasto
material que povoa meu mundo daria coisas charmosas, e como o que desejo é
representá-lo como uma cultura de raiz, sou obrigado a conscientizar essa cultura,
desmistificando-a em pesquisas, para transfigurá-la. (ALENCAR, 1968a).

A fala de Paulo Gil une um realismo que desmistifica – que conscientiza, como quer a
tradição da estética marxista, e como querem tanto Brecht quanto Lukács –, a uma ideia de
realismo transfigurado. A transfiguração é um conceito que envolve o contraste entre essência
e aparência, incorporando a noção de que as formas estéticas, assim como as formas da
realidade na tradição filosófica, são mutáveis. Portanto o apego a elas é um
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convencionalismo. Eis uma concepção coerente com aquela de um realismo amplo, mais
propriamente brechtiano.35
Com trilha de Caetano Veloso, antecipando uma atmosfera tropicalista, Proezas de
Satanás na Vila do Leva e Traz é repleto de cortes abruptos na montagem, em parte
incorporando os jump-cuts e faux raccords disseminados pelos filmes da Nouvelle Vague
como forma de distanciamento brechtiano adaptadas ao Cinema. O que nos chama a atenção é
que em boa parte do filme esses jump-cuts e faurx raccords são usados como special effects
no sentido hollywoodiano, efeitos de ficcionalização, usados para denotar as transformações e
magias diabólicas, seus atos de transfiguração do real. O que a princípio os associaria a
tradição das trucagens cinematográficas que remontam ao cinema do mágico George Meliés,
servindo como efeito de magia, ou efeitos de teatro no sentido que lhes deu Antonin Artaud,
efeitos de encantamento, de enfeitiçamento, de hipnose do espectador (Artaud, 1995). Efeitos
que são imersivos pois geradores de unheimlich, o conceito freudiano que dá conta do efeito
psicológico de estranheza causado ao leitor pela literatura fantástica medieval,

e pelo

romance gótico do século XIX, o conto de terror romântico a la E.T.A. Hoffman
(TODOROV, 2000; CESAROTTO, 1996). Curiosamente, o desnorteamento dos efeitos de
unheimlich, de não familiaridade antirrealista, são recursos estéticos usados na linhagem
literária de exploração de elementos fantásticos, insólitos, sobrenaturais, como força máxima
de imersão, de convencimento, de ilusionismo, para fazer o espectador embarcar na fantasia.
É usado para atraí-lo por sua fascinação pelo desconhecido e não para gerar o distanciamento
crítico.
Quando do lançamento de Proezas, o JB coloca o filme na seção Filme em Questão e
José Carlos Avellar (1968), em sua resenha, se irrita e diz que os “pequenos truques de
aparecimento e desaparecimento diabólicos” – com certeza uma completa novidade no
horizonte estético dos cinemanovistas – atrapalham a emissão da mensagem política do filme.
O que demonstra em parte que a leitura de muitos foi a de que aquelas “trucagens” – que
propositadamente, ao contrário da tradição ilusionista, se autoevidenciam – teriam gerado
assim um efeito de distanciamento no sentido brechtiano. A percepção desses cortes nada
suaves, nada contínuos, singularmente abruptos, iam na direção contrária da tradição

35

Transfiguração, a mudança de figura, de aparência, de forma visível, é também um termo religioso associado
a uma passagem do Evangelho, em que Jesus, a vista dos discípulos, toma a forma dos Profetas do Antigo
Testamento, como Moisés e Elias, mostrando que sua essência é a mesma deles, divina. Trata-se de um dos
milagres de Cristo mais estudados na Teologia e cuja representação pictórica está em inúmeros mosaicos,
afrescos e quadros no Ocidente, há séculos.
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ilusionista que, nascida com Meliés, chegaria nos anos 70 e 80 às magias caríssimas da
Industrial Light and Magic de George Lucas.
A nosso ver isso se dá porque o caso aqui é mais complexo pois, guardando tanto esse
caráter de anti-ilusionismo e reflexividade quanto guardando também o caráter de
trucagem/truque/mágica encantatória, em Proezas vemos a aparição do sobrenatural, da
assombração, significando também a aparição destacada e a representação desnudadora da
própria operação do ilusionismo cinematográfico, uma crítica da dimensão fantástica
antirrealista.
Numa busca de um realismo amplo, conjugam-se os efeitos, contraditórios, de magia e
de real, de imersão e de distanciamento. São jump cuts godardianos que se assumem
trucagens fantasistas. São efeitos toscos36, que assumem valores de produção no melhor estilo
neorrealista, de filmagem em luz natural, de filme barato. São efeitos que quebram a
continuidade, chamam atenção para o corte, para o construto fílmico, desmistificam e
denunciam o processo de filmagem e montagem, mas também sugerem, provocam, instigam
no espectador o fantasiamento da existência de Satã, e das artes demoníacas do engano e da
ilusão. O próprio Diabo, na Vila de Leva e Traz, age como sempre agiu, como o grande
mentiroso – assim chamado tanto na tradição ocidental como também da tradição popular
brasileira, basta atentar a Guimarães Rosa e seu vanguardista e folclórico Grande Sertão
Veredas. Nessa tradição, é uma perspectiva realista encontrar “o Diabo, na Rua, no meio do
redemoinho”37.
Paulo Gil diz, na mesma entrevista, que seu filme entra na tradição do ciclo do diabo
enganado, classificação criada pelos folcloristas brasileiros, no trabalho de registro dos
contos populares do Sertão nordestino. Essa união única do verfremdungsefekt38 brechtiano
com o unheimlich freudiano abre o horizonte de busca de um realismo maravilhoso brasileiro.

36

Defeitos especiais, costumam dizer os críticos com menosprezo ao uso de efeitos especiais malsucedidos em
filmes baratos, principalmente os brasileiros. O caso aqui é que tais defeitos especias são bem sucedidos em
suas intenções brechtianas.

37

Epígrafe de Abertura da obra Grande Sertão Veredas em todas as suas edições.

38

"Efeito de distanciamento" no original de Brecht.
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3.2.

O Apogeu do Brechtianismo

3.2.1 O Realismo Amplo Brechtiano e a Alegoria-Espetáculo

O impacto da escolha glauberiana de superação do realismo crítico e adoção do
realismo amplo de Brecht teve grande impacto nos cinemanovistas, tanto nos autores como
nos críticos que acompanhavam o movimento. Sergio Augusto (1967) escreve, na crítica à
Terra em Transe no Jornal do Brasil, um alerta aos que não entenderam o filme. Põe, entre
parênteses: "Cf. o teatro de Brecht", que compartilha com Terra em Transe a "pedagogia
revolucionária".
O impacto foi ainda maior em críticos-cineastas como o influente Maurício Gomes
Leite, que faria logo em seguida outra alegoria política, em seu primeiro longa, Vida
Provisória (1968). Gomes Leite (1968a) escreve num artigo:

Terra em Transe entende, como nenhuma outra experiência até hoje realizada no
Brasil, que uma obra revolucionária (social ou esteticamente) se compõe a partir da
observação crítica de uma realidade em movimento. Parece simples, mas a realidade
no Brasil atual, existe em fragmentos, e, quanto maior a proximidade entre o artista
e os fatos concretos, mais tumultuada e contraditória será sua visão".

Na compreensão de Gomes Leite, vemos de novo uma ideia de transfiguração da
realidade, a alegoria glauberiana como a representação realista de um real que não pode ser
estancado, fixado, pois refere-se a uma "realidade em movimento" constante.
Mesmo o antigo mentor de Glauber, mesmo o entusiasta do realismo crítico Alex
Viany, também cineasta e crítico, a essa altura já se curva ante a "grandeza" de seu pupilo, da
mesma forma que "os críticos europeus se curvam ante o feroz baiano de Vitória da
Conquista", como escreve na célebre seção Filme em Questão do JB sobre Terra em Transe.
Ele considera o filme "um inacreditável compêndio das mazelas do terceiro mundo", a par da
linguagem metafórica que fez com que muitos, principalmente os censores, não entendessem
"patavina das intenções do cineasta". Glauber demonstraria, com o filme, ser "confuso e
imaturo como sua terra e sua gente", e que por isso mesmo teria "muito o que gritar". "Que
grite, pois", conclui Alex, pois haverá quem ouça e quem entenda". (VIANY, 1967)
Os cinemanovistas ouviram e entenderam que o caminho era a representação do real
numa via alegórica, ampla segundo os preceitos de Brecht. O teórico que lhes garante, como
vimos, que "não há nada que impeça os realistas Cervantes e Swift de fazer com que
cavaleiros lutem com moinhos de vento e que cavalos constituam estados", já que "não o
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conceito de estreiteza, mas o de amplitude combina com o realismo" (BRECHT, 1998, p.
267-276). Com tal aval do mestre, "Glauber Rocha apelou para a alegoria anarco-surrealista
em Terra em Transe, Paulo Gil Soares recorreu à fábula em Proezas de satanás na vila do
Leva e Traz e Walter Lima Jr, entrará direto na science-fiction em Brasil Ano 2000", anuncia
Alex Viany em 1967, no Primer Encuentro de Cineastas Latinoamericanos de Viña Del Mar,
Chile. O antigo divulgador de Aristarco e Lukács não critica negativamente as novas
escolhas, visto que elas passam "também por uma análise mais profunda dos grandes temas
políticos e sociais da atualidade". Viany quer mais é chamar atenção da crítica internacional a
essa "tendência", que "tomará certamente as formas mais variadas" e que apenas se iniciava
(VIANY, 1999, p. 185).
Assim, inspirados pelo Transe de Glauber, e depois pela luta colorida e alegórica do
Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro – que deu ao cineasta baiano a Palma de Ouro
de Direção em Cannes 69 –, filmes como Os herdeiros (Cacá Diegues, 1969), Brasil Ano
2000 (Walter Lima Jr, 1969), Macunaíma (Joaquim Pedro, 1969), Azyllo Muito Louco
(Nelson Pereira, 1970), Pindorama, (Jabor, 1971) e Os Deuses e os Mortos (Ruy Guerra,
1971) abrem a linha de um "cinema de metáforas", como chamou Jean Claude Bernardet
(2011), logo nas suas primeiras críticas a estes filmes. Para ele, são obras que a um só tempo
se afastam e se aproximam da realidade.

Decreta-se a morte de Lukács e experimenta-se um sistema dramático que, sem
passar pelo particular-realista, possa atingir diretamente o geral-abstrato que se quer
comunicar. É para o cinema brasileiro uma nova maneira de indagar a realidade, um
novo instrumental para trabalhar a realidade (BERNARDET, 2011, p. 301).

Bernardet (2011, p. 301) já percebe que, a essa época, uma decretada “morte de
Lukács” significava, em contrapartida uma adesão clara a Brecht. Como resume o autor, a
recepção crítica geral na imprensa foi a de que esta passagem para a alegoria seria parte de
"uma tática contra a censura”, mas também "assinalou-se que, através do processo metafórico,
ingressavam no cinema brasileiro elementos fantásticos que o ligavam a um certo imaginário
hispano-americano", uma aclimatação do realismo mágico/realismo maravilhoso que fazia
sucesso mundial.
Joaquim Pedro de Andrade comenta a adoção do realismo amplo, no grande hit
cinemanovista-alegórico, Macunaíma, citando um dos escritores, como vimos, dos mais
defendidos por Brecht das acusações de Lukács, o tcheco Kafka:

117

o livro não tem limitações realistas como a que o filme tem, por escolha minha
procurei tornar reais as lendas pra aproximá-las do público. Usei o essencial da
lenda, para torná-la mais ativa para a platéia [...]. Acho que a lição de Kafka é tratar
o absurdo de forma minuciosamente realista, dando a ele um poder de agressão
muito maior. O canibalismo, por exemplo, é tratado no filme com a maior
naturalidade, sem artifício. Isso torna o filme mais próximo e incômodo. (RANGEL,
1979).

No discurso dos cineastas neste momento, vemos um gradação entre afirmar o total
empenho realista e o desejo de desconcertar a crítica arguidora com um elogio do irrealismo,
do descompromisso com o real. Assim como Joaquim Pedro, Carlos Diegues também
assumirá nesse momento tal postura. Segundo uma matéria chamada "Brasil Obscuro" numa
Veja de Maio de 1970, Diegues disse, numa declaração mimeografada e distribuída a
imprensa para a divulgação de seu filme Os Herdeiros:

Os herdeiros é um filme sem estilo. Não é um melodrama. Mas usa o melodrama.
Às vezes criticamente. Às vezes não. Não é realista, mas é, não é romântico, mas é.
Enfim, assim por diante, que eu também não estou interessado em saber o que é. 39

O redator da Veja – que não assina – comenta essa declaração mandando um recado
profético a nós que pesquisamos esse tipo de produção fílmica hoje, numa clara insatisfação
com a fase alegórica de Diegues e do Cinema Novo. O texto avisa que tal fala de Cacá "pode
ser uma advertência antecipada aos historiadores do futuro; que continuem usando livros,
fotografias, cine-jornais e não o cinema, se quiserem saber algo mais sobre este estranho,
pitoresco e aparentemente incompreensível país”. (BRASIL..., 1970). Um recado preso às
expectativas de um realismo nada amplo, a nosso ver.
Na verdade, para nós, tal indefinição, colocada na provocação – a primeira vista
paradoxal – embutida na fórmula “não é realista, mas é”, corrobora à adoção, por parte do
cineasta, de um realismo amplo, à adesão de seu filme a um novo padrão de verossimilhança
fílmica, aberto a novas perspectivas formais. Até por que, em outros momentos de seu
discurso sobre o filme, Diegues se empenha em afirmar a ideia de que o filme é pura
representação do real. Numa outra entrevista de Carlos Diegues (1970) à época do lançamento
de Os Herdeiros, ele assume fatos da história do Brasil como referentes concretos:

escolhi arbitrariamente os últimos 40 anos da vida nacional e sobre eles joguei a
imagem imprecisa deste país estranho, violento e sentimental, barroco e surrealista,
sincero e sutil, este país cuja paixão me atormenta mais que tudo na vida.

39

Declaração de Carlos Diegues enviada a Veja, usada na matéria "Brasil Obscuro" (BRASIL..., 1970).
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Em um artigo de 1970 intitulado Os Herdeiros somos nós, Diegues enumera alguns
dos fatos da vida nacional que lhe serviram de referente, como o suicídio de Getúlio Vargas, e
comenta a ideia do filme de "pensar no que está se passando" no momento contemporâneo,
mas de uma nova forma, já que "daqui pra frente tudo vai ser diferente", e já que seu trabalho
de cineasta é um "ofício doloroso de revelar fantasmas, de reconstruir, com delírio, sonho ou
fantasia (a mise-en-scène, enfim) um mundo muito velho da forma mais nova possível".
(DIEGUES, 1988a, p. 10).
Como ele já anunciara desde o encontro de Gênova já mencionado, a cultura brasileira
pedia um realismo brasileiro na representação – ou no "reconstruir", como disse – de fatos e
realidades brasileiras.
Verifiquei na montagem que tinha chegado a um método narrativo [….], a ação se
inicia de uma maneira muito realista e vai se exacerbando, se conflitando, até chegar
a uma espécie de síntese poética em que os tempos e a própria ação não tem mais
nenhuma ligação com o real da seqüência. Curiosamente, este é um método
narrativo muito comum na Literatura de Cordel, os poemas populares do Nordeste.
(DIEGUES, 1970).

A referência a uma linguagem artística própria do Brasil tradicional, como a
Literatura de Cordel40, legitima, como vimos acontecer no caso de Paulo Gil, um discurso que
prega a absorção de elementos fantasiosos numa representação da realidade, já que o apelo
narrativo ao fantástico, por assim dizer, é uma realidade cultural corriqueira nossa. É um
argumento muito próximo ao do escritor armorial Ariano Suassuna, usado em sua resposta
aos que menosprezam sua representação fantástica e mítica do Sertão, em comparação aquela
de Graciliano Ramos, autor muito lido por críticos como um exemplo do realismo crítico
lukacsiano em nossa literatura.41
Isso não contradiz à adequação firme a um referente real concreto:

40

Em Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, por exemplo, o clássico do cordel nordestino A Chegada
de Lampião no Inferno é executado na íntegra por um cantador em off, num longo plano sequência que
mostra o cortejo de um Coronel (interpretado por Jofre Soares) pelo Sertão.

41

Na entrevista de Ariano publicada na matéria "Suassuna e o Diabo no Sertão" de Norma Curi, publicada no
Jornal do Brasil, onde o escritor paraibano dá declarações "para acentuar a visão do Movimento Armorial
contra o realismo dos regionalistas", como Graciliano Ramos: "Eu diria que Graciliano enfoca muito pouco
do que o homem nordestino tem de dançarino, mítico, emblemático. E esse lado mágico está em A Pedra do
Reino [...]. Os críticos amargos dizem que a fantasia é compensação e fuga. Mas no caso deles é um forma de
enfrentar a realidade crua. Um traço de grandeza e poesia que me sinto obrigado a exaltar. [...] O real é isso.
Dante já dizia que se você pinta um cachorro num quadro, idêntico ao animal, terá um cachorro a mais e não
um quadro". Cf. SUASSUNA, 1976.
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este filme sem estilo é o resultado de um universo de contradições, conflitos e
imprecisões: a história política do Brasil. Mas é também uma história de costumes
de comportamentos, uma história da História. Cada plano contém dentro dele o
máximo de informações possível, em diferentes direções. Estes diversos níveis se
cruzam, se completam, se absorvem ou se chocam, formando o grande painel de 40
anos brasileiros. Não há um só plano, uma só personagem que não venha conotado
em função deste princípio. Tudo obedece entre outras coisas, a uma identificação
com o estilo de época correspondente. O ator que representa Vargas, Armando
Nascimento, fez esta mesma caracterização nas famosas revistas, a partir dos anos
30. Quando surge na tela, seus contemporâneos não vêem apenas um ator
representando Vargas, mas toda a atmosfera de um passado em que este episodio se
deu. E assim por diante. (DIEGUES, 1970).

A paisagem nacional, que na época da Revisão glauberiana se impunha como marca
de uma adoção do realismo crítico em nossas telas, aqui se mostra algo com um potencial de
alegoria e metáfora:

a mesma coisa vale para os ambientes, que vão de uma fazenda de café, passando
por um jornal famoso na época, aos pontos de encontro; o teatro Municipal, os
estúdios da Rádio Nacional, uma escola de Samba, os grandes espaços, as estradas
vazias, o mar, é Brasília branca brilhando no planalto ao sol de nossas ilusões.
Brasília é a síntese de nossas ilusões. (DIEGUES, 1970).

E nesta questão de uma busca pela representação da paisagem brasileira, uma
continuidade realista cara aos cinemanovistas é afirmada, a influência de Humberto Mauro:

outro cineasta que muito me ajudou: Humberto Mauro. Mauro é um diretor
intuitivo, que começou a fazer filmes na década de 20, e é a única coisa que presta
verdadeiramente no período anterior ao do cinema novo. A ele devo toda a
atmosfera da fazenda, na primeira parte de Os Herdeiros. (DIEGUES, 1970).

Nota-se, portanto, no discurso dos cineastas neste momento, uma continuidade da
afirmação clara do realismo como fundamento se somando paradoxalmente a um novo
esforço, aquele que visa contradizer as expectativas da crítica em relação ao realismo
tradicional, convencionado, que aparece como um elogio de traços irrealistas. Porque essas
colocações paradoxais? Não podemos menosprezar a influência do espírito inconformista que
tomava a classe cultural na época, o tom provocativo que passa a dar o tom das entrevistas das
grandes personalidades culturais inovadoras do final dos anos 60, principalmente como
resposta a críticas de veículos mais conservadores. O que gerou um certo culto das respostas
instigantes, desconcertantes42. Mas, ao focar-nos no problema do realismo que está sendo
42

Basta rememoramos a frase Glauberiana "Sou um artista, não me exijam coerência", na mesma linha de
tantas frases marcantes proferidas pelos artistas-pensadores mais polêmicos, como o John Lennon que disse
dos Beatles, "Somos mais famosos que Jesus Cristo", Mick Jagger que respondeu a crítica, "O que nós
fazemos é barulho, você pode ser gentil e chamar de música", Bob Dylan que respondeu a pergunta de um
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discutido nessas falas, concluímos que se trata, a nosso ver, de uma provocação que consolida
a crítica brechtiana a Lukács. Uma provocação que na verdade condiz com uma adesão
entusiástica aos preceitos do autor alemão.
Walter Lima Jr – ex-assistente de Glauber Rocha, como Paulo Gil – não podia ser
mais categórico na defesa do realismo presente em um dos filmes “de metáforas” mais
premiado, o musical-sci-fi-tropicalista Brasil Ano 2000, ganhador do Urso de Prata em Berlim
69. Numa entrevista de 1968, quando o filme estava "ainda em fase final de montagem",
Walter anunciava, num artigo-entrevista do JB de nome Minha terra tem foguete onde canta o
sabiá, que seu filme era "uma abertura no panorama atual do cinema brasileiro, um novo
caminho uma nova tendência", e que, pasmem...

Com Brasil Ano 2000 faço o que considero uma primeira experiência do realismo
cinematográfico brasileiro. Procuro sintetizar em termos de fábula a impotência
nacional mistificada e aceita pela família brasileira. (ALENCAR, 1968b)

Sob esse ponto de vista de Walter, o que era feito antes nem se podia chamar de
realismo. Realismo é o que é feito agora em Brasil Ano 2000. Até porque, Walter acha "que a
saída do cinema está no filme poético" e "não importa que o Cinema de Pasolini desagrade a
meia dúzia de críticos". Esta última frase sendo uma referência direta aos textos, recentes na
época, em que Pasolini defende um Cinema de Poesia (realismo amplo adotado por ele e
Fellini) frente a um cinema de Prosa (realismo crítico da época do neorrealismo), posto que o
cineasta e poeta italiano acha que o “cinema é simultaneamente demasiado subjetivo e
extremamente objetivo” (PASOLINI, 1982).
Numa entrevista a Wilson Cunha, A poesia em cores de Brasil Ano 2000, na Tribuna
da Imprensa de 04/11/1968, Walter repete a frase de efeito “considero Brasil Ano 2000 o
primeiro filme realista brasileiro”, explicando que:

tentou-se fazer no Brasil uma série de coisas e muita coisa se fez, na procura de
natureza (maneira de ser) brasileira, mas até então o estilismo de importação
embaraçou todos os atos, todos os gostos do artista brasileiro. Fiz um filme que tenta
resumir em termos estilísticos e até de narrativa o sentido de observação brasileiro.
Por isso chamo este filme de filme de breque, uma sumula da personalidade
brasileira, do dia a dia brasileiro, da família brasileira. [...] Tento fazer um
repórter sobre se haviam muitos cantores de protesto em sua geração: "Exatamente 124". A lista de frases de
efeitos que buscam diretamente desconcertar o arguidor e por em questão o próprio sistema midiático de
entrevistas é infindável e trata-se na verdade um costume que remonta às vanguardas históricas, era uma
prática comum dos surrealistas, dos dadaístas, etc. Assumir essa postura é assumir uma filiação a uma
tradição modernista. No Brasil os tropicalistas cultuavam a frase de Chacrinha "Eu vim para confundir, não
vim para explicar".

121

espetáculo em que o absurdo brasileiro seja mostrado sem nenhum pudor. Não o
absurdo social brasileiro, mas o absurdo de ver do brasileiro. [...] E não me importa
ter feito uma caricatura disto, e não me importa a pretensa sujeira que a caricatura
possa trazer aos olhos de um purista da linearidade. Interessam-me, sobretudo
fotografar a nossa violência sócio-psicológica sob seu ângulo mais verdadeiro e que
sempre procuramos evitar, como se fosse uma imperfeição de estilo.

Como Joaquim Pedro falou sobre Macunaíma, aludindo a Kafka, a questão do
realismo no cinema brasileiro seria uma via de dois sentidos: politicamente, uma
representação realista no Brasil não pode prescindir do dado absurdo, ou mágico. E
esteticamente, um tratamento realista do absurdo é o que pede o cinema moderno. No
depoimento de Walter a Ely Azeredo, publicado também na Tribuna, Walter diz:

o filme é uma experiência sincrética da psicologia, brasileira, da vida brasileira, do
comportamento humano brasileiro e, por extensão, também do Terceiro Mundo
latinizado […]. Tal experiência de sincretismo, entretanto, não seria perceptível sem
a sua perfeita compreensão cinematográfica como ilustração do absurdo brasileiro,
de nosso tão propalado surrealismo. Procurei por isso mesmo dar a cada uma das
'absurdas' propostas do filme um tom quase sempre cotidiano, de um realismo quase
urbano, como a lembrar que tudo aquilo poderia ser tão corriqueiro como estar
sentado na poltrona de um cinema. (AZEREDO, 1969).

A utilização mais livre de elementos considerados a principio irrealistas nos filmes
aprece justificado pelo fim globalizante, de alegorização como explicação mais eficaz da
realidade brasileira. Para Bernardet a alegoria "apresenta um modelo simplificado da
realidade". Simplificação com fins claramente didáticos. Assim a adesão ao realismo amplo
de Brecht significa "também a aspiração a um cinema mais didático", segundo Jean-Claude.
Até porque, o didatismo, próprio de uma pedagogia revolucionária das massas, era um dos
maiores interesses de Brecht – como vimos em nosso capítulo teórico –, desde sua
colaboração com Piscator, tal sua função desalienadora. E para chegar ao público que
pretendia desalienar, esse cinema tinha que ser ao mesmo tempo "didático e espetacular", nas
palavras de Bernardet (2011, p. 301). Assim os filmes modernos também se assumem como
grande espetáculo – termo muito usado na época em relação a um cinema industrial,
comercial – algo visto como a chave para a atração da plateia e a melhor comunicação da
mensagem do autor.
Essa dimensão espetacular era entendida aqui não como um maior comprometimento
com uma narrativa convencional e de apelo mais comercial, hollywoodiana, clássica. Tal
função espetacular se via apenas na adoção de orçamentos cada vez maiores associados a uma
atualização tecnológica do cinema brasileiro. Tecnologias mais caras resultariam em forte
impacto comercial, trazendo o povo para as salas, se pensava. Daí a adoção do filme colorido
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e do formato de projeção cinemascope, que passam a ser vistos como estratégias para cativar
o público, justamente para fazê-lo aceitar e apreciar as inovações formais desafiadoras em
termos de linguagem e mise-en-scène, que afinal também seriam uma atualização e uma
modernização, mas no campo estético. Por isso esse tipo de filme, dessa fase do Cinema
Novo, é chamado de "alegoria-espetáculo", por Fernão Ramos (1986), em seus trabalhos
sobre a época.
Obras-chave sobre o período como Cinema, Estado e Lutas Culturais, de José Mário
Ortiz Ramos (1983), nos informam sobre essa mudança nos padrões de produção dos
cinemanovistas, mudança econômica que acompanha a mudança estética para a narrativa
alegórica. De um começo onde suas produções eram associadas ao padrão estética da fome –
de baixo orçamento, nascidas da ajuda de associações como CPC da UNE, no caso de 5 vezes
favela, ou a jogadas oportunistas de produtores independentes como a Operação Richers –,
vão pouco a pouco – e em paralelo a sua luta por prestigio cultural nos festivais internacionais
– obtendo formas de produção e financiamento cada vez mais associadas ao Estado. Mesmo
quando este passa cada vez mais para o lado oposto do espectro político dos cineastas, devido
ao processo de estabelecimento do regime ditatorial de direita. Do CAIC 43 de Carlos Lacerda
ao INC criado por Castello Branco44, os diretores do Cinema Novo vão adquirindo melhores
condições de filmagem, encampando produções cada vez maios caras. O momento dessas
alegorias tropicalistas coincide com o da explosão do tecnicolor e do cinemascope no cinema
brasileiro comercial em geral e nos filmes do Cinema Novo de maior orçamento, em
particular (ORTIZ RAMOS, 1983).
Vimos então até agora como da estética da fome passamos para a estética do sonho, na
obra e no discurso de Glauber Rocha, e como, em paralelo a isso, passamos do padrão de
verossimilhança baseado no realismo crítico lukacsiano, ao estabelecimento, entre os
43

Conforme Ortiz Ramos (1983, p. 32), a Comissão de Auxílio a Industria Cinematográfica do Estado da
Guanabara, sigla CAIC, criada pelo então Governador Carlos Lacerda, "através de prêmios e financiamentos
vai injetar recursos na produção fílmica, inclusive em filmes do Cinema Novo".

44

Como resume Ortiz Ramos (1983, p. 51-52) sobre o Instituto Nacional de Cinema, "o lento engajamento do
Estado nos problemas do cinema brasileiro vai desembocar na criação de um novo órgão: o esperado INC".
Criado pelos militares, e "capitaneado por um grupo de críticos avessos às posturas do Cinema Novo", como
Moniz Viana, Ely Azeredo e Rubem Biáfora. Estes seriam de tendência "cosmopolita", ou seja, criticados
pelos "nacionalistas" como Viany e seus pupilos do Cinema Novo como simpatizantes do cinema americano,
assim não o combatendo eficazmente. O INC, foi inicialmente denunciado como uma "autarquia fascistóide"
que transformaria o cinema nacional num "oneroso pedinte subvencionado por burocratas", algo que o
impediria para sempre de "ser livre e leve, fluente e realista" na visão Nelson Pereira dos Santos. Graças à
pressão constante exercida pelos prestigiados e premiados cinemanovistas, espaço seria aberto para estes
encamparem o órgão. Assim e graças ao INC, muitos dos onerosos orçamentos das alegorias-espetáculo
puderam ser aprovados. Depois o INC seria esvaziado com a criação da Embrafilme que, finalmente, o
substituiu. Nessa Estatal, o grupo do Cinema Novo teria maior hegemonia decisória, nos anos 70. (ORTIZ
RAMOS, 1983, Passim).
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criadores do nosso cinema moderno, de um paradigma mais ajustado à visão de realismo
preconizada por Bertolt Brecht. Porém, a afirmação do realismo amplo no nosso cinema
moderno não se resumiu a alegoria-espetáculo cinemanovista. Veremos a seguir como uma
outra vertente brechtiana se estabelece na mesma época, proposta por um outro grupo de
cineastas, perfazendo uma outra inflexão e uma outra linha de pensamento no debate,
disputando também o status de proposta renovadora do padrão de verossimilhança no cinema
brasileiro.

3.2.2. O Realismo Amplo Brechtiano e o Cinema Marginal

Conta-nos Ortiz Ramos (1983, p. 67) que "em São Paulo, um ramo diverso iria se
colocar à distância do Estado", pois lá originou-se "uma produção que desprezava a
industrialização e dialogava culturalmente com o Cinema Novo, pregando um cinema que
assumisse o seu subdesenvolvimento, a sua pobreza, o seu lixo". A "alegoria-espetáculo"
colorida e cara, caminho adotado pelos prestigiados cinemanovistas, seria condenada como
inadequada para a realidade brasileira, como esmiúça Fernão Ramos em seu livro sobre o
Cinema Marginal, por cineastas como Rogério Sganzerla e Carlos Reichenbach. Estes
últimos conseguiram produzir seus primeiros filmes com os recursos de empreendedores
como A.P. Galante, com negócios radicados na região da capital paulistana conhecida como
Boca do Lixo.
Fernão Ramos (RAMOS, 1987, p. 12) explica que no ano de 1968 "começam a ser
produzidos os primeiros filmes que podem ser considerados marginais”, uma linha da
produção brasileira que abraça filmes feitos em São Paulo, como Hitler no 3º. Mundo de José
Agripino de Paula, e o Bandido da Luz Vermelha de Rogério Sganzerla, mas também obras de
cineastas radicados no Rio como Jardim de Guerra de Neville d’Almeida e Matou a Família
e foi ao cinema de Júlio Bressane. Este último um diretor que começa sua carreira associado à
DIFILM e ao Cinema Novo, antes de um rompimento definitivo.
Ismail Xavier (2001, p. 72-77), ao abordar esse “cinema do lixo do período 1969/73”,
termo que prefere a Cinema Marginal, começa sua menção a “estética do lixo” falando de O
Bandido da Luz Vermelha de Rogério Sganzerla, afirmando o filme de 1968 como marco
iniciador dessa produção. É uma obra que “se organiza como crônica radiofônica e passeia
pelo centro paulistano” ao mesmo tempo em que “radicaliza a matriz godardiana naquilo que
ela leva ao cinema norte-americano”. Numa “sucessão de efeitos pop”, simplesmente,
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“inaugura uma iconografia urbana do subdesenvolvimento” em contraste com a “iconografia
mítico-agrária” de um Glauber Rocha.
Essa vertente iniciada pelo Bandido é vista por Ismail como uma estética do lixo, que
radicalizaria a estética da fome do começo do Cinema Novo, propondo uma outra elaboração
da superação do realismo crítico, paralela a da estética do sonho.
A nosso ver, autores proeminentes do chamado ciclo do Cinema Marginal (19681973), como Sganzerla e Bressane, vão interferir no debate reivindicando uma outra forma de
representação da realidade brasileira, um realismo que reclama uma maior visibilidade para
aspectos antes negligenciados no debate anterior, como aqueles ditos grotescos, resultantes da
modernização da paisagem social e humana brasileira. São aspectos sonoro-visuais próprios
das novas metrópoles, o dito cafona, o kitsch, as novas liberdades do sexo, a representação da
mulher moderna brasileira, a presença da cultura de massa e outros elementos visíveis (e
audíveis) da modernidade na metrópole paulista, que se torna o modelo de uma nova
realidade brasileira. Elementos comumente ausentes das alegorias-espetáculo do Cinema
Novo.
Em Alegorias do Subdesenvolvimento, um estudo publicado nos anos 90, Ismail
Xavier revê alguns filmes do período e trabalha o papel do alegorismo nesse período do final
dos anos 60. Em sua visão, tanto marginais quanto cinemanovistas adotam expedientes
alegóricos em suas narrativas e em suas encenações. Seria uma forma atualizada de
representação do Brasil para aquele momento histórico, independente dos esquemas de
produção que as duas linhagens adotaram. Ismail fala de dois caminhos, um apontado por
Terra em Transe e outro pelo Bandido, o primeiro adotado pelo Cinema Novo em sua fase
tropicalista e o segundo pelo Cinema Marginal. Graças ao filme de Glauber, "temos então as
alegorias que mantém o fundo pedagógico e procuram (não sem problemas) o desenlace que
define uma moral conclusiva no tocante a identidade nacional", como em Brasil Ano 2000 e
Macunaíma. E graças ao de Sganzerla, "há então um questionamento do próprio processo
narrativo e seu esquema começo meio e fim". Em filmes que seguem essa última linha de
alegoria, como O Anjo Nasceu (1969) de Bressane e Bang Bang (1970) de Andrea Tonacci, "a
dominante política do período se desdobra num cinema experimental em conflito com os
parâmetros do mercado". Essa divisão entre as duas séries de alegorias nasce da "mudança
que ocorre na própria concepção do alegórico, em termos da dialética entre fragmentação (que
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problematiza o sentido) e totalização (que quer afirmá-lo totalmente)" (XAVIER, 1993, pp.928)45.
Fernão Ramos (1987, p. 115) aponta que a “fragmentação narrativa” ia se tornar um
“elemento estrutural” da “estética marginal”, que se afirma na produção cinematográfica
brasileira do final dos anos 60:

o que caracteriza , no entanto, a ruptura de O Bandido com o universo do Cinema
Novo é uma capacidade de um diálogo, não apenas crítico mas também
incorporador, com o mundo industrial e os modernos meios de comunicação
existentes neste mundo (entre os quais o cinema se inclui). A partir do abandono da
postura valorativa – que uma ideologia centrada na compreensão do universo social
enquanto totalidade coerente permite –, todo o universo fragmentário da realidade
industrial-urbana que cerca o sujeito se relativiza e a percepção deglutidora capta os
impulsos múltiplos e díspares desta realidade como alimento desejável para a
representação. A partir daí se encontra aberto o campo pra o aproveitamento de uma
serie de elementos estéticos condenados pela tabela valorativa do Cinema Novo e
que provoca os conflitos conhecidos. Entre estes elementos, essencialmente urbanos,
poderíamos destacar: as historias em quadrinhos, a propaganda, o romance policial,
os meios de comunicação de massa (rádio, TV) e suas mensagens (cantores de iê-iêiê, locutores cafajestes, mocinhas apaixonadas, galãs cafonas, etc.), o jornalismo
sensacionalista, o primeiro cinema em sua vertente mais consumista, etc.. (RAMOS.
1987, p. 80-81).

O interesse dos marginais, como notam Ramos e Xavier, estaria voltado para uma
representação mais fragmentada da realidade, mais caótica. O que entra em desacordo com a
visão mais totalizante, que previa uma função abertamente didática para a alegoria-espetáculo
dos cinemanovistas. Em nossa leitura, a preocupação com o aspecto totalizante demonstra que
há ainda, nas alegorias cinemanovistas, um forte apego aos preceitos lukacsianos que, como
vimos, preconizam a representação do todo social como a função final do realismo crítico. Ou
seja, apesar de sua adoção parcial dos procedimentos brechtianos, os cinemanovistas
demonstram ainda um forte apego a esse background lukacisano que foi tão fundante em suas
formações ideológicas, e explodiu no começo do movimento.
No caso dos marginais, a busca de uma fragmentação mostra uma adesão mais
irrestrita a Brecht, que inspira uma radicalização do uso do efeito mais característico e radical
inspirado no Teatro Épico, o efeito de distanciamento. Essa utilização mais radical de Brecht
45

Cabe lembrar que no ano de redação desta tese uma nova edição das Alegorias do Subdesenvolvimento foi
lançada, com um posfácio de Xavier, onde faz uma releitura de algumas de suas colocações originais feitas
nos anos 80. O que não afeta em linhas gerais a divisão dos dois tipos de alegorias, que apresentamos aqui
como uma influente e pertinente forma de entendimento, que na verdade se une a uma mais antiga a de
Bernardet, que chega a falar bastante em alegorias, mas prefere a ideia de um cinema de metáforas. Tais
autores como fonte secundária à nossa tese entram aqui como auxiliares na elucidação de nosso objeto
principal: qual tipo de realismo estava em jogo a cada colocação de cada cineasta. O discurso dos cineastas,
em linhas gerais, ao contrário, não estava em foco nos trabalhos de Bernardet e Xavier citados, mas sim uma
elaboração crítica sobre os filmes em si, baseados na análise fílmica.
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não agrada a Glauber, que criticaria mais tarde essa escolha, a de uma representação
intensamente fragmentadora, não totalizante e assim abertamente antididática, por parte dos
marginais. O que aqui nos chama atenção, portanto, é que no meio da já tão comentada
polêmica marginais versus cinema novo (RAMOS, 1987; COELHO, 2010), a questão realista
continua em foco, tanto nesta disputa por quais seriam os caminhos da superação de Lukács
rumo a Brecht, como também na disputa pela representação da paisagem brasileira, expondo
uma linha de continuidade.
Como comentamos anteriormente, podemos traçar uma ligação entre a recepção de
Cidade ameaçada com a de O Bandido da Luz Vermelha, tendo como problemática o fato de
que a representação da urbanidade paulista, considerada cosmopolita por Gustavo Dahl, essa
“iconografia urbana do subdesenvolvimento”, que no auge do realismo crítico era vista como
“inautêntica”, como falseadora da realidade brasileira aceita até então como tal.
Rogério Sganzerla, assim como Glauber, Viany, Gomes Leite, Walter Lima, Carlos
Digues, David Neves, Godard e Truffaut e outros nomes que associamos ao cinema moderno,
também começou como crítico de cinema antes de se lançar como cineasta. Tanto em suas
críticas de imprensa (onde fez a leitura de primeira hora dos filmes marco do Cinema Novo),
quanto nos depoimentos e entrevistas dados por ocasião das polêmicas que envolveram seus
primeiros longas, a questão da representação da realidade brasileira também foi bastante
discutida, mas numa chave de radicalização das propostas modernizantes dos cinemanovistas,
aprofundando o olhar autoral, e incorporando de vez a preferência brechtiana pelo
experimentalismo.
Sganzerla (2009a, p. 26-29) – por ocasião do lançamento do Bandido e de sua
premiação no IV Festival de Brasília – critica o realismo crítico de Lukács, numa entrevista
concedida justamente a Alex Viany:

Discordo de uma cinema brasileiro estritamente crítico, realista (no sentido
tradicional) e objetivo, embora respeite certas opiniões dos lukacsianos. Nossa
realidade não admite cinismo nem constatação seca dos fatos.

Em O Bandido da Luz Vermelha, assim como em Cidade Ameaçada, a representação
da urbanidade paulistana também se alinha ao gênero policial. O gênero escolhido por
Sganzerla e Farias como forma de aproximação da realidade brasileira através das “histórias
de assaltantes” oriundos dos bairros populares.

Porque diante desta realidade insuportável, somos antiestéticos para sermos éticos.
Fiz o Bandido da Luz Vermelha porque todos os cineastas que admiro fizeram
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filmes policiais, mas no meio do projeto percebi que não poderia parar, que tinha
que incorporar outros estilos sem sair da poesia noturna do policial classe B, pra
procurar a verdade nos espaços externos do western, nos interiores pobres da
chanchada, na estilização do musical. (SGANZERLA, 2009a, p. 26-29).

Essa amor ao Cinema de Gênero, seja chanchada, policial, ou western, que Farias
também compartilhava, talvez explique a citação presente em o Bandido: um travelling
circular que revela atrás de um Paulo Villaça falando no orelhão em pleno burburinho da
Pauliceia Desvairada um enorme cartaz de Roberto Carlos em Ritmo de Aventura (1967),
Um filme de Farias onde a “estilização do musical” – que este havia feito em suas primeiras
chanchadas – se atualiza na linguagem do cinema moderno, mas em sua vertente rock and
roll, a dos filmes dos Beatles feitos por Richard Lester.
Em nossa visão, portanto, cineastas associados à corrente que se denominou, na
historiografia do Cinema Brasileiro, como Cinema Marginal, em seus discursos buscaram
afirmar também um nova inflexão no realismo estético, e na questão representação da
paisagem visual brasileira, buscaram apresentá-la segundo um novo padrão de
verossimilhança. Ou seja, debatendo contra as forma anteriores de representação realista, mas
sem deixar de reivindicar o realismo para si. A tentativa própria de atualização da
representação realista no cinema de Sganzerla, por exemplo, caminhou também para
experimentações no sentido da construção do que podemos chamar uma paisagem sonora do
Brasil, também realista a seu modo, mas bem diferente da construída pelo Cinema Novo,
como veremos a seguir.

3.2.3 A Fragmentada Paisagem Sonora Realista Urbana e o Efeito de Distanciamento
Brechtiano

A tentativa própria de atualização da representação realista no cinema de Sganzerla
caminhou também para experimentações no sentido da construção do que podemos chamar
uma paisagem sonora do Brasil, bem diferente da construída pelo Cinema Novo; no sentido
dado à paisagem sonora pelo musicólogo Murray Schafer (2001). Trata-se aqui de uma
representação ao nível da banda sonora do filme, de uma nova realidade urbana brasileira, a
da metrópole paulistana, lugar que já estava sendo tomado pela presença massiva dos mass
media e da cultura pop.
Criador também da expressão correlata “ecologia acústica”, o músico e professor
canadense Murray Schafer (2001, p. 12), em livros como A afinação do mundo, fala da
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evolução de uma paisagem sonora no decorrer da história, onde “os ruídos são os sons que
aprendemos a ignorar”. Ele evidencia como tais mudanças podem ter afetado o
comportamento humano. Schafer é considerado um nostálgico dos tempos de um meio
ambiente sonoro mais plácido, pré-Revolução Industrial, e de fato chama a atenção, em seus
escritos, para o fato de que: “Em uma sociedade verdadeiramente democrática, a paisagem
sonora será planejada por aqueles que nela vivem, e não por forças imperialistas vindas de
fora” (SCHAFER, 2001, p. 12)
A seção Filme em Questão do Jornal do Brasil, às vezes publicava, além das resenhas
dos críticos todos da redação sobre o filme, o texto do diretor que se aventurasse a desafiar a
crítica, como foi o caso de Sganzerla (1969), por ocasião do lançamento de O Bandido da Luz
Vermelha. Neste texto ele pede, com seu estilo provocador de enfant-terrible, que os críticos
sejam inovadores também, que “pelo amor de Deus não publiquem o óbvio”, que assim
“reparem nas inovações da banda sonora” e simplesmente digam que “com este filme o
cinema moderno finalmente chega ao Brasil”.
Nos filmes do Cinema Marginal, tanto a sonoplastia radiofônica quanto a música pop
internacional, presenças comuns na “paisagem sonora” e na “ecologia acústica” das
metrópoles brasileiras modernas – onde finalmente no século XX se impõe a Revolução
Industrial transformadora da paisagem rural tradicional – vão se fazer presentes. Os autores
do Cinema Novo, em suas opções de trilha, tinham se afirmado frente ao padrão musical da
chanchada e das produções da Vera Cruz, mais próximas ao padrão do cinema
hollywoodiano. Porém, os "Marginais" depois afrontariam as escolhas musicais nacionalistas
e villalobianas dos primeiros, contrapondo a elas seu gosto por musica pop estrangeira, pouco
dignificada na época, considerada ou de mero mau gosto ou um perigoso e alienante agente
cultural do imperialismo americano. Os marginais trabalharam tais escolhas pop, segundo as
propostas sonoplásticas de construção sonora mais fragmentárias e experimentais,
condizentes com seu esforço de fragmentação narrativa.
De uma forma geral, trata-se de um momento de passagem da estética sonora
convencional, “clássica” para uma mais “moderna”. Segundo o musicólogo Guilherme Maia
(2003), seu texto sobre a música no moderno cinema brasileiro, "antes do Cinema Novo, a
música no cinema brasileiro seguia, de uma maneira geral, os cânones clássicos", baseados no
"idioma orquestral romântico do século XIX, de Richard Wagner e dos poemas sinfônicos de
Franz Liszt e Richard Strauss”. Era a fase do "padrão sinfônico" no cinema brasileiro, como
colocado por Irineu Guerrini Jr. (2009) em sua análise sobre "a música no cinema brasileiro"
que trata "dos inovadores anos 60", título e subtítulo do trabalho.
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Voltando a Maia (2003), "o ruído de carro de boi de Vidas Secas, portanto pode ser
considerado como um marco referencial da chegada dos tempos modernos musicais ao nosso
cinema"; entretanto, "não se pode dizer que a ousadia de Nelson Pereira dos Santos tenha se
tornado o paradigma de um modo de fazer", pois "nas trilhas cinemanovistas a música de
caráter nacional, e até mesmo tonal ou modal como no caso das canções ocupou bem mais
espaço":

somente mais tarde em filmes como Terra em Transe e Macunaíma, e,
principalmente no Cinema Marginal, dois elementos desestabilizadores entram em
cena: a atitude antropofágica e a fragmentação do discurso musical. Ruídos,
colagens, superposições de músicas diferentes, material intencionalmente
heterogêneo, internacional e multi-referente, e edição descontinua com cortes
abruptos e justaposições bruscas, introduzem na musica do cinema brasileiro
moderno um novo modo de fazer. (MAIA, 2003).

Guerrini Jr. (2009, Passim) vai insistir numa relação entre o cinema do período e o
movimento tropicalista, tal como faz Ismail Xavier, no sentido do uso da alegoria do
subdesenvolvimento. É uma correlação que, na visão desses autores, explicaria o avanço do
Cinema Marginal no sentido de maior experimentação musical. Guilherme Maia (2003)
chama o Bandido da Luz Vermelha de antropofágico, referindo-se às conceitualizações
culturais de um Oswald de Andrade, que sabidamente inspiraram a Tropicália.

A música de o Bandido da Luz Vermelha é uma antropófaga faminta e voraz que
engole, sem mastigar, o cardápio variado do bandejão da indústria cultural.
Sganzerla que assina a música do filme, despreza completamente os princípios
clássicos da unidade, da continuidade e da inaudibilidade ao recortar, fundir e
justapor muitos trechos curtos de obras. [...] O resultado dessa mistura prolixa é um
discurso musical exagerado e gago que nunca se estabelece de fato, e dificulta, ou
mesmo impossibilita qualquer fruição por parte do espectador.

Configura-se, nesse empenho em dificultar a fruição, a marca do efeito de
distanciamento do teatro brechtiano via Godard. Guerrini (2009, p. 104) dá ainda maior
atenção ao fato de que em o Bandido:

o filme e narrado por um casal de locutores no estilo sensacionalista dos programas
da crônica policial do radio brasileiro da época. [...] De fato, nos créditos não se
vêem as expressões "música de" ou "direção musical", mas sim a palavra
"sonoplastia", a cargo de Edmar Agostinho [...] Ora em primeiro lugar, deve-se
explicar que o termo "sonoplastia" e muito corrente no rádio e na televisão – mas
não no cinema [...] Dada a estética do filme e a falta de recursos, pode-se dizer que
foi natural a escolha de um "sonoplasta".
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Para Guerrini (2009, p. 105), "essa forma de trabalho rápida e barata era característica
do Cinema Marginal" e "iria radicalizar-se no filme O anjo nasceu, de Julio Bressane, no qual
a sonoplastia, a base de discos, foi gravada ao mesmo tempo em que as imagens eram
registradas".
A comunhão de ideias entre importantes autores marginais, tal como acontecia entre
os cinemanovistas, é notada tanto nas formas de produção de guerrilha, como as que Bressane
e Sganzerla levaram adiante – inclusive como sócios na produtora Belair que fez cinco filmes
no ano de 1970 – quanto no emprego recorrente e radical dos efeitos de distanciamento, o que
pode ser medido ao olharmos para a relação entre Sganzerla e o artista múltiplo, hoje diríamos
multimídia, José Agripino de Paula.
O autor dos livros Lugar Público (1965), Panamérica (1967) e da peça O Rito do
Amor Selvagem (1969) – encenada um ano depois do lançamento de seu único longa Hitler no
3º. Mundo, outro marco inicial do Cinema Marginal –, teve uma parceria com Sganzerla que
se encontra eternizada no filme deste último feito imediatamente depois do Bandido. Em A
mulher de todos, de 1969, temos o registro visual dos casais ícone da contracultura brasileira,
Zé Agrippino/Maria Esther Stockler e Rogério Sganzerla/Helena Ignez “barbarizando”, como
diriam os personagens do filme, nas praias do litoral paulista. É uma “cena extradiegética” do
filme, na leitura de Jean-Claude Bernardet. Algumas observações de Bernardet (1991, p. 231232) em seu livro de “estudos sobre a criação cinematográfica”, O Vôo dos Anjos,
demonstram a influência direta de Agrippino em Sganzerla e, a nosso ver, claramente a de
Brecht, em ambos:

mas o que parece ter sido uma poderosa fonte de A mulher de todos é O rito do
amor selvagem, espetáculo teatral montado na segunda metade dos anos 60 por José
Agrippino de Paula, autor de uma dos melhores filmes do Cinema Marginal, Hitler
no 3º. Mundo com Jô Soares no elenco. Uma imensa bola ocupava o centro do
palco. É com uma imensa bola semelhante a que se abre A mulher de todos. Plitz,
interpretado por Jô Soares, de uniforme nazista, esfrega-se nessa bola. [...] José
Agripino interpreta o “zulu anárquico” no filme e, numa das inserções digamos
extra-diegéticas, vemos dançando, ao lado de Sganzerla, Helena Ignez, José
Agrippino e Maria Esther Stockler, esposa de Agripino, co-diretora e figurinista do
Rito do amor selvagem. Stênio Garcia, que interpreta o primeiro amante de Ângela,
também tinha vários papéis no O rito, que incluía entre seus personagens diversos
nazistas inclusive Borman. O texto de José Agrippino sobre o espetáculo lembra
vários elementos expressivos da Mulher de Todos, quando fala, por exemplo, das
“redundâncias infinitas” do diálogo, ou explica que “o espetáculo foi dividido em
duas unidades que formam a estrutura livre: a cena e a interrupção. Chamo de cena
as unidades de cenário, personagem e situação; e de interrupção a uma ação vinda
do exterior que perturba, confunde, destrói e desintegra a cena”. Nessa relação
cena/interrupção talvez ecoe a relação enredo/cenas extra-diegéticas de que falei
acima.
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Os conceitos relacionados a uma interrupção da cena teatral ou fílmica ou ao contraste
diegese/extradiegese são importantes para a construção sonora tanto de Hitler 3o Mundo,
quanto dos filmes de Sganzerla, pois esta construção reflete os interesses de ambos por fazer
um “espetáculo interrompido”, ou seja, épico, no sentido dado a este termo por Beltolt Brecht.
Uma cena extradiégetica, a interromper o fluxo narrativo numa obra, configura o
recurso de um autor a efeitos que instiguem uma postura de maior distanciamento reflexivo
por parte do espectador. Isso nos mostra o compromisso de Agrippino – desde o inicio de sua
experiência literária até sua realização no cinema – com a reflexividade modernista, seu antiilusionismo. Os conceitos expostos no texto sobre a peça teatral O Rito têm aspectos
cotejáveis com o de efeito de distanciamento de Bertolt Brecht.
Se por um lado Guerrini ressalta que em filmes como O Bandido, "a quantidade de
músicas e a diversificação da sua trilha musical tornam-na altamente fragmentada e
caleidoscópica", por outro lado Guilherme Maia nos faz notar que os trechos musicais
"deglutidos antropofagicamente por Sganzerla são sempre espécies de ícones de estilo
facilmente identificáveis pelo espectador", nos remetendo a ideia de uma Geleia Geral
Brasileira midiática, miscelânea de influências musicais cultas e populares, nacionais e
internacionais banalizadas com igual apuro. Juntando-se boleros, sambas-canções, folclore,
rock e pop, Geleia Geral é um termo cunhado pelo poeta concreto Decio Pignatari, que
Gilberto Gil e Torquato Neto transformaram em titulo de uma faixa do disco Tropicália.
(GUERRINI, 2009, p. 105).
Essa era uma forma de representação considerada menos idealizada, menos falseadora,
mais realista, da cafonália real brasileira, na visão de Sganzerla. (2009b, p. 33).

Procuro utilizar o mau gosto para poder chegar a uma compreensão intuitiva da
realidade brasileira e dos problemas que nos afligem hoje em dia, dos mais
pequenos aos mais fortes. E eu acho que, quando se faz um filme sobre o Brasil,
sobre a realidade brasileira, não se pode ignorar o elemento mau gosto. Ë mesmo
uma questão estética a utilização do mau gosto , se você não o utiliza, está
falseando, está deixando de captar a realidade como ela é [...] Se nós não nos
aproximarmos desse lado – tradicionalmente considerado ruim – não poderemos
entender as contradições brasileiras.

E por isso a paisagem – visual e sonora – da Boca do Lixo, do centro paulistano:

se escolhi esse bairro para falar do Brasil é porque esse bairro se chama Boca do
Lixo. Não é um símbolo, mas sintoma de uma realidade. Dentro de uma sinceridade
total, tentei mentir e dizer a verdade, ser triste e violento, boçal e sensível,
acadêmico e criador. (SGANZERLA, 2009a, p. 26-29).
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Vemos aqui configurada a disputa e a afirmação de um novo realismo, de um novo
padrão de verossimilhança no cinema brasileiro, baseado numa busca de paisagens
inexploradas do Brasil, visuais ou sonoras, mais uma vez.
Em matéria de cobertura do Festival de Brasília de 1969 no JB, Oliveira, autor de
Meteorango Kid, o Herói Intergalático, outra obra definidora do Cinema Marginal, explica o
realismo de seu filme, que ganharia em Brasília o prêmio de público, recorrendo a sua
sensibilidade atenta a cafonália que o circunda:

não se procurou, em nenhum momento, rebuscamentos formais ou fotográficos, pois
as imagens baianas eram tão vivas e tão cafonas que bastava para mim documentálas. Muitas vezes as cenas eram sugeridas pelo ambiente e pelos personagens. Este
clima acompanhou-me até o corte final. (ANDRÉ..., 1969).

Cabe observar então: se, como vimos, esse novo padrão estético se confronta com os
imediatamente anteriores na nossa produção cinematográfica autoral, como o realismo crítico
do início do Cinema Novo, graças a sua adoção dos efeitos de distanciamento brechtianos
asseguradores de um realismo amplo, esse mesmo novo padrão também se confronta com um
outro padrão contemporâneo a ele, seguido em paralelo pelos cinemanovistas, o da estética do
sonho e o do alegoria-espetáculo.
Veremos a seguir que além da atualização do paradigma de representação da paisagem
sonora brasileiro, os cineastas marginais vão se empenhar na renovação de padrão de
verossimilhança, voltando-se mais firmemente para uma forma de produção fílmica baseada
no registro urgente e improvisado nas ruas, pouco roteirizado e quase não encenado, Um
registro que guarda um aspecto de imagem despojada próxima do documental, e que
reivindica maior realismo que o das superproduções da alegoria-espetáculo. Afinal, as
imagens brasileiras “eram tão vivas e cafonas” que bastava documentá-las.

3.2.4 Cinema Marginal, Documentário e o Realismo Inesperado
Na verdade, Rogério Sganzerla já falava em “método de distanciação” numa crítica de
1964, onde aprecia os filmes de Godard. O interessante neste ponto do texto é entender que,
na mesma crítica, Rogério afirma que além do tal “método de distanciação” – sua tradução
própria de verfremdunseffekt –, o outro “aspecto supermoderno” do cinema de Godard é a
“fusão entre documentário e ficção”, lembrando com entusiasmo que “o realizador chegou a
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declarar que Acossado é um documentário sobre Jean Seberg e Jean Paul Belmondo”.
Documentário, aliás, é o nome do primeiro curta de ficção de Sganzerla, de 1966. Ele, junto
com outros nomes do Cinema Marginal, como Tonacci, Neville, Bressane e Oliveira, ficaram
amigos e exibiram seus primeiros curtas no Festival JB de Cinema Amador46, o principal
locus de exibição e de discussão tanto da produção experimental quanto da documental, em
curta-metragem, na época. Sganzerla (apud GOMES LEITE, 1968b) diz que o Bandido tem,
“do policial, a violência” e “do documentário, a sinceridade", no manifesto Cinema Fora da
Lei, publicado na íntregra no meio de um artigo de Maurício Gomes Leite chamado As
explosões necessárias – onde afirma que tal manifesto fora escrito "por um rebelde de 22
anos" no emblemático mês de Maio de 68, ainda durante as filmagens de seu primeiro longa.
A nosso ver, naquela comentada divisão detectada por Ismail Xavier entre os
alegóricos totalizantes da fase tropicalista do Cinema Novo e os alegóricos fragmentadores do
Cinema Marginal, os esquemas de produção são sim muito importantes, pois essa
fragmentação que cabe aos últimos pode ser vista nos filmes exatamente nos momentos de
choque entre planos e sequências muitas vezes captados de forma improvisada, numa
abordagem de câmera e estilo de filmagem muito próxima do documentário. Ágil, com
equipamentos leves, baratos, no calor dos acontecimentos e deixando transparecer aspectos da
própria filmagem.
Tal proximidade com o documental é notada por Fernão Ramos em cenas como as
presentes em Mangue Bangue (1970) de Neville D'Almeida e no Meteorango, onde vemos os
personagens – e os atores que os representam – fumando maconha, as primeiras cenas deste
tipo no cinema brasileiro, “com todas as brincadeiras que o ato comporta e que são registradas
lentamente pela câmera”. Trata-se de encenação ou de registro documental do ato ilícito?
O “barato” aí não está tanto no filme enquanto produto, mas recai sobre o próprio
ato de filmar o grupo “dando uma bola” […]. A duração esticada dos planos chega
geralmente a um ponto delicado onde a vivência cotidiana e a personalidade viva do
ator se misturam ao ato de representar, revelando ao mesmo tempo a representação
enquanto trabalho e apontando em direção a uma faceta do ator geralmente oculta
nas telas: a de sua dimensão enquanto pessoa. (RAMOS, 1987, p.101-102).

Nestas “filmagens feitas em condições precárias e sem recursos financeiros”, o
ambiente de “produção semiprofissional se reflete igualmente na matéria mesma da narrativa
46

O primeiramente chamado Festival de Cinema Amador do Jornal do Brasil ou Festival JB foi um encontro
anual de realizadores brasileiros de filmes de curta metragem realizado no Rio de Janeiro e promovido pelo
diário Jornal do Brasil. Iniciado em 1965, o festival teve duas etapas: amadorística (1965-70) e profissional
(1971-79), quando passou a se chamar Festival Brasileiro de Curta-Metragem do JB. Existiu até 1979.
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marginal”, pois essa narrativa incorpora e passa a “admirar o instante mágico da filmagem”
(RAMOS, 1987, p. 94).
A adoção tanto dos preceitos experimentais na montagem quanto dos procedimentos
documentários na captação da imagem é explicada por Sganzerla (2001, p. 65):

no cinema moderno, a montagem (por atração ou vertical, como Eisenstein) tem
função francamente negativa: eliminar uma realidade (copião) abundante demais,
buscando uma articulação funcional da sonância, dissonância, consonância.

E a busca do inesperado no espaço aberto do mundo fundamenta o realismo nos
moldes sganzerlianos.
Não exagerou quem definiu o cinema moderno como um “realismo espacial”. O
cinema moderno vive das aparências do mundo, da participação das condições de
filmagem, integrando o acaso. O cinema moderno dirige-se a um realismo
inesperado. (SGANZERLA, 2001, p. 65-66).

A alegoria-espetáculo dos "deslumbrados provincianos do cinema novo rico" se
afastaria muito do “realismo inesperado” que defende, daí sua declarada "ruptura ao
movimento de elite, aristocrático, paternalista e acadêmico". Pois os cinemanovistas teriam se
aliado a “essa velha escola preocupada em falsificar nossa realidade com academicismos
medíocres e orçamentos astronômicos", orçamentos que prejudicariam a integração do
"acaso" 47.
No lançamento de A Mulher de Todos, na já célebre entrevista ao Pasquim onde
desanca os cineastas do Cinema Novo e seus filmes mais recentes da linha alegoriaespetáculo, ironiza o irrealismo que detecta neles. Aludindo diretamente ao figurino e a
direção de arte de O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, diz que "ver um
cangaceiro com um lenço rosa-shocking só porque o filme é colorido é um troço que me
agride fisicamente". Um dos entrevistados, o mordaz Millôr Fernandes, sugere ser muito
contraditório um cineasta marginal como Sganzerla condenar procedimentos de
agressão/distanciamento do público em filmes brasileiros, levando Rogério a explicar que O
Dragão "é um filme que agride mais pela burrice", porque "quando o Zé Celso faz uma

47

No texto "Aos senhores críticos", Sganzerla (1969) cunha a expressão Cinema Novo Rico, que abriria a
tradição de epítetos derrogatórios à experiência de institucionalização do grupo do Cinema Novo. Como se
daria também com a expressão Cinemão da Embrafilme, como veremos no capítulo seguinte.
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agressão é uma agressão mesmo"48 e o lenço rosa-shoking do cangaceiro, ora, "aquilo é um
cineclubismo estetizante" (SGANZERLA, 2009b, p. 33)
Na coluna Filme em questão que analisa A Mulher de Todos, Sganzerla manda ao JB
outra carta de apresentação, onde explica:

jamais transmitirei idéias limpas, discursos eloqüentes ou imagens plásticas diante
do lixo – apenas revelarei através do som livre e do ritmo fúnebre, nossa condição
de colonizados mal comportados. Dentro do lixo, é preciso ser radical. […].
Continuo realizando um cinema subdesenvolvido por condição e vocação, bárbaro e
nosso. […]. Meus filmes são seus próprios defeitos. Meus filmes são aquilo que a
produção não conseguiu. Meus filmes são exata e concretamente aquilo que nunca
poderei filmar porque, como todo o mundo sabe, o cinema brasileiro é o máximo
porque é o impossível (FILME..., 1970).

Sganzerla fala que seu cinema, assim assumindo todas as precariedades latentes na
tela, é "anticulturalista" e aí não entra dos “padrões do cinema de qualidade do INC". O que
ele poderá filmar, por conseguinte, com a produção subdesenvolvida que tem, é uma
documentação da realidade brasileira (FILME..., 1970).
Ismail Xavier (2001, p.78) entende que o trabalho de Sganzerla, como também o de
Júlio Bressane colocam "a discussão de cinema no Brasil em outro patamar; eles propuseram
nessa época um "metacinema" que "ostenta na tela o trabalho de realização do filme" e que
"na sua reflexão instaura uma poética do espaço urbano".
No lançamento do segundo longa de Júlio Bressane, o primeiro totalmente alinhado ao
Cinema Marginal, Miriam Alencar comenta a estética e o estilo de produção do diretor no
artigo Julio Bressane, a rapidez do cinema jovem. Miriam Alencar vê em Bressane, "um
crítico arguto da sociedade em que vivemos, da classe média", e "a partir do título", Matou a
Família e foi ao cinema "tem muito da realidade, pois os jornais diariamente mostram
episódios em que famílias são exterminadas". Diz Bressane (1970a) a Miriam:

a idéia foi fazer uma colagem sobre acontecimentos do nosso cotidiano. O fato de
fazer uma colagem me possibilitava maior abertura para discutir os problemas
sociais colocados no filme [...] a partir de uma produção que signifique pra mim
uma realidade econômica cinematográfica brasileira. O fato é que eu conto com uma
certa precariedade de condições de filmar e faço que isso se transforme num
elemento cultural".

48

Quase como que falando que José Celso Martinez Correia é quem é de fato brechtiano, Zé Celso e o Teatro
Oficina usaram assumidamente as ideias do Teatro Épico de Brecht, e adaptaram algumas de suas peças nos
anos 60. Cf. SILVA, 1981.
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Ou seja, a representação realista nasce também das próprias condições de produção,
nessa visão. Num outro artigo denominado A arte, cada vez mais imediata, de Gilse Campos,
o produtor-autor Bressane assegura que seu esquema de trabalho é o mais realista, pois "a
nossa realidade ética e cultural é uma realidade econômica. A gente não foge disso. Agora
filmando mais rápido, a gente tem uma densidade maior". (CAMPOS, 1970).
Aqui está caracterizado novamente a defesa de um padrão de realismo, como a defesa
de um padrão de produção, aqui o alegórico contra o marginal, sendo ambos trabalhados para
os seus partidários como superação do realismo crítico, não vanguardista, agora que ambos se
colocam a vanguarda de linguagem.
No Filme em Questão: Matou a Família e foi ao Cinema, na estreia de 1970, Bressane
(1970b) também publica um recado aos críticos que atuaram na análise de sua obra, dizendo
que esta "é antes de tudo um violento coquetel colagem, social, arbitrário, sanguinário, sexual,
poético e obsessivo sobre o nosso cotidiano", e que por isso "a narrativa é revolucionária e a
mise-en-scène perfeita". Alex Viany participa da seção e aproveita em sua resenha para se
colocar a favor de Bressane e Sganzerla, apoiando em parte as críticas de ambos ao Cinema
Novo e, principalmente, aproveitando para se posicionar contra as coproduções estrangeiras
facilitadas pelo INC, que estavam turbinando o Cinema Novo Rico, como chamou Sganzerla.
Mas Viany pondera que Matou a Familia "não é um filme fascinante e importante apenas por
ser barato". Ele aconselha os dois enfant-terribles49 a ter cuidado para não incorrer no mesmo
erro do discurso assim considerado por ambos como arrogante, elitizado e culturalista das
alegorias, que começava a ver um parco resultado de público (VIANY, 1970a). Afastamento
do público que o cinema marginal só vai radicalizar, na verdade.
Não nos espanta essa posição do velho Viany, dado o caráter mais independente e
realista deste de tipo de produção, tanto no sentido das práticas de filmagem quanto no
sentido do resultado estético, estando os dois sentidos, aliás, entrecruzando-se nele. São
aspectos que se relacionam mais com o espírito dos primeiros filmes de Alex, forjadores do
"cinema "independente" dos anos 50, de que já falamos no capítulo anterior.
Bressane e Sganzerla uniram forças em 1970 na produtora Belair, cuja filmografia
compõe "um quadro de refinamento e grossura, meta-cinema e passeio pelas ruas, autoanálise e provocações sociais". São filmes que tem o caráter de "diário de bordo", pois neles a
"câmera na mão" produz um "documento que sabe dos obstáculos a sua experimentação, mas

49

Ou como preferiu uma vez definir Bressane, Sganzerla era o enfant terrible, ele era o enfant gaté.
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carrega bem impressos, os sinais", sinais desta mesma experimentação. (XAVIER, 2001, p.
80-81).

nos filmes Belair, tal como em Câncer (Glauber, 1968/72) e em Claro (Glauber,
Itália, 1975), prevalece a interseção do cinema com a vivência do momento
projetada na tela, ora de forma totalmente descontínua, ora em planos-seqüência.

Glauber, como sugere Xavier (2001, p. 78), "ao longo dos anos 70, teve como
interlocutores reais exatamente os líderes do udigrudi", alcunha pejorativa dessa produção
underground de Bressane e Sganzerla dada pelo cineasta baiano. Visto que, como explicita
Ortiz Ramos, Glauber também foi um "opositor da política implantada pelo INC" e, diferente
dos seus colegas de Cinema Novo, "vai procurar recursos no exterior que o permitam
prosseguir na sua vertente", a da estética do sonho, caso de Dragão e também de Cabeças
Cortadas (1970), onde o "poético e o onírico" prevalecem. Tal diferencial em relação aos
cinemanovistas, somado à sua reação negativa às críticas que partiam dos cineastas do
udigrudi – que ridicularizavam o Cinema Novo, um movimento que ajudou a criar – terão um
efeito devastador em sua carreira. Vão "inclusive afastá-lo e colocá-lo em uma situação
isolada no cinema brasileiro dos anos posteriores". (ORTIZ RAMOS, 1983, p. 65).
Fernão Ramos e outros estudiosos costumam inclusive associar o filme Câncer ao
Cinema Marginal. Filmado em 1968, mas pelo próprio desinteresse inicial de Glauber em
lançá-lo, finalizado em 1972, foi exibido comercialmente apenas depois de sua morte, em
1981. Tal relação perceptível entre o filme e a estética do udigrudi, é entendido como uma
resposta de Glauber à encruzilhada entre alegóricos e marginais, a dicotomia entre filmagem
barata de rua e a superprodução colorida, com finalidade mais comercial.

Filmei Câncer dias antes de começar O Dragão [...]. Naquela época diziam: "O
caminho do cinema é o filme a cor, de grande espetáculo.", e outros: "O caminho do
cinema é o filme de 16mm, underground." O caminho do cinema, são todos os
caminhos [...] O Câncer traduz outras preocupações, mas tão ligadas a mim quanto
as de O Dragão. [...]. Fiz o Câncer assim. Quer Dizer: 27 planos longos e três atores
improvisando situações cujo tema – que eu lhes dava – era o da violência. Violência
psicológica, sexual, racial, tudo isso num plano de improvisação. (ROCHA, 2004,
p.180-181).

Afinal, como Sganzerla (apud GOMES LEITE, 1968b) já havia deixado escapar no
Manifesto Fora da Lei, logo antes de confirmar qualquer ruptura direta com Glauber: "JeanLuc Godard me ensinou a filmar tudo pela metade do preço" e "em Glauber Rocha conheci o
cinema de guerrilha".
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Além de Câncer, um outro filme, de um outro baiano ligado ao Cinema Novo, Olney
São Paulo, mostra como a tendência a filmagem improvisada filiada ao realismo inesperado
sganzerliano e a rapidez do cinema jovem de Bressane surgia naquele momento como opção
estética mais apropriada à representação de uma determinada realidade brasileira
contemporânea. Independente de uma filiação programática a um movimento, filmes como
Câncer e Manhã cinzenta, apesar de serem feitos por baianos ligados à história do Cinema
Novo, surgem como exceções na carreira de seus realizadores. No momento de afirmação das
alegorias-espetáculo, eles aparecem como contrapontos evidentes. São filmes que se
aproximam da estética marginal, em sua desconstrução narrativa e alegorismo de caráter mais
experimental; sendo que o que nos interessa aqui é notar como essa excreções corroboram à
força de uma vertente do debate realista que celebra a filmagem improvisada captada no calor
do momento como índice de realismo, como geradora de efeitos de real, baseados nas
potências do acaso e na assunção dos riscos de insucesso desses registros. Numa incorporação
de questões da produção documentária ao cinema de ficção.
Outro cineasta ligado fortemente ao cinema novo, sendo um de seus criadores, – e
autor do ponto de virada para a alegoria política, como apontado, O Desafio, – Paulo Cesar
Saraceni é outro que realizará obras que evidenciam uma influência das propostas de
Sagznerla e Bressane, influência maior que a da tendência da alegoria-espetáculo. Depois de
tentar adaptações literárias mais convencionais, como Capitu (1968), baseado em Machado de
Assis, e Crônica de uma Casa Assassinada (1971), baseada em Lúcio Cardoso – feitas como
tentativas de recuperação econômica dada à censura e ao boicote do radicalmente político
Desafio, Sarraceni se aventura nas novas propostas contraculturais, do Super-8 e da filmagem
improvisada da rua. É também o único dos cinemanovistas principais a declarar apoio à visão
dos marginais, execrados pelos partidários de Glauber.
Veremos, portanto, a seguir, como, na disputa entre Cinema Novo e Cinema Marginal,
o que se disputa de fato é o caminho de um aprofundamento das propostas de cunho
brechtiano. Dois novos padrões de verossimilhança concorrem, um baseado no "realismo
inesperado", outro nas alegorias didáticas de grande produção.

3.2.5 Olney São Paulo e Paulo Cesar Saraceni: O Realismo Inesperado e a Rapidez do
Cinema Jovem, Próprios dos Marginais, em dois Cinemanovistas

Manhã Cinzenta (1968), de Olney São Paulo, é, para Glauber, "o grande filmexplosão
de 1968, e supera incontestavelmente os delírios pequeno-burgueses dos histéricos
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udigrudistas" (ROCHA, 2004, p. 392-294). Na obra, as passagens de encenação ficcional –
onde uma alegoria kafkiana do processo político do golpe é representada através de um
julgamento insanamente arbitrário – alternam-se, continuamente, com imagens documentais
capturadas das manifestações estudantis de 1968. Na Avenida Rio Branco e em seus
arredores, "os automóveis ardem em chamas", tanto nas imagens como na letra da canção "É
proibido proibir", de Caetano Veloso, que sublinha os registros da Manhã Cinzenta, de
quando em quando, em off. Vemos vidros sendo apedrejados, manifestantes carregando
cartazes, erguendo os punhos, os focos de tumultos e os atos de repressão a estes sendo
captados em câmera na mão, com muita zoom in feita claramente de improviso, "sob o risco
do real" (COMOLLI, 2008).
O realismo inesperado aparece nas imagens tremidas, com gente correndo da ação da
polícia, que aparece levando inúmeros prisioneiros para o camburão. Vemos soldados
marchando nas ruas da cidade, tudo muito similar a cenas como as que podem ser vistas em A
Batalha do Chile (1975,77,79), o registro do Golpe de Pinochet feito no calor da hora por
Patrício Guzman. Manhã Cinzenta é a batalha do Brasil filmada in loco e em realtime. O
filme de Guzman notabilizou-se por um nível de indiciação no real que levou Vivian Sobhack
a escrever o ensaio Inscrevendo o espaço ético: dez proposições sobre morte, representação e
documentário, devido à famigerada cena em que um dos cameramen de Guzman filma sua
própria morte. No caso de Olney ele filmou sua própria acusação, fez de seu filme uma prova
indiciária de um crime, segundo a percepção da Ditadura Militar. Como resume Glauber
Rocha (2004, p. 392-294), em seu estilo característico, cheio de ipisolines, mais do que
qualquer outro cineasta brasileiro seu contemporâneo, "Olney é a Metáfora de uma
Alegorya", pois "Retirante dos sertões para o litoral, o cineasta foi perseguido, preso e
torturado", num dos poucos casos relatados de tortura física aplicada a cineastas de renome na
época. Simplesmente porque Manhã Cinzenta é um "panfleto bárbaro e sofisticado,
revolucionário a ponto de provocar prisão, tortura e iniciativa mortal no corpo do Artysta".
As cenas das manifestações estudantis de 68 captadas na rua foram usadas nas
acusações contra Olney, uma prova de que a alegoria e os diálogos de alta carga poética não
conseguiram dissimular uma feroz crítica da repressão aos manifestantes e uma clara
ilustração do processo golpista. Assim o próprio Olney sofre a ação das "sombras que certo
dia apareceram eretas" e desfecham o golpe de estado que chegou para fazer cumprir "as
ordens da decência e da coragem", embora a "coragem do arrancar de unhas". Ecoando estas
falas poéticas de seus personagens alegóricos em Manhã Cinzenta, Olney seria um dos
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"julgados pelo supremo poder das excelências" da ditadura50. Neste caso a alegoria kafkiana
infelizmente se transformou em realidade concreta. O processo jurídico irracional, próprio de
um Estado de Exceção, alegorizado em seu filme, se arrastou na vida real, tendo ele próprio
como vítima por anos a fio. Olney enfrentou, além da tortura física, a destituição de seu
emprego. Tudo devido a uma acusação infundada de ligação com a guerrilha. Conforme o
estudo de Ângela José, Olney São Paulo e a Peleja do Cinema Sertanejo, as acusações se
baseavam num boato de que os sequestradores de um avião Caravelli PP-PDX, da Cruzeiro
do Sul, teriam exibido o filme aos passageiros reféns e que estes mesmos sequestradores,
fugidos para o exílio em Cuba, estavam promovendo mais exibições internacionais
clandestinas deste filme de denúncia direta do Regime Militar (JOSÉ, 1999, p. 80-112).
De nada adiantaram as afirmações de Olney (apud JOSÉ, 1999, p. 80-112) em Juízo,
de que o filme não passava de uma experiência artística surrealista, narrada "de forma
moderna, talvez dentro de uma lógica do absurdo", já que se trata de um "país imaginário",
pois "não existe no filme nenhuma referência ao Brasil, ou pessoas ligadas à política
brasileira".
Os militares consideraram Manhã Cinzenta um filme "altamente subversivo",
acreditando no realismo de sua representação, apesar de seus aspectos formais supostamente
antirrealistas. Não acatando assim o álibi tentado por Olney, de que tudo era surreal demais
para ter referência na situação brasileira real. Trata-se então de uma obra condenada
judicialmente pelo grau de sua representação realista, num processo similar ao de Madame
Bovary, mas que não acabou bem para a carreira do réu.
Paulo Cesar Saraceni é de fato quem, dos cinemanovistas assume completamente uma
influência do Cinema Marginal. Numa entrevista ao JB sobre o filme que mostraria uma
guinada rumo a uma forma mais próxima de realismo inesperado, o longa Amor, Carnaval e
Sonho (1972), é perguntado sobre esta detectável "ruptura total", com seus filmes anteriores, e
responde:

depois da aceitação de Casa Assassinada pude partir para uma coisa completamente
livre, completamente diferente e não estou com dor de cotovelo [...]. Não me
interessou se o filme seria aceito, entendido, se teria bilheteria ou não. (SARACENI,
1972)

50

Falas dos personagens de Manhã Cinzenta (1968), durante a cena do julgamento. Segundo o personagem do
Juiz-Carrasco, "isto é um julgamento de cores. o inquirimento do verde. o processo do amarelo. a apelação
do lilás. a prorrogação do azul. sobretudo, acima de tudo, a condenação perpétua e irrecorrível do vermelho".
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Saraceni afirma nessa entrevista suas novas preferências estéticas, falando dos nomes
que se destacavam na produção recente do cinema brasileiro: Julio Bressane, que "fez um dos
melhores filmes do nosso cinema, A Família do Barulho", e Rogério Sganzerla, que "trabalha
numa linha muito importante". Ao ser questionado se não estava "passando para o outro lado"
elogiando os marginais, Saraceni diz (1972): "Meu temperamento briga muito comigo nessas
horas, mas não sou um cineasta marginal. Relaciono-me bem com todos os cineastas".
Orgulha-se dessa postura, afirmando que talvez por isso mesmo Glauber o chame de "o
marginal em todos os sentidos".
Saraceni afirma ter uma relação antiga com Sganzerla, pois seu primeiro longa, Porto
das Caixas, de 1962, rendeu uma crítica elogiosa do jovem crítico Sganzerla, e isso os tornou
amigos. Em uma outra entrevista sobre Amor, Carnaval e Sonho, desta vez para o Correio da
Manhã, aprofunda seu elogio ao cinema dos ditos marginais, e sua radicalidade em abandonar
a função espetacular como atrativo de público:

os filmes que não chegam ao público são muito legais mesmo. Acho Família do
Barulho de Julio Bressane uma obra-prima completa. O filme que é exibido com
certificado de censura, não só aqui no Brasil, vai muito mal. [...] Considero Amor,
Carnaval e Sonho um filme de rompimento com qualquer estrutura cinematográfica
baseada em dramaturgia, nome que sempre me encheu. Saco. Está, penso, na mesma
linha do Acabou Chorare dos Novos Baianos [...] ideologia já era. Não falo pelo
desligamento, coisa que nunca curti inteiramente. Faço mesmo pelo prazer que só o
amor pode dar. (SARACENI, 1973).

Nesta fala também vemos o desencanto com a impopularidade do formato de escolha
de seus colegas de Cinema Novo, a alegoria-espetáculo feita com o dinheiro fomentado pelo
INC: são os tais filmes exibidos "com certificado de censura", Este certificado que foi negado
a maioria dos filmes marginais, tendo obras como Orgia ou o Homem que deu cria (1970), ou
Hitler no 3o. Mundo (1968) permanecido inéditas comercialmente. Saraceni (1973) faz então
sua profissão de fé no realismo inesperado:

Amor, Carnaval e Sonho foi filmado em poucos dias. no mesmo tempo que os
atores, a equipe e eu mesmo brincávamos o carnaval. A criação como uma
brincadeira e não uma coisa muito grilante.

Saraceni (1972) diz também na ocasião que o realismo inesperado da captação em
som direto assustou a equipe:

porque muita coisa pode acontecer, [pode] ser dita dessa forma. Doze mil pessoas
dançando no Cacique de Ramos é um espetáculo incrível. O povo nas ruas,
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dançando e cantando, o pessoal do filme, os atores, eu, a equipe, todo mundo no
Carnaval. Exatamente como eu queria.

Saraceni conta nesta entrevista, inclusive, de sua experiência contracultural maior, a
adoção do formato então mais ao alcance dos cineastas amadores e/ou experimentais da
época, o Super 8. "Já cometi meu pecado na super-8", falando do filme Joana, a Angélica,
que pelo que relata em sua autobiografia, trata-se do registro de uma orgia sexual real feita no
apartamento de Saraceni na rua homônima, no bairro carioca de Ipanema, na época um ponto
de moda e contracultura. Trata-se mesmo de um exemplar precoce da amateur porn que hoje
grassa nos sites da internet. Na época, o Super 8, leve e barato, representou a maior
viabilidade técnica do realismo inesperado sganzerliano e da rapidez do cinema jovem
bressaniano, sendo o cineasta marginal carioca Ivan Cardoso, influenciado por ambos os
diretores, o principal defensor do formato na imprensa alternativa (COELHO, 2010). Saraceni
continua:

o super 8 está para o cinema tradicional assim como o diário está para a literatura.
Daqui a algum tempo todo mundo poderá registrar momentos sensíveis de sua vida.
Foi o que aconteceu comigo, na primeira experiência que fiz com 8 milímetros, um
filme chamado Joana Angélica, filmado no apartamento onde morei, em Ipanema,
na Rua Joana Angélica. (AARÃO REIS, 1972).

Saraceni diz que esse é "o caso dos filmes que vi de Macalé e Gal Costa":

são espécies de documentários que ultrapassam a simples constatação do
documento. Há criação todo o tempo: vê-se que Gal está querendo mostrar alguma
coisa mais, além de mostrar o carnaval da Bahia por exemplo, no filme de meia hora
que realizou em Salvador. É ela no meio do bloco, os seus amigos aqui e ali, que
vão criando um clima de personagens. O filme vira quase ficção. (AARÃO REIS,
1972).

Este hibridismo documentário-ficção é levado ao extremo com os filmes da Belair,
produtora de Bressane e Sganzerla. Como Copacabana Mon Amour e Família do Barulho, os
dois de 1970, sendo este último considerado por Saraceni uma "obra-prima completa", como
vimos. São filmes que unem assim o realismo inesperado preconizado pelo catarinense com a
rapidez do cinema jovem postulado pelo carioca, ambas as obras nascidas num intervalo de
meses de diferença apenas. Amor, Carnaval e Sonhos (1972), foi feito na mesma maneira, e
seria um "típico exemplo de filme para cinema comercial mas realizado dentro dos padrões do
super-8", de "produção baratíssima, forma livre e feito com o espírito de filmar o carnaval e
ao mesmo tempo brincá-lo". (AARÃO REIS, 1972).
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Saraceni prova aqui também, citando a produção caseira de Gal e Macalé, que estava
bem enturmado nas Dunas do barato, ponto da praia de Ipanema em que os músicos advindos
do tropicalismo e outros nomes da cena alternativa, se encontravam.e registravam filmes em
Super 8. Sendo uma destas produções hoje mais estudadas deste surto superoitista Nosferatu
no Brasil de Ivan Cardoso, que tem como protagonista o letrista da Tropicália e Jornalista,
defensor do Cinema Marginal em sua coluna Geleia Geral Jornal Última Hora, Torquato Neto
(COELHO, 2010).
Foi nesta coluna que a briga Cinema Marginal versus Cinema Novo alcançou maior
divulgação pública, conforme esmiúça Fernão Ramos em Cinema Marginal e Frederico
Coelho em Eu, Brasileiro Confesso. Foi lá que Ivan Cardoso profetizou sobre as alegoriasespetáculo dos cinemanovistas, amaldiçoando-as: "nenhum destes diretores fará bons filmes",
e "nenhum desses filmes dará dinheiro" (COELHO, 2010). Questão que está por trás de uma
grande crise do brechtianismo que irrompe no discurso dos cineastas, como vamos analisar a
seguir.

3.3

A Crise do Brechtianismo nas Oscilações dos Cinemanovistas Frente ao
Resultado de Bilheteria

Tão prejudicial para o ciclo de produção de filmes brechtianos quanto à ação da
censura militar foi também a recepção negativa de público e crítica a tais experiências de
realismo amplo. Como lembra Xavier (2001, p. 82-86), no caso da alegoria-espetáculo dos
cinemanovistas, o "tom forte e agressivo da atmosfera tropicalista", num cinema preocupado
com os valores de produção numa linha de compromisso entre autor e mercado", teve uma
"eficácia duvidosa" em termos de público, à exceção honrosa da obra de Joaquim Pedro,
Macunaíma, único sucesso de público e crítica dessa produção51. No geral, ambos, público e
crítica, tiveram dificuldade de compreender, no cinema nacional, o "choque tropicalista que
embaralhou os termos do bom gosto e da legitimidade", numa "linha tênue em que se
interceptam reflexão rica e espetáculo comunicativo.
A dimensão espetacular dos filmes, a adoção da cor e do cinemascope nas alegorias
didáticas – nesse sentido dado por Ismail – era algo que seus autores tomavam como uma
51

Em contraste com os relatos sobre o fraco resultado de bilheteria dos filmes alegóricos, "Macunaíma foi um
sucesso de público e de crítica e eu sobrevivi com esse filme por mais de dois anos, deu inclusive para fazer
uma viagem à Europa", nos conta seu diretor sobre os resultados econômicos da empreitada. Cf. VIANY,
1999 (Joaquim Pedro de Andrade).
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suposta garantia de comunicação com o público, junto ao seu assumido didatismo. "Quis fazer
um filme simples que atingisse o público, sem se tornar cacete. Ele se constrói linearmente, é
horizontal quase", diz Walter Lima Jr. (1969) sobre seu Brasil Ano 2000 a Bernardo de
Mendonça, numa edição de O Globo de 1969, defendendo-se previamente de acusações de
hermetismo.
Porém, os efeitos de distanciamento brechtianos adotados, literalmente distanciam o
público das salas de cinema, inexoravelmente. Esta é a visão de Bernardet, revelada em
críticas escritas no início dos anos 70, em que disseca o cinema de metáforas, cujo enredo
típico se basearia numa fábula moral, didática sobre o real:

ao mesmo tempo, a fábula revela o trabalho do cineasta. O filme, aos olhos do
espectador, não se apresenta como o próprio real ou um substituto do real, mas
como um discurso declaradamente artificial que remete ao real. Nesta distancia
discurso/real está a possibilidade didática de análise do real. Formalmente, este
sistema se expressa principalmente pela teatralização do espaço cinematográfico.
Filmes como Brasil ano 2000 e Os Herdeiros, entre outros, são bastante explícitos
sobre o sistema dramatúrgico usado. Evolui-se assim para um cinema de espetáculo,
mas no qual o espetáculo permanece frio porque tem como função explicitar
significações. Portanto filmes que tentam ser didáticos e espetaculares: um esforço
para resolver o divórcio Cinema Novo/público. A metáfora didática deveria
possibilitar ao publico uma melhor compreensão dos filmes e da realidade tratada.
(BERNARDET, 2011, p. 179).

Mas "se, por um lado, o espetáculo visava seduzir o espectador, por outro a frieza não
correspondia ao que o público em geral espera de um espetáculo". Pois, "se a alegoria revela
um esforço para reforçar a análise da realidade e para veicular essa análise, ela também revela
um afastamento da realidade". A alegoria, nos termos de Xavier, ou fábula nos termos de
Bernardet, é algo que por fim nos afasta da realidade porque "o cinema de fábula pode evoluir
para filmes caligráficos, a matéria da metáfora tomando a primazia em relação as
significações da metáfora", gerando um "espetáculo maneirista". Ou seja, há a tendência a
"metáfora passar a se desenvolver sozinha, perdendo os seus vínculos com a realidade
exterior a que ela pretende remeter, e então se limitar a ser matéria para espetáculo".
(BERNARDET, 2011, p. 179-301)
Mas na mesma época surge a voz de Arthur Omar nos jornais, um realizador que se
iniciará no cinema sob influência das experimentações dos cineastas marginais, mas que
escreve em 1972 para o Correio da Manhã um elogio entusiasmado a toda a fase alegórica
vivida pelos cinemanovistas até então. Nesse artigo vemos um balanço das experiências
também de outros nomes ligados ao grupo do Cinema Novo no estilo, como Nelson Pereira
dos Santos e Arnaldo Jabor. O primeiro longa ficcional de Jabor, Pindorama (1971), foi um
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dos filmes alegóricos mais massacrados pela crítica e que obteve um dos de piores resultados
de bilheteria. Para além disso, para Omar, a obra "totaliza as raízes do Brasil contemporâneo",
e isso "sem a preocupação da verossimilhança ou documentarismo", o que "só foi possível no
momento em que o filme rompe com a cena realista do cinema tradicional". Arthur declara
então que "o realismo não é a exposição da realidade", pois é apenas "um modo de significar,
como outro qualquer, embora o dominante na mentalidade ocidental" (OMAR, 1972a). Mas o
que nos chama mais atenção agora é a leitura de Omar a respeito da capacidade comercial, de
filme de gênero, alegoria-espetáculo, indo na contracorrente dos que criticam sua dificuldade
de comunicação com o público, e veem a mesma como sua condenação e sua derrocada.
Omar celebra o alegorismo como um verdadeiro "novo gênero de filmes", que muito
tem a ver com o Brasil, e que por isso mesmo, ao poucos, naturalmente, terá resultado
comercial como gênero nativo, alcançando por fim o grande público brasileiro. Isto
simplesmente, por tal gênero cinematográfico ter nascido da "manipulação de formas e
figuras dos espetáculos populares", onde o "fundamental é a noção de alegoria", noção que
remontaria a própria formação cultural brasileira. Para Omar, na verdade tal gênero "partiu
das danças dramáticas brasileiras, vide Mário de Andrade" (OMAR, 1972a).
Se agora a alegoria fílmica "passa a ter vida própria", sua força nasce de sua
"possibilidade de fazer um espetáculo que retomasse a arte popular" da dança dramática a la
congada, cavalo-marinho, bumba-meu boi, etc.52 E se a alegoria é "um instrumento para
fustigar a cena realista e desorganizá-la na hierarquia preestabelecida de seus elementos", para
Omar, é porque essa cena realista ocidental não é a cena realista apropriada para o cinema
brasileiro moderno. Assim, a alegoria "rege filmes como Terra em transe, Dragão da
Maldade, Azyllo muito louco, Os herdeiros, Pindorama", citando, além dos filmes de Glauber
e Carlos Diegues já comentados, também as contribuições de Arnaldo Jabor e Nelson Pereira
dos Santos para a fase alegórica do Cinema Novo (OMAR, 1972a).
Analisando filme a filme, Omar tece gradações no alegorismo dos diferentes
cinemanovistas, elogia o radicalismo alegórico de Arnaldo Jabor em Pindorama, mas
demonstra a incoerência, e as oscilações do neorrealista de primeira hora Nelson Pereira dos
52

Lemos aqui o texto de um cineasta que alcança reconhecimento no mesmo ano do artigo, com seu filme
Congo. Um filme justamente sobre a dança dramática do folclore brasileiro aludida no título, mas feito um
antidocumentário, a proposta antirrealista de Arthur Omar explicitada num manifesto de mesmo nome e do
mesmo ano de 1972. Ou seja, transbordando para a produção propriamente documentária, alega-se que
mesmo para o cinema do real, propriamente dito, a alegoria deveria se afirmar como a forma de
representação da realidade brasileira por excelência. Mesma constatação que, como vimos, vinham
demonstrando no período 60-73 os cineastas do Cinema Novo em suas obras ficcionais. Cf. BERNARDET,
2003 (A voz do documentarista).
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Santos – em sua adoção do novo estilo, em filmes como Azyllo Muito Louco (1970) e Como
era Gostoso o meu Francês (1971) –, matizando exatamente um problema relacionado à
diferente recepção que cada uma das obras obteve com o público.
Para Omar (1972a), no filme de Jabor, Pindorama, "houve um esforço de antireconstituição, de anti-crônica", ao contrário do filme alegórico de Nelson Pereira que
alcançou melhor receptividade de público e crítica, Como era Gostoso, "cujo discurso”, para
Omar, “fica estagnado em bolsões de terra-a-terra factuais", ou seja, ilhas de sentido,
momentos de narratividade mais convencional. Tais momentos menos incompreensíveis
determinaram talvez sua melhor acolhida em termos de comunicação com os espectadores,
recebida mais como uma reconstituição histórica factual, do que uma alegoria sobre o Brasil e
uma pensata sobre o conceito oswaldiano de antropofagia. Omar também prefere Pindorama,
apesar de sua pior recepção pública do gênero, pois "todos os elementos em presença visam
significar alguma coisa, e não reproduzir a época tal como imaginamos que ela deveria ter
sido". "E se Pindorama não se comunica com o público, isto é apenas uma disposição
transitória", pois "faz parte das leis do gênero pensar justamente o problema do espetáculo".
Como vimos, na briga com os marginais, o polo da alegoria era o polo do espetáculo naquele
momento, por contraditórios que tenham sido seus resultados comerciais.
O filme de Nelson Pereira dos Santos que desagrada Omar por ser mais
convencionalmente narrativo é, de fato, dos filmes associados a fase alegórica do Cinema
Novo um dos que obtém melhor resultado de bilheteria, só ficando atrás do fenômeno
Macunaíma. Na verdade o papel de Nelson Pereira na fase alegórica, considerado um dos
chefes do Cinema Novo pelos mais novos, graças à influência da dupla Rio 40 graus e Rio
Zona Norte, não pode ser subestimado. Além do fato de que sua adesão de primeira hora a
este estilo de filme é marcada por oscilações e contradições, com relação à aceitação do
público, como as expostas por Omar.
Um dos marcos inaugurais de toda a fase alegórica do Cinema Novo é, junto com
Terra em Transe, o filme de 1968 de Nelson, Fome de Amor, filmado na mesma Baía de
Angra dos Reis, Mangaratiba e Parati onde havia sido filmado Limite. E onde seria filmado
também o já comentado Brasil Ano 2000, um ano depois de Fome de Amor. Nelson fará mais
três filmes em sequência nessa região, os citados por Omar Azyllo muito Louco, e Como era
Gostoso o meu Francês, finalizando a experiência com a ficção-científica inusitada Quem é
Beta?. São os filmes da chamada fase Parati de Nelson Pereira dos Santos, sua fase mais
alegórica, brechtiana, vanguardista. Como nos conta José Mário Ortiz Ramos (1990, p. 401451):
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ali numa hora difícil, com a política radicalizada e travada, com a cultura
atravessada pelo desespero e por alegres impulsos contraculturais (...), repensa
também a sua atividade diante do cinema, burilando certas idéias constantes de sue
ideário. Tudo começa com uma adaptação do conto O alienista de Machado de
Assis.

O clima das filmagens do ciclo de Parati, como resumiu graciosamente Leila Diniz
(apud SALEM, 1996, p. 232-258), musa da revolução comportamental da época e estrela de
Fome de Amor e Azyllo muito Louco, era "cachaça, peixe, aquela zona, andar descalça, não
pentear o cabelo, fazer cena do jeito que a gente resolve...". Para o espanto dos que conheciam
Nelson Pereira como o grande defensor do realismo crítico lukacsiano, criado de um
neorrealismo à brasileira, o discurso do decano do cinema novo também muda, como que para
acompanhar aquele de seus companheiros mais novos, como Walter Lima Jr. e Glauber
Rocha:

eu estava condenado a ser o cineasta sociológico, clássico, aquele padrão Vidas
Secas, e pelo fato de ter exercido isso eu tava sentindo que era uma coisa superada,
não era mais um instrumento apto para transar a realidade social e emocional, não
dava mais pé aquele tipo de filme. Porque muita coisa tinha escapado. [...] Desde
Fome de Amor eu parti para um discurso sobre o melhor caminho capaz de
interpretar a realidade brasileira. Não se trata de abandonar a caminho anterior, mas
de procurar exprimi-lo melhor [...] Já não é mais minha ideologia que eu ponho em
questão, mas todas as ideologias que afrontam uma realidade com a ilusão de
aprisioná-la inteiramente, sem qualquer abertura. Nesse sentido, Azyllo é um filme
metafísico, uma discussão sem fim desse problema; o alienista não é somente um
personagem, é a idéia mesmo que atinge nossa realidade ao pretender organizá-la
cientificamente. Mas é uma falsa ciência, uma falsa visão, pois cada vez que a
realidade muda, as palavras também devem mudar, e sempre sem encontrar a
interpretação justa que pode modificar a realidade, pelo menos no sentido
procurado. (SANTOS apud SALEM, 1996, p. 232-258).

O Azyllo muito louco ganha o prêmio Luis Buñuel em Cannes no ano de 1970, como
que recebendo uma indireta benção do cineasta que batiza o prêmio, o grande surrealista que
polemizou, diretamente com Guido Aristarco, contra o neorrealismo (XAVIER, 2005). De
qualquer forma, o afastamento de Nelson de suas premissas neorrealistas se correlaciona com
um momento de afastamento do seu público, que era tradicionalmente maior que os dos
cinemanovistas mais jovens, um público conquistado desde os anos 50 e consolidado também
com obras ditas mais industriais e comerciais, como a adaptação de Nelson Rodrigues Boca
de Ouro (1963) e a comédia de costumes urbana El Justicero (1967). Como Ortiz Ramos
sugere, "um exame da filmografia do período" mostra uma oscilação entre a busca pelo
público e a busca pela renovação de linguagem, sendo essa fase Parati de Nelson um exemplo
dessas oscilações dos cinemanovistas. Oscilações exemplares das tensas relações autor-obra-
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crítica-público no campo cultural. Os autores do Cinema Novo são atacados de um lado pelos
autores do Cinema Marginal – estão sendo enfadonhamente didáticos ao mesmo tempo em
que recorrem a uma forma de cinema espetacular pomposa, em cor e em cinemascope – e do
outro sofrem os percalços de uma má relação com o público, e com a crítica de jornal. Nelson,
portanto, depois da alegoria bizarra de Azyllo Muito Louco, contemporiza com Como era
gostoso, ou seja, propõe uma narrativa mais linear, como nota Omar, perfazendo de fato uma
oscilação entre narratividade mais convencional de fácil entendimento e a experiência
brechtiana mais radical. O pêndulo da oscilação dá outra volta em seguida, pois Nelson, como
ressalta Ortiz Ramos, "de forma desconcertante, realiza logo em seguida Quem é Beta?
estranho coquetel de ficção científica e experimentalismo". Filme que fecha a fase Parati,
marcando a crise do Brechtianismo e abrindo uma nova inflexão que conheceremos melhor
no próximo capítulo.
Para Ortiz, nas decisões estéticas de Nelson, percebemos "indefinições, aliadas a um
total afastamento do público" (ORTIZ RAMOS, 1990, p. 401-451). O lançamento de Quem é
Beta? (1972), por exemplo, foi acompanhado pelo discurso mais abertamente antirrealista de
toda a carreira de Nelson Pereira dos Santos, que assume ser o filme apenas uma ficção
científica strictu sensu, postura contrária daquela tomada por Walter Lima Jr, no lançamento
de Brasil ano 2000, em 1969. Na ocasião, Lima Jr (1969) afirmou que, apesar do futurismo
do enredo, que antevê uma ação que se passaria trinta anos adiante do tempo então presente,
este "não tem nada a ver com ficção cientifica, porque fazer ficção científica no Brasil é
simplesmente um absurdo, uma coisa ridícula". Na direção contrária, Nelson, falando de
Quem é Beta? não se envergonha do gênero escolhido. Ao ser perguntado se o filme "tem
alguma ligação com a realidade atual", o cineasta é categórico:

não, a não ser pelo fato de que estamos filmando hoje. O filme traz uma nova
perspectiva, pois não se refere a uma realidade conhecida, é uma fantasia, fruto de
imaginação, uma espécie de projeto de sonho. (NELSON..., 1972).

O modernismo da linguagem de Quem é Beta?, as suas não concessões a uma
representação realista convencional, geraram um medo nos distribuidores, o de que o filme
fosse de fato muito hermético e ininteligível para o público da época, ou pior, que eventuais
interpretações errôneas das metáforas apresentadas gerassem polêmica. Isso fez com que eles
exigissem que Nelson gravasse um depoimento para ser usado em um prólogo explicativo.
Nele, Nelson se dirige a plateia: "Não procurem mensagem nesse filme, se alguma houver
será contribuição de sua parte", jogando para o espectador a responsabilidade pela produção
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dos sentidos do filme, e se liberando da ideia de que esta obra seria, como a crítica já andava
dizendo, mais uma alegoria didática espetacular. E liberando-se também de um compromisso
mais restritivo com o realismo tradicional: "Nunca foi de nossa intenção dar realismo ao
comportamento dos personagens, porque tudo acontece como numa história em quadrinhos,
sem compromisso"53. Quanto aos que ficaram atônitos com as reviravoltas estéticas de
Nelson, ele os tranquilizou assumindo que, por mais estranho que pareça, tudo em seus filmes
pode ser considerado realista, pois afinal:
quanto ao conteúdo, meus filmes não diferem muito – como Vidas Secas e Como
era Gostoso o meu Francês, Quem é Beta? é o reconhecimento da realidade do
Brasil. É sempre a mesma problemática: os cabras e os outros. (DOS SANTOS,
1973).

Em Quem é Beta?, de forma similar a um típico filme de zumbie atack como A Noite
dos Mortos Vivos (1968), de George Romero, acompanhamos um núcleo de protagonistas
abastados, brancos, ricos, bem-vestidos, que tem que se livrar do ataque dos "contaminados",
como são chamados no filme os personagens que parecem brasileiros pobres, mestiços,
maltrapilhos, que vagam pelas estradas e atacam as casas de veraneio. São os "os cabras", as
massas de "retirantes" de hecatombe nuclear futura, parte deste enredo sci-fi, mas que, na
óbvia leitura alegórica possível, pairam estes personagens zumbis-retirantes como a metáfora
do grande processo de migração de interioranos pobres para as grandes cidades modernas do
Sudeste do Brasil. Fato que sabidamente agravou seu inchaço, seu défict habitacional, e seus
índices de violência a partir da década de 60.
Mas ninguém ficou mais atônito com Quem é Beta? do que o antigo companheiro de
Cinema Independente dos anos 50, Alex Viany.
Em 1974 Alex Viany gravou um debate com Nelson e outros cinemanovistas,
publicado no livro O processo do Cinema Novo, organizado por José Carlos Avellar, com
esses e outros trabalhos de Viany. Como lembra a nota do organizador do livro, "este debate
foi feito para o primeiro número da revista Luz e Ação, que não chegou a ser publicado". Ele
lembra que a ideia do debate partir de Nelson Pereira, "que chamou Alex para organizá-lo"
talvez não esperasse a posição confrontadora de Alex. Alex inicia ironizando o nome da
revista, que alude a ordem-clichê para começar uma encenação e filmagem no set: "Luz e
ação! Vamos Discutir!". Nelson retorquiu, já encarnando o tom hippie desbundado, como se
dirá, contraposto ao tom de inquiridor neorrealista que ia ser encarnado por Viany: "Você
53

Prólogo de Quem é Beta como é transcrito em "As memórias da fumaça" (AVELLAR, 1973).
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disse que vamos brigar... Vamos curtir legal, com muito humor também". Alex diz que "a
exceção talvez da música popular" todos "os outros setores da cultura", na verdade, "estão
numa crise terrível". Graças à censura ditatorial, e em sua visão, às escolhas estéticas dos
cinemanovistas, está difícil para quem "queira trabalhar as tais maneiras de dizer a verdade".
(VIANY, 1999).
Viany comenta a primeira mostra retrospectiva do Cinema Marginal, que ele teria
assistido no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, falando de como ela o assustou. A
mostra provava a que ponto as experiências narrativas do cinema moderno brasileiro teriam
levado seus realizadores ao beco sem saída da total falta de comunicação com o público. Algo
que o "perturba muito" e o faz achar que é "realmente necessário conquistar o publico
brasileiro". Alex afirma sua crença no debate e na discussão mais que na "bondade" do
"elogio" entre confrades, e assumirá um tom acusatório e implacável. Viany reclama que ele,
o primeiro divulgador das ideias de Lukács, se sentiu isolado com a guinada alegórica
brechtiana, ainda mais por parte de um colega de longa data como Nelson Pereira. O fato do
novo filme do diretor ser uma ficção cientifica propriamente dita, e um coprodução francesa,
leva Alex a perguntar a Nelson, com quem afinal lutara pela definição do que era de fato um
filme brasileiro na época dos primeiros congressos de cinema dos anos 50, se "Quem é Beta
não é um filme colonizado". E mais, provoca Nelson perguntando "para que público você
estava fazendo? Você fez pra si próprio?". Nelson se irrita e perde o tom de confraternização
hippie, de "curtir legal" e "transar numa boa" o "papo", como havia prometido manter, nesses
termos, no início da conversa:

Alex, você deixe de frescura, tá legal? Porque você sempre fez o que quis, em
quaisquer termos. Ah! Não fode, Alex! Qual é! Agulha no palheiro foi um filme que
você fez em esquema antigo de estúdio de fazer chanchada musical, carnavalesca,
Você fez Agulha, que é o quê? Que é um lance de comportamento social. [...] E Sol
sobre a Lama? Você pegou o Palma Neto, produtor que queria fazer autopropaganda
[...]. Ele queria fazer o filme pra se promover, Você fez um filme seu. Você sempre
foi um cara que respeitou seu capital, Alex! Você não pode reprovar ninguém por
fazer o que quer fazer... Você está virando moralista! [...] Você acha que eu quis me
comunicar com o grande público? Eu botei o filme num cinema só, chamado
Cinema Um?" (VIANY, 1999).

A reação de Viany (1999) ao destempero de Nelson é positiva: "Já melhorou hein!".
Alex explica aí que o que ele deseja com a provocação "é tentar racionalizar tudo, é tentar
chegar ao racional as coisas, algo que naquele momento "é difícil mas é o meu barato!"

Eu considero Quem é beta? um filme de milionário diletante, Que não é o seu caso.
E vou dizer exatamente o que eu disse quando sai do filme do cinema depois de ver
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o filme do Cacá. Acho um filme completamente supérfluo. Eu acho que se o Cacá
não tivesse feito Joana não faria falta a ele, nem ao cinema brasileiro.

Nelson, a partir daí, cobra que Alex explique "no que Joana Francesa é contra o povo
brasileiro?" e "em que é contra a visão de uma realidade brasileira?", defendendo o realismo
deste filme de Carlos Diegues lançado no mesmo ano da conversa54. Joana Francesa (1973)
foi definido então por Jean-Claude Bernardet (2011, p. 301-305) numa crítica da época como
o ocaso da fase alegórica do Cinema Novo, onde, como em Quem é Beta?, a "metáfora" foge
de vez, completamente, de sua base na "estrutura social".
Para Ortiz Ramos, de fato os filmes de Carlos Diegues feitos logo após Os Herdeiros,
nos anos 70, são também representativos dessa oscilação, guardando componentes de
alegoria, mas aumentando sua gradação de espetáculo para as massas, num coquetel ainda
indigesto para o grande público.

O grupo cinemanovista prossegue, no início da década, oscilando entre obras que
mantém forte núcleo direcionado para grandes discussões sobre o país e
componentes reveladores do desejo de atingir o público mais incisivamente. (ORTIZ
RAMOS, 1990, p. 402)

E falando especificamente da carreira de Diegues, Ortiz Ramos mapeia o mesmo
processo pendular de oscilação da fase Parati de Nelson Pereira, processo que configura o
que chamamos de uma crise do brechtianismo. Crise que se impõe enfim na passagem para os
anos 70:

como seu filme anterior tinha sido Os Herdeiros, vasto e complexo painel da
história brasileira, a guinada para Quando o carnaval chegar surpreende a todos.
[...] O ludismo da chanchada é injetado num tipo de cinema herdado do período
anterior, onde a veiculação da mensagem através da obra ocupa importante lugar.
Glauber Rocha com estilo, define este filme de Cacá como "a refilmagem de
Cantando na Chuva, com um roteiro cepecista de Brecht e o estilo 'corte e costura do
Cinema Novo [...] Mas com Joanna francesa o diretor retorna a um cinema em que
a seriedade e as discussões mais amplas moldam e dominam a narrativa [...] um
tratamento ancorado na literatura social [...] uma antiga paixão cinema-novista,
agora temperada com elementos do realismo mágico, principalmente de Garcia
Marquez [...] Joana Francesa persegue então, os pontos de contato com o espetáculo,
narrando com competência uma historia e utilizando uma grande estrela
internacional, mas ainda traz embutidas as grandes temáticas e preocupações do
cinema novo. (ORTIZ RAMOS, 1990, p. 403).

54

A discussão entre Nelson e Alex sobre Quem é Beta? vai terminar de forma saborosamente jocosa, chegando
a níveis pueris:
Alex: Torno a repetir: só eu é que faço merda!
Nelson: O filme é uma merda tá legal? Concordo com você.
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Ortiz Ramos nota, a partir dessa época, "Uma tematização cada vez mais insistente da
questão do mercado" (ORTIZ RAMOS, 1990, p. 403). Na ocasião Carlos Diegues declara,
insatisfeito com o beco sem saída do dissenso crítico entre Cinema Novo e Cinema Marginal,
tendo ambos os movimentos obtido a mesma má receptividade geral do público na virada dos
anos 60 para os 70: "o cinema brasileiro deixou o mercado de idéias e não conseguiu chegar
ao mercado de consumo". Carlos Diegues (apud AUMONT, 1970, p. 44-55) fala em uma
possível "morte do Cinema Novo" em uma entrevista que dera aos Cahiers du Cinéma, em
fins de 1969.
Carlos Diegues, Glauber Rocha, Joaquim Pedro de Andrade, Leon Hirszman, Miguel
Faria Jr., Nelson Pereira dos Santos e Walter Lima Jr., enfim, os sete principais diretores do
Cinema Novo assinariam, em 1973, um manifesto que resume essa atmosfera de insatisfação
e de crise a respeito de suas últimas escolhas estéticas, o Manifesto Luz & Ação, um balanço
das conquistas e derrotas do Cinema Novo no decênio de 1963 a 1973. No texto deste
manifesto, os que o assinam dizem-se decepcionados com "o cinema burocrático das
estatísticas e dos mitos pseudo-industriais", que eles tentaram encampar com a fase alegórica.
Paradoxalmente unindo, esse "cinema burocrático", financiado pelo Estado e bem ou mal
preocupado com as estatísticas que contabilizam resultados de bilheteria, a uma guinada
estética brechtiana, modernizadora da representação da realidade brasileira, como vimos neste
capítulo.

O cinema para nós só tem sentido enquanto invenção permanente, em todos os
níveis de criação – prospecção de novos modos de produção, especulação de novas
áreas temáticas, experimentação de novas articulações lingüísticas e sintáticas,
utilização de novas técnicas etc.. [...] Certos de que, sendo brasileiros, é essa a nossa
situação fundamental – se não botarmos o Brasil nos filmes, eles não imprimem55.

E como veremos no capítulo seguinte, na continuidade de nosso mapeamento, as
grandes linhas do debate dos cineastas brasileiros sobre a representação realista, a
modernidade radicalizada tanto por marginais como por alegóricos, e a consequente
problematização da representação realista, nascida da incursão em processos estéticos de
experimentação formal por parte desses autores, será questionada depois por muitos deles
próprios. Como Arnaldo Jabor e Nelson Pereira dos Santos, do lado do Cinema Novo e João
Batista de Andrade e Neville de Almeida do lado do Cinema Marginal, que partem – no
período de ascensão da Embrafilme, paralelo ao de abertura do Regime Militar (1974-1984) a
55

Luz & Ação (de 1963 a 1973). Arte em Revista, São Paulo, Kairós, n.1, p.09, jan.-mar. 1979.
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pregar um abandono das ideias de distanciamento brechtiano e propalam um novo apego aos
recursos geradores de efeitos de real.
Vamos

detectar

outras

mudanças

de

padrão

de

verossimilhança

baseada

discursivamente na reivindicação de uma volta a parâmetros realistas menos brechtianos.
Trata-se de um outro momento de polêmica, visto que essa produção que tem mais clara uma
pretensão comercial e de comunicação com o público pagante, alicerça o apogeu econômico
da Embrafilme e vai ser chamada também de Cinemão, de forma pejorativa. Poderia se
detectar nela uma tendência ao Naturalismo, um arremedo do realismo na visão lukacsiana,
com Ismail Xavier cunhando até o termo Naturalismo da Abertura. Outros celebraram o que
seria uma nova “Abertura ao Real”, como o crítico Hélio Nascimento, uma abertura que não
estaria presente de fato no apogeu do brechtianismo, mas sim no contexto deste Cinemão56.
Mas, principalmente, o debate realista continua, tão forte quanto antes, no discurso dos
cineastas, como veremos. O processo culmina em afirmações de uma crise do cinema
moderno como um todo, com o surgimento de preocupações ditas então pós-modernas. Elas
estariam refletidas tanto em nosso cinema como no internacional, numa revalorização única
do artificialismo expressionista do cenário, da fé na imagem, como que alardeando uma
superação final dos paradigmas bazinianos que teriam regido o cinema mundial desde o pósguerra.

56

Cf. NASCIMENTO, 1981. (O Reino da Alegoria, Realismo e Inovações, Abertura ao Real e Uma opção
libertadora.)
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4

SEGUNDO MOVIMENTO DISCURSIVO DE AFIRMAÇÃO DO REALISMO

4.1

Comunicação, Grossura, Pornochanchada: o “Vulgar” como o “Real” no Cinema
do Brasil

4.1.1 A Questão da Comunicação

É preciso abordar agora como a questão da comunicação dos filmes nacionais
modernos com o público é importante para a inflexão vivida pelo debate realista nessa virada
para os anos 70. Como veremos nesta abertura de capítulo, esta questão é levantada desde a
afirmação do Cinema Novo, e ela se complica com a gradativa inclinação de seus autores para
as teorias de Brecht sobre a representação realista, fenômeno detectado no capítulo anterior.
Os Centros Populares de Cultura (CPCs) da UNE patrocinaram filmes do alvorescer
do Cinema Novo como o marco Cinco Vezes Favela (1962) e a – nunca completada –
primeira versão de Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho, filmada em 1964. O
sociólogo Carlos Estevam Martins – um dos principais ideólogos dos CPCs –, ainda nos
debates públicos iniciais dos cinemanovistas, questionava a busca crescente por “inovação”
da linguagem (MARTINS, 1962). Uma busca perceptível tanto no elogio de um cinema
moderno e inovador por nomes como Glauber Rocha, como pelo desmerecimento, por parte
desses mesmos nomes, das experiências de renovação do cinema brasileiro que, por outro
lado, estavam obtendo uma maior comunicação com o público e, por conseguinte maior
rendimento nas bilheterias. Estas últimas, como já sabemos, seriam as experiências de
Roberto Farias e Anselmo Duarte, diretores de Assalto ao trem Pagador e O pagador de
Promessas, vistas como americanófilas e comerciais. Como vimos no segundo capítulo, os
"pagadores" foram fortemente desaprovados na Revisão Crítica glauberiana. Estevam Martins
(1962) então se coloca:

por que razão o grupo do Cinema Novo vem tomando a aristocrática atitude de
esnobar os dois pagadores? [...] Temos um povo inculto e alienado que vibra com os
pagadores e pode assimilar o conteúdo desses filmes porque não encontra obstáculos
formais naquela linguagem fácil, convencional, “comercial”, familiar, popular. Os
rapazes [cinemanovistas], ao contrário, estão “empenhados” em derrotar essa
linguagem chinfrim. Para eles, é como se ela fosse mais inimiga do que o
imperialismo, o latifúndio, a burguesia. Querem criar uma nova linguagem e, por
isso mesmo, o que conseguem é ficar falando sozinhas, enquanto a platéia solta
piadas e prefere se divertir consigo mesma, desinteressada daquela linguagem que,
de tão nova e diferente, até parece estrangeira.
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O pesquisador Arthur Autran fala, em seu artigo publicado na Revista da FAMECOS
em 2008, As concepções de público no pensamento industrial cinematográfico, da confusão
entre público e povo como algo que remonta de fato ao grupo de cineastas ligados ao Cinema
Independente. Nos anos 1950, esse grupo de que já falamos, "efetivamente desenvolveu o
pensamento em torno da questão da importância do mercado interno para a consolidação da
indústria por meio da imbricação com a idéia de público" (AUTRAN, 2008, p. 84-90). Nelson
Pereira dos Santos e Alex Viany, como visto no terceiro capítulo, participavam, ativamente,
desse Cinema Independente, voltado para uma produção fora dos grandes estúdios, e
empenhado na filmagem em locação e na representação da realidade brasileira, fortemente
influenciado pelo Neorrealismo italiano. Nelson, já ao apresentar, no I Congresso Paulista do
Cinema Brasileiro de 1952, sua tese sobre o Problema do Conteúdo no Cinema Brasileiro,
lembremos, dizia que o povo do Brasil quer ver no cinema de seu país o "reflexo de sua vida,
de seus costumes, de seus tipos". (DOS SANTOS apud AUTRAN, 2004, p. 196). Por isso, na
visão de Autran (2008, p. 84-90), Nelson estaria inferindo que "se a produção nacional optar
pela temática brasileira, o público corresponderá nas bilheterias". A comunicação viria com a
representação realista do Brasil, como causa e efeito.
Nessa visão de mundo, "público e povo são termos equivalentes utilizados de forma
praticamente indistinta, levando a ideia de que se o público apoia o cinema nacional logo o
povo também" (AUTRAN, 2008, p. 84-90). Conclusão que vai, a partir daí, servir como base
para justificar "plenamente o auxílio governamental", auxílio que veremos aumentar ao longo
das décadas seguintes, atingindo seu ápice na Embrafilme dos anos 1970. E essa
"identificação com o público-povo, alcançada através do reflexo da vida deste na tela", era
também alcançada através dos padrões do realismo crítico lukacsiano, apregoado por Viany e
Nelson, como já discutimos.
Ismail Xavier, no capítulo Cinema político e Gêneros tradicionais, de seu livro O
Olhar e a Cena de 2003, nos lembra que o público e o povo são conceitos que vão se
distanciando depois, nos Cinemas Novos dos anos 60:

uma tônica dos cinemas novos dos anos 60 na América Latina foi a busca de novas
formas de representação capazes de dar conta dos processos mais fundos de sua
realidade específica. Isso se fez por meio de uma recusa aos padrões do cinema
industrial mais voltado para a reprodução das aparências, em que o naturalismo é a
convenção que estabelece limites muito claros para a discussão da experiência
social. (XAVIER, 2003, p.129-131).
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Os líderes dos cinemas novos latino-americanos “entendiam que a dimensão política
das novas poéticas exigia uma linguagem que deveria ir alem da transformação dos problemas
em espetáculo” (XAVIER, 2003, p.129-131), e esse entendimento, como vimos, acarretou a
adoção de estéticas modernizadoras e reflexivas, como a brechtiana, que tomava conta das
alas mais radicais do cinema moderno.

Guardadas as diferenças, podemos aproximar o que se passou no cinema brasileiro
com o ocorrido na Europa em torno de maio de 1968, quando alguns cineastas,
notadamente Jean-Luc Godard e Jean-Marie Straub, descartam a rotina do cinema
de “arte e ensaio” e procuram confrontações mais agressivas com o quadro
institucional. Nestes casos, foi decisiva a figura de Bertold Brecht como inspiração.
(XAVIER, 2006, p. 5).

Tal adoção de um realismo nos moldes vanguardistas e experimentais previstos por
Brecht consiste em um abandono, tanto do "naturalismo de base" que garantia o sucesso do
espetáculo de Hollywood – uma forma de realismo ingênuo e de direita, na visão antinaturalista herdada de Lukács –, quanto do realismo crítico lukacsiano, de esquerda. Atemosnos aqui à noção de "naturalismo de base", dada nos moldes pensados por Ismail Xavier em
seu livro sobre a questão da Opacidade e da Transparência. Nele, a terminologia
"naturalismo de base" define a forma de representação da realidade cotidiana própria de
Hollywood e que fundamentou o cinema clássico-narrativo em todo mundo. Seria um
discurso transparente, onde o espectador não vê o espetáculo como construto mas, ao
contrário, consegue imergir sem dificuldades nele, e nele acreditando como se esse espetáculo
fosse ele mesmo uma outra realidade a ser vivida, a desdobrar-se em sua frente, não havendo
espaço para o questionamento crítico/distanciado disso. As técnicas brechtianas proporiam
um discurso mais opaco, onde a imersão no espetáculo é dificultada com fins de proporcionar
maior reflexão e questionamento em relação a esse próprio espetáculo (XAVIER, 2005).
Nessa gradação entre opacidade e transparência, o realismo crítico da corrente
neorrealista italiana, que influencia o Cinema Independente, o cinema inicial de Nelson
Pereira dos Santos e Alex Viany, encontra-se, na verdade, a meio caminho desses dois polos.
Seu realismo é crítico, ma non troppo: critica o conteúdo social exposto, mas não chega a
criticar, não ao menos tanto quanto a corrente brechitiana, a forma do próprio espetáculo. Não
querendo mostrá-lo como uma construção, evita a metalinguagem. A partir da Nouvelle
Vague e do Cinema Novo, como vimos, começam os procedimentos de maior opacidade no
discurso cinematográfico, graças a influência das ideias de Brecht. E a discussão sobre o que
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seria mais revolucionário, trabalhar a forma ou o conteúdo, surge no cinema brasileiro, como
pode ser resumido no ataque de Carlos Estevam aos "aristocratas" formais do Cinema Novo.
A já explicada virada brechtiana rumo a essa opacidade que distancia criticamente o
espectador do espetáculo, provoca de fato um revertério econômico no cinema moderno
brasileiro, pois "o novo cinema viu suas pesquisas associarem-se a uma dificuldade de
comunicação com o público" (XAVIER, 2003, p.129-131). A adoção do pensamento
brechtiano, tal como analisamos – ou tal como descreve sucintamente Autran (2008, p. 8490), "o projeto visando despertar o espectador da passividade" –, se por um lado "enquadra-se
plenamente na modernidade artística", por outro acaba "lançando o movimento numa
encruzilhada que é percebida por Gustavo Dahl". Aponta aqui Autran o começo de uma
reavaliação desse processo no seio do próprio cinema novo, por parte de um de seus pais
fundadores.
Gustavo Dahl (apud AUTRAN, 2008, p. 84-90), antes um defensor radical do cinema
de autor e um dos implementadores dessa teoria no Brasil (como já falamos), escreve para a
Revista Civilização Brasileira em 1966/67 que "os intelectuais brasileiros preocupam-se cada
vez mais com a comunicação de massa" e "lamentam aquilo que se denomina de seu
hermetismo". Porém, sua dedicação "pela causa popular" não resolve a "questão que
atormenta todo o Cinema Novo: como vencer a contradição entre um cinema responsável no
nível do pensamento e da linguagem e sua aceitação pelo público".
Marcados pelo problema resumido pela intervenção de Dahl, "os realizadores viam-se,
a partir de então, constrangidos" a escolher entre três opções: "a consolidação econômica da
atividade", ou "as investigações estéticas e ideológicas", ou "uma solução que conseguisse
conciliar os dois eixos". Assim Arthur Autran (2008, p. 84-90) nos resume esse impasse,
alertando que, "das respostas aí advindas é que se colocaram as questões para boa parte da
produção cinematográfica brasileira dos anos 1970 e 1980".
Roberto Farias, sempre cioso das questões do filme de gênero, é também dos
primeiros a assumir que o caminho plena e absolutamente "moderno" é inviável
economicamente, e a reafirmar a centralidade da luta pela conquista de público. Ainda mais
depois que, com Selva Trágica (1963) – filme que analisamos no terceiro capítulo, seu filme
mais claramente associável à modernidade cinematográfica e a estética propriamente
cinemanovista –, Farias amarga um enorme prejuízo de bilheteria e, por conta disso, fica três
anos sem filmar, trabalhando pela primeira vez nesse intervalo com a televisão brasileira,
veículo que apenas iniciava seu processo de implementação no país.
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Roberto volta ao cinema com uma comédia urbana de costumes, Toda Donzela Tem
um Pai que é uma Fera (1966). Esta obra marca sua reconquista do sucesso de bilheteria. Em
seguida lança ainda com ainda maior sucesso a trilogia Roberto Carlos, que levou ao cinema
nacional a gíria, as roupas, e o comportamento da juventude de seu tempo, numa estética já
então chamada de pop, comprometida com os valores de consumo da sociedade de
comunicação de massa57. Dahl e Farias, não por acaso, como veremos mais adiante neste
capítulo, estarão à frente da consolidação da experiência da Embrafilme nos anos 70.
Uma tentativa marcante de se fazer um cinema moderno, mas também de alcançar o
público nacional-popular, será a produção da Saga Filmes. Conta-nos Leon Hirszman sobre a
produtora que ele, junto com outros sócios, comprou de Joaquim Pedro de Andrade e que,
com o filme de episódios ABC do Amor (1966), dirigido por Eduardo Coutinho, Rodolfo
Kuhn e Helvio Soto, abriu uma série de filmes empenhados em fazer um Cinema Novo, mas
comercial:

essa produtora havia realizado Couro de Gato e Arraial do Cabo [...]. Depois de
ABC do Amor (1966), entrou em Todas as Mulheres do Mundo (1967), de
Domingos de Oliveira, e no filme de Miguel Borges, Perpétuo contra o esquadrão
da morte (1967). [...] Eu prestava atenção nas reações do público. Foi aí que surgiu a
idéia de fazer uma experiência, a de aplicar a concepção de cinema de autor a certos
mitos da época. Alguma coisa na linha da chanchada, um filme com um critério
diferente, colorido e com musica. A trilha seria de Vinicius de Moraes e Tom Jobim,
Garota de Ipanema, realizado em 1967, apesar do roteiro de Vinicius, Eduardo
Coutinho, meu e do Glauber, teve filmagem improvisada [...]. Tratava-se de utilizar
o cinema como um instrumento para o conhecimento de nossa realidade sem no
entanto impor-lhe qualquer limitação. [...] aqui era realmente o mundo da Garota de
Ipanema, um mundo para fazer a desmistificação dessa jovem que não era feliz, mas
dissimulava bem [...] O filme carregava uma contradição: contestava o mito da
Garota numa produção cara, que precisava dar renda e por isso era voltada para as
faixas de população mais jovem. Pretendia ser a base de um possível caminho
industrial do cinema brasileiro, mas atacava a alienação quando justamente se
destinava a um publico alienado. (HIRSZMAN, 2005).

Garota de Ipanema (1967), segundo Autran (2008, p. 84-90), significou "um
verdadeiro marco divisório no contexto do Cinema Novo servindo para definição de
posições". Para Ismail Xavier (2001) é um marco também de uma série de "tentativas de
comédia mais comunicativa", na "política de atingir o público", filmes que "mostram um certo
desajeito" em seu intento. Ismail fala aqui de El Justicero (Nelson, 1966), As cariocas
(Roberto Santos, Khouri, etc., 1966) e da citada acima por Leon, produção da Saga Todas as
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A trilogia começa com Roberto Carlos em Ritmo de Aventura (4 milhões de pagantes em 1967), depois
Roberto Carlos e o Diamante cor-de-rosa (2,7 milhões de pagantes em 1969), e se completa com A 300 Km
por hora (2,5 milhões de pagantes em 1971). Cf. RAMOS DE SOUSA; CHALUPE, 2012.
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Mulheres do Mundo (Domingos, 1967). Este um filme celebrado por Glauber como o maior
sucesso de bilheteria do Cinema Novo, sucesso que teria sido obtido por conta da obra falar
"com franqueza de seu mundo". Ou seja, trata-se de uma obra que é realista em termos
críticos, modernos, não compactuando com o "naturalismo de base", e que faz sucesso de
público. Uma vitória, para Glauber:

o essencial no nosso cinema é falar com franqueza para atingir a comunicação. Foi o
que fez Domingos de Oliveira com Todas as mulheres do Mundo. Foi uma vitória
em falar com franqueza de seu mundo e conseguir comunicação. Há diretores que
falam com franqueza e não comunicam. Mas ninguém faz filme contra público,
queremos sempre atingir o público. (ROCHA, 1967a).

Nessa mesma época, em outra entrevista, Glauber resume sua visão sobre a questão da
comunicação:

se meus filmes são às vezes herméticos, reconheço que é falha minha. Mas só me
sentirei bem com o cinema no dia em que, sem fazer concessões à pornografia e ao
mau gosto, conseguir atingir o público. E com uma linguagem nova. Este é o meu
objetivo. [...] acredito num cinema de autor, embora ache que ser autor não é se
afastar do publico e fazer obras íntimas e abstratas. Ser autor é estar com o público.
Mas estar com o público não é estar com o palavrão na boca. (ROCHA, 1967b).

Glauber aqui ressalta o seu rechaço ao que se chamava comumente cinema grosso, um
cinema de "mau gosto", com o "palavrão na boca". Associado a um "mau gosto" apelativo e
comercial, por contraposição a um cinema mais fino, termo associado ao bom gosto, como na
própria tradição da finesse francesa. Tais termos eram comuns na imprensa carioca da época,
sendo aplicados à exaustão na disputa entre a finesse da Bossa Nova e as, consideradas então,
grossuras e exageros melodramáticos do samba-canção tradicional. O programa O Fino da
Bossa da TV Record, comandado por Elis Regina e Jair Rodrigues entre 1965 e 1968, e discos
como O fino do fino, de Elis e Zimbo Trio, popularizaram de vez, em todo Brasil, essas
expressões. Podemos entender a extensão desses dois conceitos no âmbito da crítica de MPB
lendo obras como O Balanço da Bossa de Augusto de Campos (1978) e Verdade Tropical de
Caetano Veloso (1997). As expressões grosso e grossura, nesses sentidos, foram, no caso do
cinema brasileiro, associadas inicialmente aos policiais de Jece Valadão (MONASSA, 2006)
e de Miguel Borges (SILVA NETO, 2008), e depois resgatados pelo movimento do Cinema
Marginal como índices de uma realidade popular brasileira.
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4.1.2 A Questão da Grossura: o Vulgar como Real e o Nascimento da Comédia Erótica

Piauiense, Borges foi um dos fundadores do Cinema Novo; sua presença nas reuniões
e debates inaugurais do movimento está documentada em obras como Revolução do Cinema
Novo, de Glauber – onde é chamado de mestre numa das passagens originais58 –, e a
autobiografia de Paulo Cesar Saraceni (1993), sem falar em inúmeros artigos e entrevistas na
imprensa da época. Chegando a dirigir um dos curtas que compõe um filme inaugural do
movimento, Cinco Vezes Favela, intitulado Zé da Cachorra, Borges se tornará também um
dissidente de primeiríssima hora. No calor do lançamento das obras autorais-comerciais da
Saga Filmes, Borges aproveita as entrevistas sobre Perpétuo contra o Esquadrão da Morte
(1967), seu segundo longa e produção da Saga, para atacar frontalmente o Cinema Novo e
valorizar seu primeiro longa, associado anteriormente ao Cinema Novo, mas prejudicado pela
censura, Canalha em Crise (1965). O que não impedirá de, no início da década seguinte, ter
seu Barão Otelo no Barato dos Bilhões (1971), produzido por Luis Carlos Barreto, uma entre
outras parcerias e diálogos descontinuados que manteve com os antigos amigos
cinemanovistas. Mas sua postura pioneira, anticinemanovista e antimodernista, provocaria a
ira de Glauber, fato também documentado nos capítulos finais de A Revolução do Cinema
Novo. Tanto Jece Valadão, que explode com os Cafajestes (1962) de Ruy Guerra, para depois
se empenhar na produção de filmes ditos então industriais, quanto Miguel, serão alcunhados
de traidores. Acusação temperada ainda mais pelo mal-estar glauberiano em relação ao filme
policial, fenômeno a que já aludimos (ROCHA, 2003).
Borges é, na verdade, um crítico da postura que contrapõe autor e artesão, trabalhada
de Paulo Emilio a Glauber Rocha, e que está por trás de toda a questão da comunicação, e é
problematizada com a série Garota de Ipanema, Todas as Mulheres do Mundo e Perpétuo
contra o Esquadrão da Morte da Saga Filmes. Como explica Borges (1970) ao crítico José
Carlos Monteiro numa entrevista para o Caderno B.

O problema da autoria no cinema, nunca suficientemente discutido, engendra
armadilhas de todo tipo, às vezes a favor do autor, quase sempre contra. [...] Neguei
a minha imagem no espelho do cinema novo e passei a nada ver no frio do aço [....]
Resíduo das minhas origens piauienses. Sou de lá, não espalhem, com muita honra.
O ferreiro lá tem espeto de ferro, o boiadeiro se entende com o gado, o cesteiro faz
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"Estamos por fora, rezando o maso-ritual sob a batuta do mestre Miguel Borges, no Beco da Fome: O cinema
nacional é um abacaxi [...] A cultura brasileira é genial" – este trecho consta do texto original do Revolução,
que pode ser lido no Acervo do Tempo Glauber, mas foi suprimido na primeira edição, talvez por conta das
desavenças entre os antigos amigos. Reaparece em uma nota na última edição, organizada e prefaciada por
Ismail Xavier. Cf. ROCHA, 2004, p. 243.
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um cesto. É o fastígio do artesanato, o oficio como definição do individuo. [...] O
ofício será uma espécie de rito, liturgia? É arte, artesanato, artimanha.

Miguel Borges (1971)59 se orgulha que seu cinema – espaço da ambiguidade entre o
cinema de autor e o cinema de gênero, o intelectualismo e o "palavrão na boca", o campo da
"grossura lírica" como ele mesmo gostava de chamar – tenha influenciado o cinema de
Rogério Sganzerla e sua busca pela representação dos aspectos vulgares, de mau gosto,
grossos, da realidade brasileira. Borges (1963)60 lançou Canalha em Crise já avisando seus
espectadores que se tratava de um filme "violento e contundente, que não se intimida em
mostrar aspectos chocantes da vida". No depoimento para Monteiro, Borges (1970) se gaba:
"Canalha em crise é um precursor. Quem o diz é Rogério Sganzerla, citando-o entre os
melhores resultados do cinema novo".
Em outra matéria sobre seu cinema, o JB fala do filme As Escandalosas (1970), outra
entrada pioneira de Borges, desta vez no gênero nascente da comédia erótica. Tanto seu
pioneirismo na grossura, quanto a boa recepção de sua estética entre a nova geração de
cineastas paulistas, são afirmados:

Miguel Borges, entretanto, vem perseguindo um certo cinema grosso desde que,
como um dos fundadores do Cinema Novo, dirigiu o episódio Zé da Cachorra em
Cinco vezes favela [...]. Na fase final de As Escandalosas, produtor e diretor e
diretor entraram em conflito [...]. Seja como for, o filme encontrou alguns
defensores entusiastas em São Paulo, onde já foi lançado (O CINEMA..., 1971).

Do grupo associado ao Cinema Marginal, são aqueles mais ligados a produção
paulista da Boca do Lixo, como Antonio Lima e Carlos Reichenbach, chamados por Fernão
Ramos (1987) de grupo marginal-cafageste, os que finalmente teorizaram sobre um cinema
grosso, como solução tanto para uma representação mais fidedigna da realidade brasileira
como para a almejada conquista de público pagante. Uma reedição, em tempos de
contracultura, da fórmula de Nelson Pereira em o Problema do Conteúdo, de que temos
falado.
Na matéria Uma fórmula para o sucesso no JB, sobre o primeiro longa do grupo
marginal-cafajeste, As libertinas (1968), um filme de episódios dirigidos por Reichenbach,
Lima e João Callegaro, a obra é considerada "essencialmente comercial", nascida da junção
de "um gaúcho, um catarinense e um mineiro reunidos em São Paulo". O JB dá destaque à
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Depoimento de Miguel Borges na Coluna Gente, JB, 15/11/71.

60

Depoimento de Miguel Borges sobre o lançamento de Canalha em Crise. JB, 27/06/63.
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expressão "cinema cafajeste", que o filme lançaria. Segundo Reichenbach (UMA
FÓRMULA..., 1969), o termo "tem um sentido picaresco", Seu episódio Alice "nasceu de
uma reunião de cinema novo em São Paulo", mas "ao fazer um filme comercial, procurei
glosar os filmes comerciais":

meu episódio tem brigas no estilo de Carlos Manga, panorâmicas e passeios pela
praia a Primo Carbonari, romance entre classes distintas, ao gosto de Amacio
Mazzaropi, sado-masoquismo a Odi Fraga. Misturei Cassandra Rios com Marcel
Capp e o resultado ajudou assim a acrescentar a fita um cunho picaresco.

Já João Callegaro (UMA FÓRMULA..., 1969), assim define o Cinema Cafajeste:

é o cinema da comunicação direta, que aproveita uma tradição de cinqüenta anos do
mau cinema americano, devidamente absorvido pelo espectador e que não se perde
em pesquisas estetizantes, elucubrações intelectuais.

Mas esse cinema que se pretende comercial está recheado de citações pop, num nível
decifrável apenas por entendidos na cultura pop61; cobrando do espectador uma consciência
da linguagem, traz os problemas de comunicação de um metacinema também. É por demais
culto, como nos explica Ismail Xavier em Alegorias do Subdesenvolvimento, explicando que
esse choque de influências e gêneros, esse mix, não satisfaz as demandas espectatoriais do
gênero cinematográfico tal como convencionado. Esse choque é, na verdade, percebido como
uma crítica ao gênero, distanciadora, e é recebido assim como uma confusão ininteligível pelo
público da época (XAVIER, 1993). Na verdade, é um jogo de cinéfilos, que estão seguindo a
tradição macmahonista da Nouvelle Vague, como podemos apreender na leitura de Cinefilia
de Antoine de Baecque.62 Um dado importante nesses filmes, que também será empreendido
por A mulher de todos (1969), de Rogério Sganzerla, é a incorporação de uma forte dose de
erotismo e a representação de uma mulher moderna, mais liberal, que aparece sendo filmada
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Devemos lembrar que vivemos nesse momento a explosão da pop art de Andy Warhol e Roy Lichtenstein no
Ocidente, e as polêmicas derivadas.
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Desde a Liberacão da França, a sala do Cinéma MacMahon em Paris, se especializou na exibição de filmes
dos EUA, antes interditos no período da Ocupação Nazista, e foi nele que a geração dos jovens turcos da
Cahiers du Cinema teve acesso mais livre aos filmes de ação mais violentos, comerciais, ao estilo americano.
Uma ala da revista mais entusiasmada com esse tipo de cinema passa a desprezar o novo cinema francês mais
intelectualizado da Nouvelle Vague, e faz o elogio do comercialismo. Forma-se assim o círculo dos MacMahoniens, cujos escritos influenciaram o pensamento dos cineastas marginais, que também idolatravam os
filmes B de Samuell Fuller. No artigo Em Defesa da Violência, publicado nos Cahiers du Cinéma em 1960,
Michel Mourlet , um deles descreveu assim seu ídolo dos filmes de ação: "Charlton Heston, por sua própria
existência e independente do filme em que está, fornece uma definição mais acurada do cinema que
Hiroshima Meu Amor ou Cidadão Kane, filmes cuja estética ou ignora ou repudia Charlton Heston". Cf.
BAECQUE, 2010.
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de forma mais despojada, sexy, mas num cinema que bem ou mal tem pretensões culturais, e
narrativas, não sendo puramente pornografia. O que representa algo novo no cinema
brasileiro, e que dialoga com uma corrente que ganha força no cinema europeu da época.
Reichenbach se refere à influência do Cinema Cochon francês, cuja produção também cresce
nesse momento63. Cinefilia também fala dessa propensão erótica do Roger Vadim, de E deus
fez a mulher, do Ingmar Bergman de Monika e o Desejo, como fundamentais pra uma nova e
moderna representação da mulher sexualmente liberada no cinema, distante das divas
hollywoodianas, e totalmente incorporada pela Nouvelle Vague. É interessante notarmos, nas
leituras dos jornais brasileiros ao longo do século XX, que justamente a expressão cinema
realista, ou filme realista, muito antes do neorrealismo se referia exatamente a filmes que
mostrassem a nudez feminina ou o sexo de forma mais aberta, o que era para os padrões
morais da época de fato uma grosseria64.
Antonio Lima explica que nosso cinema "não tem tradição em filmes eróticos",
portanto para "inaugurar o gênero", Lima conta que os marginais-cafajestes preferiram
"mostrar como se comporta uma mulher frustrada, casada com um sujeito medíocre", a exata
premissa de Madame Bovary, obra prototípica do realismo. No episódio de Lima, Angelica,
ele detalha "como se atormenta a mulher ciumenta, presa aos preconceitos sociais" (UMA
FÓRMULA..., 1969)65. A matéria diz que "o cinema cafajeste" de As Libertinas é diferente
do que faz Jece Valadão" (UMA FÓRMULA..., 1969). De fato o forte teor metalinguístico
elaborado por diretores cinéfilos ex-alunos de uma das primeiras escolas organizadas de
cinema do país, a Escola de Cinema São Luís, em São Paulo, só iria aumentar em seu filme
seguinte, Audácia, a fúria dos desejos (1969).
Na matéria Cinema da Boca do Lixo, Carlão e Lima contam que acabavam de "fazer
um filme sobre cinema, Audácia, que começa com um documentário sobre a Boca do Lixo e
conta em seguida duas histórias com personagens e ambiente cinematográficos". A matéria
diz também que:

o cinema da boca do lixo já motivou um ciclo de estudos na Escola de
Comunicações Culturais da Universidade de São Pulo, com a exibição de vários
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Literalmente Cinema Porco, a terminologia derrogatória francesa para filmes eróticos de mau gosto, o
correspondente europeu ao nosso cinema grosso. Há inclusive o ditado: "Le cinéma cochon c'est pas que
pour les garçons!". Carlos Reichenbach (2004) conta da influência do Cinéma Cochon nos marginaiscafagestes no seu depoimento a Coleção Aplauso.
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Cf. Hemerotecas de JB e Correio da Manhã no site da BN.
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Depoimento de Antônio Lima em Uma fórmula para o sucesso. JB, 23/06/1969.
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filmes, sob a denominação de Cinema Novíssimo, Cinema Grosso. (CINEMA...,
1970).

Segundo Antonio Lima, "esse ciclo foi especialmente importante por demonstrar o
interesse de alunos e professores pelo trabalho dos cineastas rebeldes, cujos filmes têm, em
sua maioria, um tom brasileiríssimo". A grossura cinematográfica, portanto, já era estudada
como conceito na Academia. Cinema Novíssimo, termo usado recentemente para os filmes
brasileiros independentes dos anos 2000, também (CINEMA..., 1970).
No mesmo ano, o crítico Ely Azeredo voltaria sua verve contra a grosseria e o
erotismo intelectualizado dos marginais-cafagestes. "Pasolini fará amanhã o que José Mojica
Marins vem fazendo há anos": esta afirmação feita pelo locutor do documentário que abre
Audácia é citada por Ely como um exemplo. Um exemplo de que o filme é uma "espécie de
manifesto da escola que o muito jovem Rogério Sganzerla iniciou com o Bandido da Luz
Vermelha". (AZEREDO, 1970). Reclamando da política do INC, que adota um prêmio
adicional de renda, recurso de fomento a filmes mais comerciais, hoje reeditado pela Ancine,
Azeredo nos mostra que essa política passaria a incentivar os filmes de apelo mais erótico,
aspecto que os filmes iniciais do marginal-cafajeste celebravam. Ely fala com revolta da
audácia aludida no título, confundida com erotismo:

mas a audácia compensa hoje na indústria cinematográfica brasileira de acordo com
recente resolução do INC, este filme, insatisfatório até em suas veleidades de
erotismo, receberá prêmio no valor de cinco ou 20 por cento da renda liquida.
(AZEREDO, 1970).

Outra citação do documentário de abertura de Audácia, "Um filme de sexo é uma
questão de abertura de diafragma", é destacada, ao se lembrar que ela é dita por "uma voz à
margem da ação" do filme. Ou seja, uma voz metalinguística, extradiegética, detectando aí
Ely um efeito de distanciamento e reflexividade, num suposto filme comercial. Isto seria a
prova, na visão de Ely, de uma contradição nada saudável, a seu ver. O documentário
manifesto inicial e os recursos metalinguísticos serviriam apenas "para fazer média e aliciar
cinéfilos". (AZEREDO, 1970). “Será preciso algo mais para caracterizar o arrivismo que
caracteriza esses produtos fabricados as pressas para 5% de cinéfilos e 95% de consumidores
pornocinema?” (AZEREDO, 1970).
O artigo contém um depoimento de Sganzerla, que declara a Ely, resumindo o
problema: "um estilo obsceno serve para melhor retratar nossa realidade". 66 Ely comenta
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Depoimento de Rogério Sganzerla em AZEREDO, 1970.
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então que os moços do cinema marginal de linha cafajeste julgam que a "miséria de recursos
técnicos e culturais propicia melhores condições de realizar filmes organicamente brasileiros
do que a cultura cinemanovista", mas lembra que esta até "chegou a filmes de sintonia
popular, como Macunaíma". (AZEREDO, 1970).
Alex Viany, geralmente um defensor do cinema moderno brasileiro, ao contrário de
Ely Azeredo que havia se notabilizado como crítico feroz deste, demonstra interesse na busca
de uma grosseria popular brasileira por parte de Rogério Sganzerla. Mas, nas já comentadas
resenhas que Viany fez dos filmes marginais, este também alerta para o efeito negativo, em
termos de retorno de bilheteria, que uma grossura intelectualizada, cinéfila, traria. Alex então
escreve que Sganzerla "termina por fazer um cinema (refinado) sobre o lixo". Assim, "se ele
quiser realmente perseguir a meta de um cinema grosso conseqüente e atuante", ele tem que
fazer um cinema "feito dentro e com o lixo do que nos resta de cultura popular", e "imbuir-se
muito mais do espírito de macaca de auditório". Aqui, o ex-chanchadeiro Viany – que tentou
levar respeitabilidade, junto com Alinor Azevedo, para a comédia musical popular, criando o
realismo carioca, como chamou Glauber – não condena o uso da "baixa cultura" nos filmes
marginais. Como também, muito menos, condena as referências radiofônicas de O Bandido,
as quais aprecia. Porém, Viany (1969, 1970b) lamenta exatamente a mesma coisa que irá
lamentar nos filmes alegóricos dos cinemanovistas: o recurso a uma enorme sofisticação de
linguagem, que nasce da inflexão do realismo crítico engajado para um brechtianismo
vanguardista, como vimos, processo que afastou o cinema brasileiro do povo.
O então debutante cineasta Arthur Omar, além do já comentado elogio feito a fase
alegórica do Cinema Novo em artigo de 1972, faz, no mesmo ano para o mesmo Correio da
Manhã do artigo citado, um balanço sobre o Cinema Marginal. Nele, Omar destaca uma
conquista deste último para a representação da realidade brasileira: o aspecto erótico
grosseiro, revelador de um real urbano e vulgar que era ignorado.
Omar (1972b). começa dizendo que passou o feriado de Páscoa revendo os principais
filmes marginais num ciclo do MAM, e resolve chamá-los de Escola M, que como ele nota,
"passa a encarar a filmagem como um ato" ou uma ação "germinadora de sentido",
corroborando a tese do "realismo inesperado" de Sganzerla.
O cinema novo girava em torno da noção de “povo” [...] Então a falsa noção de
povo foi substituída, pela Escola M, por uma contra-noção, “o vulgar”. Armada da
categoria do “vulgar”, ergueu todo o seu edifício formal. Foi o vulgar que gerou
toda uma nova dramaturgia. Legitimou as rupturas da cena teatral do velho cinema
novo.
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Para Omar, esse "vulgar" – onde se "permitia olhar para a câmera, interromper o jogo
dos atores, absorver o acaso na estrutura narrativa", efeitos próprios do "realismo inesperado"
sganzerliano – seria uma melhor adequação à realidade brasileira, pois "a categoria do vulgar
regia e unificava todas as suas experiências". O cinema marginal, "nessa proposição de
conhecimento do vulgar, adquire um corpus final estável, uma fisionomia especifica no seio
da cultura e não se confunde com as marés underground internacionais". Por fim, diz Omar
que "o vulgar é urbano", já que nasce das "identificações da geração pop" que surgiram no
Brasil do fim dos anos 60. Por causa isso, "A Escola M interpreta o ruralismo do cinema novo
como delírios sartreanos", porque "na cidade o cinema perde a inocência". E com a "noção de
vulgar", se "conquista uma porta na cidade". A luta da Escola M "era a luta pelo acesso ao
urbano", para "apreendê-lo", este novo real do Brasil urbano.

O vulgar compreende um par de opostos: o sexo e a morte. As figuras oscilam entre
esses dois extremos. Sai do sexo para cair na morte. Duas localidade desvinculadas,
dias paralelas indigestas. [...] O sexo e a morte se substituem a busca do cinema da
noção de historicidade. Constituem-se no motor narrativo de qualquer ação, a
própria razão de se do movimento. (OMAR, 1972b).

Quanto à morte, a Escola M, "a assume enquanto medita sobre o lixo urbano e a
industrialização". Porém, "do outro lado faz do sexo uma estação obrigatória", Lima,
Reichenbach e Sganzerla, num encanto intelectual pelo cinema couchon, descobrem o
erotismo. Mas Omar detecta um problema nisso pois, dado o intelectualismo da Escola M, ela
"barra o acesso a um verdadeiro erotismo" e não "explora nem pesquisa o sexo, presente
sempre como caráter subsidiário", algo que um filme de fato pornográfico faria. A
descontinuidade, a fragmentação, a radicalidade da linguagem, enfim, não permitem "o
controle alternado das tensões" do espectador, "nem a montagem permite o relacionamento de
posturas e lugares erógenos particulares". Não se trata de material masturbatório, afinal de
contas (OMAR, 1972b).
Com relação a esse ambiente cinematográfico nacional que se torna aos poucos mais
aberto a uma representação da vulgaridade e do sexo, José Mário Ortiz Ramos (1990, p. 405)
nos lembra de que, "na passagem da década, um cinema calcado no erotismo começa a ocupar
espaço, e a despeito das críticas e antipatias terá vida bem mais longa do que a inicialmente
prevista".
Com o já falado As escandalosas (1970), por exemplo, o patrono dos marginaiscafajestes, Miguel Borges, acrescenta um forte tom de grossura e erotismo a crônica de
costumes carioca, urbana e moderna, fundada em parte pela tríade Toda Donzela tem um pai
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que é uma fera (1966), de Roberto Farias, Todas as Mulheres do Mundo (1966), de
Domingos, e Garota de Ipanema (1967) de Leon Hirszman.
Junto com os filmes de Pedro Carlos Rovai, tais obras consolidariam enfim a linha da
comédia erótica no cinema brasileiro moderno. Eis o nome inicialmente dado a essa corrente
de filmes que, graças ao incômodo provocado pelo seu sucesso avassalador, nos setores mais
moralistas da crítica, seria denominada pejorativamente de pornochanchada. Nome que alia,
justa ou injustamente, a pornografia à chanchada. Tal gênero, nascido assim do cinema
autoral de “diretores mais tarimbados”, se transforma no grande motor comercial, compondo
a ala do cinema brasileiro o mais popular possível, nos anos 70 (ORTIZ RAMOS, 1990, p.
406-408). Para Ortiz, a comédia erótica, une:

influencias de filmes italianos em episódios, retomada dos títulos chamativos e do
erotismo já presentes em filmes paulistas do final da década de 1960, reatualização
da tradição carioca na comedia popular urbana, tudo é acionado para uma produção
que, com poucos recursos, consegue um feliz relacionamento com o grande publico
[...]. Um primeiro bloco da produção, entre 1969 e 1972, mostra a entrada em cena
de produtores e diretores mais tarimbados, numa espécie de recrutamento de certa
competência para dar a arrancada inicial. (ORTIZ RAMOS, 1990, p. 406).

Se é em São Paulo que o grupo marginal-cafajeste afirma deliberadamente o apelo
erótico, mas numa chave underground – chamando pela primeira vez a atenção para a
produção da Boca do Lixo paulistana, que em seguida se tornará o principal eixo de produção
das pornochanchadas paulistas –, é no Rio de Janeiro que Pedro Carlos Rovai dirige os
primeiros tipos de comédias eróticas que consolidam o alcunha, graças a sua popularidade. Os
filmes de Rovai alcançam de súbito um enorme sucesso, como Adultério à Brasileira, de
1969, garantindo a implementação de sua rentável produtora carioca, a Sincro Filmes.
Também é no Rio e, no mesmo ano, que o irmão-ator-assinatura de Roberto Farias,
Reginaldo, seguindo as premissas do filme de gênero tão caras a seu irmão, se aventura na
direção. Reginaldo une o estilo de comédia com tom levemente erótico – que seu irmão
também tentara em 1966 com Toda Donzela tem um pai que é uma fera, filme em que atuara
–, com um estilo mais próximo ao de Rovai, em seu longa Os Paqueras, de 1969.
Ortiz Ramos comenta que filmes como estes são "típicos exemplares das primeiras
comédias eróticas, caracterizadas por certos cuidados na elaboração de roteiro, na escolha do
elenco e no trabalho de direção". Além de serem grandes "êxitos comerciais". Assim, "daí pra
frente o gênero", o da pornochanchada propriamente dita, pós-Rovai, "vai decolar". Por
consequência, "ao percorrermos as 25 maiores bilheterias entre 1970 e 1975, deparamos com
nove pornochanchadas, capitaneadas pela recordista A Viúva Virgem" (ORTIZ RAMOS,

169

1990, p. 406-407). Essa obra de Rovai, de 1972, será resgatada culturalmente pelos
cinemanovistas como referência, ao longo da década, configurando uma próxima inflexão do
debate realista. Como veremos adiante, o filme será alçado a exemplo inspirador de uma nova
comédia de costumes nacionais, realista.
Porém, até este resgate, como resume Ortiz Ramos, a comédia erótica tinha "relações
cheias de atritos no interior do campo cultural". Eram, a principio, "criticadas pelos
cinemanovistas" e também "repreendidas pela censura". No entanto, "como sua aproximação
com o público trazia embutida a questão do popular", isso vai mudar. (ORTIZ RAMOS,
1990, p. 407-408).
Veremos, a partir de agora, como o erotismo e as vulgaridades triunfantes, tanto no
cinema comercial da pornochanchada, como no cinema alternativo dos marginais-cafajestes,
vai suscitar uma virada dos discursos de cinemanovistas como Arnaldo Jabor. Veremos,
como anunciou Omar, a categoria de vulgar se confundindo com a categoria de povo, na
representação do real no Brasil. Veremos que, pelo viés da discussão realista, serão
valorizadas as conquistas da pornochanchada, e irá se enaltecer seu caráter de representação
de nossa realidade
José Mário Ortiz Ramos (1990, p. 408), aliás, também nos faz notar que, em alguns
dos seus filmes de maior sucesso, Pedro Carlos Rovai trabalhou com "roteiristas integrantes
do politizado movimento teatral da década de 1960", como Armando Costa em A Viúva
Virgem e Oduvaldo Vianna Filho em Ainda Agarro essa Vizinha. Ambos egressos dos CPCs
da UNE e fundadores do Grupo Opinião, levariam depois os sonhos cepecistas de uma arte
nacional e popular também para a o reduto comercial da TV, criando juntos o programa A
Grande Família. A trajetória de Vianna Filho, o Vianinha, é exemplar: começando no Teatro
de Arena de Augusto Boal, fora de protagonista de O Desafio (1965) de Saraceni, para
roteirista de um dos maiores clássicos da pornochanchada, sempre em busca da representação
do costume popular. Veremos agora como inflexões no discurso realista, criando novos
paradigmas de realismo no cinema do Brasil, se associam a busca de mudanças nos padrões
de produção e de relacionamento com o público.
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4.2

A Restauração do “Naturalismo de Base” na Era Embrafilme: Cinema Realista é
Cinema Popular, Mais Uma Vez

4.2.1 Toda Nudez Será Realista

Estudando o panorama do cinema brasileiro do começo dos anos 70, Ortiz Ramos
(1990, p. 401) conclui que "pressões de mercado e um Estado ditatorial serão balizas estreitas
para o cinema dali para frente”. Se "a censura foi sem dúvida brutal, colaborando para
desagregar movimentos e intimidar os artistas", por outro lado "o desenrolar da cultura
brasileira pós-68 está assentado em bases complexas, decorrentes de uma gradativa
industrialização da produção cultural":

a década de 1970 vai explicitar uma nova posição para a cultura, com a esfera de
mercado assumindo proporções surpreendentes, Em todos os setores ocorrem
expansões da produção e do consumo de bens simbólicos [...]. O cinema brasileiro
vai acompanhar o processo, dobrando sua presença no mercado e expandindo sua
produção. Uma arena de grandes dimensões estava armada. [...] Teria que ser
enfrentado o tenso vínculo entre o cinema de pretensões autorais e as pressões
políticas e de mercado. Enterrados os sonhos de radicalidade do Cinema Marginal
[...] e perdidas as bases políticas do Cinema Novo com a devastação das propostas
nacionalistas e libertadoras, uma guinada deveria ocorrer para possibilitar a
continuidade da produção. (ORTIZ RAMOS, 1990, p. 402).

Como nos lembra Ismail Xavier (2003, p. 139-131), a então dolorosamente
constatável "dificuldade de comunicação com o público", associada às "pesquisas" do Cinema
de Autor, a partir do anos 70, "gerou, como estratégia de uma parcela dos realizadores", um
claro "movimento de retorno a fórmulas tradicionais, uma sedução pelo naturalismo, pelos
esquemas dramáticos usuais na grande indústria". E como Ortiz Ramos (1990, p. 404-405)
aponta:

o rompimento mais radical, ao enfocarmos o momento sob os ângulos do diálogo
com o mercado e das relações com o nacionalismo das décadas de 1950 e 1960, vem
com um filme de Arnaldo Jabor. O cineasta parecia recém-chegado de uma viagem
interplanetária – a da realização de Pindorama (1971) – e pousa para filmar Toda
Nudez Será Castigada (1972). Em artigos e revistas Jabor passa a falar em utilização
dos mitos da indústria cultural para ir contra eles, usa da ironia e humor.

Para Ortiz, se "a revisão é total", o resultado é tal que o filme se torna "uma explosão
de público, não deixando ninguém indiferente". Arnaldo Jabor, lançando Toda Nudez, "elegeu
uma outra trilha, não se intimidando em efetuar a explosiva mistura de sexo, melodrama,
grotesco, tangos e bolerões". A partir desse gesto isolado, mas corajoso, de Jabor, de buscar
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amarrar as pontas da discussão tanto com os Marginais quanto com a pornochanchada, "os
cinema-novistas começavam, a encontrar caminhos, efetuando balanços que só ficarão mais
claros na segunda metade da década". (ORTIZ RAMOS, 1990, p. 405).
Ainda na estreia de seu primeiro longa de ficção, Pindorama, em matéria chamada
Pindorama, Alegoria do Passado, Arnaldo Jabor, reagia a muito comentada má recepção dos
críticos a seu filme em festivais, e ao desprezo do público nas salas comerciais, advertindo
que já estava planejando uma virada em sua carreira. Ele anunciava que em seu próximo
filme, Toda Nudez Será Castigada (1972), a "reformulação é inevitável"67. O que mais vai
nos chamar atenção, aqui nesse momento, é como essa virada de Jabor será justificada em seu
discurso. O diretor fará um apelo ao credo realista, tal como já o explicitamos, como se Toda
Nudez, na verdade, fosse sua reafirmação.
No lançamento de Toda Nudez, Arnaldo Jabor participa de um debate, publicado em
Manchete. O redator apresenta a matéria comentando que o terceiro longa de Jabor “vem
batendo todos os recordes nos cinemas brasileiros”, e que esse seu “primeiro grande sucesso
de bilheteria” é muito diferente do primeiro longa, Opinião Publica (1967), “um
documentário” e do segundo, Pindorama, “um filme intelectual”. A revista Manchete
“desejando ver o fenômeno” – muito estranho, pelo visto, para a época –, de “um bom filme
de sucesso”, arma um “debate franco” de Jabor com os jornalistas e críticos Justino Martins,
Maurício Gomes Leite, Carlos Heitor Cony, Miguel Pereira e Wilson Cunha.68
Miguel Pereira chama atenção para o status único de “cinema síntese” de Toda Nudez,
pois o filme sintetizaria “uma enorme comunicação popular” com “uma temática de certa
profundidade”. Ao que Jabor responde que “existe uma velha crendice”, a de que “uma boa
obra de arte não faz sucesso de público”. O que ele confronta com o exemplo histórico de
Shakespeare, cujas peças, hoje tão respeitadas, eram apresentadas originalmente “no fundo
das estalagens para os carroceiros”. Para ele tal “crendice” é “uma herança dos anos 60,
quando a linguagem do cinema estava submetida a um processo de depuração, de
trituramento”. E faz seu mea culpa de ex-vanguardista: “Eu também participei dessa
experiência, levando-a até o fim com Pindorama”. Por conta disso ele poderia “falar com
tranqüilidade” que “esse mito é aristocrático”, ecoando a antiga visão de Calos Estevam, do
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Matéria sobre a recepção negativa de Pindorama, Caderno B, 13/03/1972.

68

"Arnaldo Jabor: Toda Nudez vista de perto". Manchete, 28/04/1973 – debate de Arnaldo Jabor com os
jornalistas e críticos Justino Martins, Maurício Gomes Leite, Carlos Heitor Cony, Miguel Pereira e Wilson
Cunha.
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CPC, e a do primeiro dissidente do Cinema Novo, Miguel Borges, sobre o elitismo autoral do
movimento.
Em A Nudez de todos nós, uma entrevista de Jabor a José Carlos Avellar para o JB,
Jabor divide sua argumentação a favor de um novo realismo, que estaria encarnado em Toda
Nudez, em três etapas. Ele dá um nome a cada uma. A primeira é O sonho gráfico:

acho que o Brasil é outro, mudou muito. Não é mais o país que existia antes de 68.
[...]. Estamos numa nova realidade. Está nascendo entre nós uma civilização
industrial postiça. [...]. Isto não significa que eu esteja de acordo com a nova
estrutura da sociedade brasileira, mas é preciso reconhecer que ela já é diferente, e o
cineasta brasileiro não pode continuar lamentando o desaparecimento de formas
sociais, nem se entregar a uma atitude de perplexidade e inação. [...] A realidade
brasileira está colocada diante de mim como uma coisa que deve ser olhada de
frente, duramente, com um olho real. E ser usada não apenas como tema dos filmes
a serem feitos, mas também como matéria dos filmes a serem feitos. E para ser
olhada de dentro, é preciso entrar nela. [...] Quero fazer filmes para ficar dentro da
massa, viver dentro do espaço brasileiro e de dentro descobrir este novo pais, no
qual estou definitivamente inserido. O importante é lidar com a matéria brasileira
oferecida por esta nova civilização industrial postiça. Ela provoca uma nova
realidade de comportamentos, de formas, de aparências, de relações entre as
pessoas. [...] Uma das contingências da vida de uma pessoa é o conhecimento do
país em que ela se encontra. (JABOUR, 1973).

Vemos a reedição de um arrazoado realista, que agora clama por um novo padrão de
verossimilhança. Incorporando fatores já levantados no discurso de Sganzerla, essa busca de
readequação do padrão de verossimilhança cinematográfico brasileiro em Jabor também se
condiz com uma mais adequada representação da cultura de massa do Brasil industrial. Esta
seria a resposta correta contra o avanço da TV colorida, e contra a afirmação das telenovelas
da Rede Globo, que vinham construindo uma nova projeção audiovisual do Brasil, superando
aquela antes construída pelo cinema. Uma disputa TV versus Cinema que os EUA viveram
décadas antes, mas que vive o Brasil justamente no momento de implantação das grandes
redes nacionais de TV, junto com a consolidação das outras mídias de massa no país, como a
indústria publicitária. Para Jabor (1973), frente ao "sonho gráfico" da TV, o cinema não pode
deixar de disputar a prerrogativa do realismo, avançando sobre as áreas em que a TV
prepondera, como o melodrama de massas, e a comédia de costumes.

Uma coisa que me espanta no Brasil atual é que ele está se transformando numa
espécie de sonho gráfico. O Brasil não é mais visto, ninguém mais sabe como são as
pessoas e o que é a vida cotidiana. Ela está escondida pelas televisões, pelos
veículos de comunicação de massa. Uma das novelas atuais se passa numa cidade
irreal, inexistente, semelhante a uma cidade de um western americano.
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Aqui vemos a transferência do problema crítico de O cangaceiro, do embate travado
por Glauber contra o cinema de grandes estúdios da Vera Cruz, como vimos no segundo
capítulo, do cinema para a TV. Esta última tomou esse espaço do sonho gráfico, ela é que é
nossa nascente Hollywood tropical. Ainda mais porque os grandes estúdios de cinema
brasileiros, como a Vera Cruz, a Atlântida, a Cinédia, etc., haviam falido como produtoras, e
as que ainda existiam estavam começando a servir apenas como espaço técnico alugado de
gravação para a TV, a publicidade, as novas mídias que então surgiam.

Este é um dos grandes problemas da nossa cultura: não existe mais a realidade
brasileira, seu lugar foi ocupado por uma forma de não-realismo criado por esta
síntese populista. A consciência brasileira não está mais recebendo a sua realidade
cotidiana. Não vê mais a verdade do dia a dia. Nem mesmo as caras das pessoas
estão sendo vistas nos espelhos da cultura. Diante deste quadro, acho que o
importante é mostrar para mim mesmo e para os outros o que é estar no Brasil de
hoje. Talvez o cinema não tenha condições de furar o grande bloqueio da realidade
brasileira transmitido para todos os pontos via Embratel. Mas de qualquer maneira é
preciso tentar fazer com que nos possamos ser vistos nas telas das televisões e dos
cinemas. (JABOUR, 1973).

"Furar o grande bloqueio da realidade brasileira" será a meta de Jabor, respaldada pelo
melodrama de sucesso de Toda Nudez. No segundo ponto de sua argumentação, O retrato de
Janete, Jabor vê como remédio para o sonho gráfico irrealista da tv, o noticiário do fait divers.
Ecoando uma visão compartilhada tanto pelo seu novo mentor Nelson Rodrigues – que
trabalhou na reportagem policial – quanto Alinor Azevedo – que prescreveu essa receita em
seu artigo sobre o neorrealismo cá de casa. Aliás, essa mídia popularesca já tinha sido a fonte
de inspiração para o tema e o título de filmes como O bandido da Luz vermelha e Matou a
família e foi ao cinema.

Hoje em dia a realidade está principalmente no noticiário policial dos jornais
popularescos. O que me interessa não é apenas descobrir como se movem as forças
sociais, mas saber de que modo as pessoas pensam, como são seus traumas e
desesperos, suas paixões. Por exemplo: o que faz um homem matar a mulher com 17
machadadas e jogar o corpo num rio? Acho importante manter um contato direto
com o cotidiano e não com as superestruturas da nossa realidade. Nada disso, o que
importa é o contato com a vizinha gorda, com o pijama listrado do suburbano, com a
fome de empadas do desesperado, com a sordidez de um botequim".(JABOUR,
1973).

E aqui vemos a enumeração de detalhes do cotidiano de forma naturalista, como um
abuso da descrição de pormenores, esses detalhes da vida vulgar surgindo como efeitos de
real que estão presentes também na pornochanchada. Jabor quer "ver o gesto das pessoas”, e
“ver como elas reagem entre si”. Quer saber “como um diálogo pode revelar todo um mundo
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atrás dele" – e daí o elogio dos saborosos diálogos rodrigueanos, e de suas frases tiradas do
falar carioca. A obra de Nelson Rodrigues se presta a uma revelação maior do real, e por isso
ela também é uma denúncia das condições sociais adversas, mesmo que detectadas no campo
da intimidade, como se dá em Madame Bovary, afinal. Ou, nas palavras de Jabor, é preciso
investigar esteticamente "de que modo uma tia velha falando pode denunciar toda uma cultura
repressiva de centena de anos por trás dela”, e também “pode denunciar de que modo as
neuroses passam de pais para filhos".
Na terceira e última parte do argumento, Uma loucura coloquial, Jabor (1973) fala de
questões relacionadas à linguagem, fazendo seu balanço das perspectivas estéticas do cinema
brasileiro, no embate recentemente vivido entre a alegoria autoral de um lado e a
pornochanchada comercial do outro.

O cinema brasileiro passou por um grande período de perplexidade, provocado por
uma série de problemas. O crescimento desordenado de uma indústria de filmes de
baixíssima qualidade artística. A maior incidência da Censura sobre os filmes. As
dificuldades de mercado [...]. Fazer filmes transformou-se numa tarefa dura, num
meio de enlouquecer [...]. O Artista tem todo o direito de enlouquecer também,
Minha loucura pessoal é esta: quero enlouquecer assumindo uma atitude mais
coloquial [...]. Temos todos um problema comum, um certo desespero lingüístico
diante da monumentalidade da cultura de massas – esta a coisa mais difícil e
desesperante a enfrentar: como agir em termos de linguagem. Podemos tomar o
exemplo de uma artista genial, talvez o mais importante cineasta dos últimos 30
anos pelo menos, que é Godard. Tudo o que ele disse acabou sendo consumido,
transformado em propaganda de televisão. Em termos de trituração da linguagem já
se experimentou de tudo –, a tela branca, o negativo riscado, a claquete em cena,
deixar as repetições das cenas na montagem, e nada disto levou a nada. Talvez seja o
momento de voltar ao cotidiano. Uma novidade narrativa ou temática, um novo
comportamento do cinema poderá surgir de uma atitude mais coloquial.

Jabor cita, além das obras de Godard, alguns grandes momentos realistas do Cinema
Novo, desde a "seqüência final de Rio Zona Norte” até "a seqüência do comício movido a
samba de Terra em Transe, que foi uma das primeiras raízes do tropicalismo", não negando a
importância do surto alegórico, mas pregando sua superação. E mais, colocando-se como um
dos poucos cinemanovistas a valorizar seriamente a contribuição do Cinema Marginal,
assumindo que Toda Nudez, na verdade, paga também um tributo às propostas de um regaste
da realidade brasileira cotidiana e vulgar, grossa, suja, empreendidas pelos cineastas
marginais. "Importante ainda a aceitação do sujo nos filmes de Julio Bressane e Rogério
Sganzerla", para a mudança necessária em nossos padrões cinematográficos de
verossimilhança, considera Jabor (1973):
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Nos últimos anos, um comportamento novo existiu principalmente em alguns filmes
do Cinema Marginal. Quase não chegaram a ser exibidos, o público mal sabe da
existência destes filmes. Mas esse gesto serviu para alertar o Cinema Novo do
barroquismo em que estava caindo. E só isto já é importante. Os filmes marginais
fizeram observações importantes [...]. Foi importante reivindicar o uso do mau gosto
não como uma figura de estilo mas como uma necessidade para captar todos os
aspectos da realidade brasileira.

Porém, o cineasta lembra que tanto marginais como alegóricos caíram mesmo assim –
e cada um a seu modo – numa “esfera olímpica”, como Jabor denomina. Isto por conta da
sofisticação da linguagem, como haviam também diagnosticado Alex Viany e Ely Azeredo.
Mesmo o cinema marginal usando a representação do vulgar não sofisticado e do cafona
como elemento da montagem, a construção era sofisticada e o filme ficava impossível se der
apreciado pelo público em geral.

O cinema brasileiro utilizou esteticamente a mitologia popular, ou tratou de arrumar
bem arrumadas as formas do mau gosto. Não se trata de pescar as formas do mau
gosto que possam ser usadas. Não se trata de ter uma aproximação seletiva e
organizar os mitos populares. O cinema marginal não conseguiu romper as amarras
da elite e ficou numa esfera olímpica, apesar da proclamação da necessidade do mau
gosto, da má estética. Vestiram-se de mendigosmas continuaram na elite como todos
os filmes brasileiros que procuraram fazer algo melhor. O importante é fazer filmes
populares, não sobre o popular. (JABOUR, 1973).

Ao longo de seu discurso ele se coloca como o arauto do cinema que iria superar
alegóricos

e

marginais,

presos

na
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da

questão

da

comunicação.

A

incomunicabilidade destes na verdade os afasta de qualquer comentário devidamente
relevante sobre a realidade brasileira, já que, em última instância, isso os afasta dessa mesma
realidade. A proposta de Jabor resultará em uma solução de compromisso entre a
pornochanchada e o filme cultural de tradição cinemanovista. Algo que será seguido depois
por toda uma nova leva de filmes, de Dama do Lotação a Dona Flor e seus Dois Maridos e
Xica da Silva, como veremos melhor mais adiante neste capítulo. Mas é em Toda Nudez que
se experimenta, pela primeira vez de forma rentável comercialmente, essa união do erótico e
do cultural, do grosso e do fino. Assim se abrindo um caminho para o retorno ao "naturalismo
de base" na carreira dos cineastas brasileiros modernos, com a restauração da narratividade
tradicional, quase hollywoodiana e, portanto comunicativa. Apesar da enorme influência de
sua nova proposta, dado o sucesso econômico dela, Jabor (1973) modestamente alerta que a
virada de Toda Nudez "não se trata de qualquer programa estético para abandonar a torre de
marfim e conquistar a torre do povo", pois "todas as posições são possíveis".
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4.2.2 Brecht Sob Ataque: a Saída do "Cinema Grosso" para a Representação da Realidade
Brasileira

Numa entrevista para o crítico Miguel Pereira, de O Globo, dada por Arnaldo Jabor
em conjunto com o escritor do texto original de Toda Nudez, o anjo pornográfico Nelson
Rodrigues69, o cineasta segue explicando sua mudança de paradigma, mudança que teve na
obra do dramaturgo a grande inspiração. Exatamente porque foi percebida por ele como um
foco de irradiação de um realismo brasileiro:

Nelson Rodrigues foi muito importante para minha formação porque através dele
descobri todo um sentido trágico e cômico da realidade urbana e da classe média
[...]. Ele nunca deixou que conceitos, teorias ou preconceitos o separassem deste
contato tão íntimo que ele tem com os personagens do nosso dia-a-dia. [...] Seus
personagens, a despeito da minunciosidade dos retratos, nunca escondem o mundo
que está por trás deles, a realidade que os cerca [...], nos textos de Nelson Rodrigues
há uma ligação entre culpa e realidade. […] O cinema é uma arte que nasceu do
folhetim. As primeiras sessões eram folhetins filmados. [...] A tradição folhetinesca
perdeu-se quando nasceu o cinema de autor, um cinema olímpico transformado em
grande arte (mas o cinema só é uma grande arte quando é uma arte pública. Meu avô
tinha toda razão quando dizia: "o cinema é para fazer chorar ou para fazer rir, se não
fizer isso é uma droga". (JABOUR; RODRIGUES, 1973).

Ao

que

Nelson

Rodrigues,

autor

da

frase-alerta

"jovens,

envelhecei!"70,

imediatamente comenta, em triunfo: "Seu avô é um homem sábio". Nelson, aliás, com seu
humor característico, dá outras entrevistas gabando-se do sucesso do filme, e de sua
influência sobre a nova visão estética de seu pupilo Jabor. Em uma entrevista a José Lino
Grunewald para o a Revista Filme Cultura, José Lino pergunta qual o melhor cinema do
mundo e Nelson responde, citando um de seus clichês: "Hollywood – é o óbvio ululante!"
(RODRIGUES, 1973). Quanto ao cinema novo, diz que até gostou de Boca de Ouro, de
Nelson Pereira, mas que a versão de Leon de A falecida, "sou eu, sem humor". Para ele, "do
cinema brasileiro salva-se Toda nudez será castigada": “sim, porque Toda Nudez, ao
contrário do que pensa o Jabor, é um filme que tem todos os meus defeitos. Já o mais grave
defeito do (Arnaldo) Jabor é a admiração dele por Godard”. Mas "o Godard não joga nem de
gandula no meu time", sentencia Nelson:
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Epíteto de Nelson consagrado por sua biografia, de mesmo título, escrita por Ruy Castro e lançada nos anos
90.
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Frase proferida em uma célebre entrevista dada a Otto Lara Resende, no programa de televisão apresentado
por este último, que havia pedido a Nelson um conselho para os jovens.

177

gosto pra burro de opereta da Metro [...] é preciso restaurar o mau gosto no cinema
[...] Acho que dá pé (o futuro do cinema nacional) quando desaparecer o Cinema
Novo, até o último vestígio [...] Marx e Brecht são responsáveis pela cretinização de
toda uma geração de cinema e de teatro. (RODRIGUES, 1973).

A independência do gesto de Toda Nudez frente à corrente principal do Cinema Novo
é celebrada numa colocação profética:

Jabor crescerá de uma maneira fantástica quando brigar com todas as suas atuais
amizades. O Jabor só não é muito maior porque não é reacionário, mas um dia ele o
será e nós assistiremos a explosão do seu gênio. Nunca vi ninguém com mais
vocação para aristocrata do que o Jabor. (RODRIGUES, 1973).

Naquela entrevista ao Globo feita por Miguel Pereira, dada em conjunto com Nelson,
Jabor renega claramente a pretensão vanguardista anterior de sua carreira:

não estou mais preocupado em fazer filmes para manter uma boa imagem junto ao
que a crítica francesa espera que devam ser os filmes populares. E sim fazer filmes
fraternais para com o meu povo. […]. O cinema brasileiro sempre oscilou entre uma
superintelectualização ou uma culturalização, que é uma maneira de ficar acima do
povo, mesmo querendo educá-lo, ou cai no oposto: a escrachação total que a
neochanchada brasileira vem fazendo, o que é uma maneira de desprezar o
espectador. Está na hora de não ficar nem acima nem abaixo, mas igual. É preciso
ter coragem para ser igual ao seu povo. A vanguarda no cinema tem que passar pelo
caminho de ritual público. Quando falo em comunicação e público não falo em
arrego. Falo de “encontro”. E o encontro só pode se dar quando você está na mesma
altura com as outras pessoas. (JABOUR, RODRIGUES, 1973).

Para os críticos arregimentados por Manchete, Jabor afirma que, na elaboração do
projeto de Toda Nudez, foi “uma coisa importante” o fato dele ter se despojado aos poucos de
qualquer “efeito de distanciamento” brechtiano, vanguardismo ainda em voga: "Quando
comecei a filmar, estava buscando certa posição irônica em relação ao filme" e por isso "tinha
pensado inclusive em colocar sambas que comentassem um pouco a história”. Um
procedimento de reflexividade e anti-ilusionismo, de comentário extradiegético distanciado,
nada inédito no cinema brasileiro moderno, posto que marcante nos filmes experimentais de
Julio Bressane, já a esta altura. Um procedimento usado largamente por este último, de Matou
a Família e O Anjo Nasceu, até os seus filmes mais recentes.

Mas isso dava um distanciamento ao filme que eu não desejei. De repente, via que
se o filme tivesse alguma coisa de novo seria justamente essa reassunção do
dramalhão, vamos dizer assim. Então assumindo o filme como drama, acho que ele
ganhou muito.71
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Entendemos assim, portanto, que é com Jabor que um discurso de superação das
estratégias vanguardistas de representação “épica”, distanciadora, brechtiana, do real, se inicia
nas frentes cinemanovistas. E o elogio de uma “reassunção”, de uma volta a um paradigma de
representação realista, que prescinde da reflexividade e do anti-ilusionismo modernista. Uma
restauração do "naturalismo de base" hollywoodiano no cinema brasileiro.
Carlos Heitor Cony levanta questões sobre um retrocesso estético frente às conquistas
estéticas e políticas dos anos 60, acusando o filme de ser tão moralista quanto Nelson
Rodrigues sempre o fora: “Mais dez filmes como O Último Tango e Toda Nudez e estaremos
na fogueira”, ironiza. Para Cony, com tais obras de revival de antigas posturas morais e
artísticas, “estamos voltando a Inquisição”. Wilson Cunha aproveita a deixa e questiona se a
adaptação de tal peça do anjo pornográfico não é apenas “mais uma comédia erótica”, como
as que dominam a produção comercial, que a esta altura já tinham ganho o apelido pejorativo
de pornochanchada, sendo essa a explicação mais simples e óbvia para o seu sucesso. Jabor
rebate citando a ideia de um estudioso de Shakespeare. Jean Coli, cita o cineasta, nos explica
o eterno sucesso de publico e crítica do bardo inglês apresentando a ideia de que obras de arte
têm “camadas de significação”, o que seria o exato caso de Toda Nudez, pois “dependendo do
nível de compreensão de cada espectador, o filme assume uma determinada perspectiva”72.
Jabor vai defender a função de catarse do filme, na mais radical postura de
afastamento de uma das determinações principais do Teatro Épico Brechtiano, aquela que
prega contra os efeitos conservadores e alienantes da catarse aristotélica. Por contraponto, o
expurgo emocional da catarse é uma das bases assumidas do teatro de Nelson Rodrigues. Sob
a influência do dramaturgo brasileiro, agora Jabor considera tão importante quanto os filmes
do cinema moderno e de arte, que propunham uma sociedade economicamente mais justa nos
anos 60, um filme como o seu, o melodrama Toda Nudez, que propõe uma coletivista
“repartição das culpas”: “o sucesso espantoso que o filme está fazendo reside principalmente
no fato de que as pessoas se sentem aliviadas de verem ali, publicamente, na tela, uma
confissão de seus crimes mais secretos. É aquela alegria da culpa assumida”.73
O credo marxista antialienação, fundamento do credo brechtiano, que apregoava uma
estética antiescapista, baseada nos efeitos de distanciamento de um teatro não
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dramático/épico, era algo ainda tão forte no ambiente intelectual brasileiro, que os
entrevistadores claramente se escandalizam com as justificativas de Jabor. Wilson Cunha, ao
perceber que o cineasta tem total consciência de que “seu filme tem um elemento catártico” e
que este ainda por cima se compraz em saber que “o pessoal sai lavado do cinema”, ironiza o
fato de maneira virulenta: “Antigamente, isto se chamava escapismo, se não me engano”, algo
“de que muito foi acusado o cinema americano” por intelectuais como os próprios
cinemanovistas que agora estariam comemorando o sucesso do colega Jabor74. Além de
comemorar, como veremos, esses colegas passarão também a se espelhar em sua experiência,
cada um a seu momento. Jabor sustenta sua escolha, e responde a ironia:

acho que o filme catártico pode provocar a purificação do espectador. Nós tínhamos
o terror, o pavor da comunicação, A gente achava que a comunicação alienava o
público. Pessoalmente não acredito mais na tentativa de fazer o espectador acordar.
Isso pode muitas vezes levar apenas a uma cortação de onda. Acredito que se possa
conseguir um atitude crítica de parte do espectador mesmo comunicando com ele.
Me interessa agora despertar atitudes críticas no inconsciente do espectador, a
consciência crítica precisa estar entranhada até o fundo. Acho que o que se tem a
fazer é aumentar o trânsito entre o mundo consciente alerta e o mundo soi-disant
hipnótico.75

Sua resposta faz Miguel Pereira questionar se então Jabor não considera Toda Nudez
“uma volta ao cinema dos anos 40”, ao que Jabor arrebata, usando uma citação
contraenvezada de Brecht a favor das novas circunstâncias estéticas, temperando-a com uma
típica boutade pasoliniana: “acho que o cinema mais importante foi o cinema americano da
época de ouro. Se era hipnótico ou brechtiano, sei lá. Como diz o Pasolini, o 'único cinema
brechtiano do mundo foi o americano'. Não tive essa preocupação”.76
De fato os procedimentos brechtianos davam sinal de esgotamento na produção
cinemanovista, que agora passaria a se empenhar diretamente em resolver a questão da
comunicação, readequando sua visão da representação da realidade social brasileira. Mesmo
que revendo assim sua adesão as teorias de Brecht. O interessante é que de uma nova forma
continua a discussão realista, a representação da realidade brasileira continua colocada como
objetivo principal que atualiza as escolhas estéticas dos cineastas. Ela não é ignorada, pelo
contrário, se reafirma.
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4.2.3 Brecht Sob Ataque: a Saída do "Filme Cultural" para a Representação da Realidade
Brasileira

Se, como acabamos de ver, Jabor representa um caminho de superação de Brecht e de
busca da comunicação e de restauração de um naturalismo pela via do cinema grosso e erótico
– uma associação do "vulgar" com o "povo" e com o "real", que remete assumidamente a
Escola M, a Sganzerla e ao cinema marginal cafajeste –, uma outra resposta aos impasses do
filme alegórico se dará pela via do cinema fino, cultural, empenhado na representação de fatos
da História do Brasil, e na adaptação de obras da literatura brasileira de tradição realista.
Nos primeiros anos da década de 70, Leon Hirszman e Joaquim Pedro de Andrade
lançaram dois filmes que exemplificam sua inflexão própria, e veremos agora como seus
discursos apoiaram também uma perspectiva de superação das ideias brechtianas. Porém,
buscando um caminho diferente da mera "assunção do dramalhão", do resgate do melodrama
e do cinema grosso, como fez Jabor.
Como vimos no capítulo anterior, com a implementação do INC em 1966, começa um
polêmico processo de aumento da presença do Estado brasileiro no cinema, que culmina com
a criação, em 1969, da empresa Embrafilme. Ao chegarmos em 1972, um evento mostra a que
ponto havia mudado a perspectiva geral do cinema nacional. Realiza-se o I Congresso da
Indústria Cinematográfica, em que, nas palavras de Jean-Claude Bernardet (2011, p. 199200), "o empresário substitui o gênio" como figura-chave do cinema moderno brasileiro.
Bernardet (2011, p. 199-200) escreve no Opinião do mês de encerramento do
Congresso, novembro de 1972, que, "substituindo os cineastas de roupas hippies por
congressistas de terno e gravata", esse evento "mostrou que a expressão Uma câmera na mão
e uma idéia na cabeça é coisa do passado", pois "o vocabulário agora é outro" e lá só se
falava em coisas como os "mercados naturais do Brasil". Como pode nos contextualizar Ortiz
Ramos, o dirigismo cultural da Ditadura, em seu moralismo, procurou evitar que tais
"mercados naturais" do país fossem inundados apenas pela pornochanchada, em particular, ou
por um cinema grosso em geral, estética que ofendia o gosto oficial conservador.

na gestão do Ministro Jarbas Passarinho e depois na de Nei Braga, no MEC, vemos
o ideário de setores do meio cinematográfico mais culto retrabalhar constantemente
as noções de “alienação”, “colonialismo cultural”, “ser brasileiro”, “valores
nacionais”, “memória cultural”. O estado buscara injetar, logo no início da década,
uma espécie de antídoto contra os perigos da expansão indiscriminada da produção,
que começava a gravitar em torno da comédia erótica. [...]. Segundo certa concepção
“educativa”, uma espécie de profilaxia cultural misturada com ufanismo, o Ministro
Jarbas Passarinho vai sugerir as filmagens das vidas de “homens como Borba Gato
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[...] para que nosso povo tome conhecimento dos heróis e episódios que fizeram o
país”. As sugestões de Passarinho são extensas , indo de Santos Dumont a Delmiro
Gouveia, sempre com o objetivo de resgate esclarecedor da “realidade nacional”.
[...] Walter graciosa, ao discursar na sua posse de diretor-geral da Embrafilme em
1972, retoma as palavras do ministro com um veredicto no tom da época “Quem não
gosta do Brasil não me interessa”. [...] E medidas como premiação, depois entrada
na produção e subvenção para elaboração de argumentos, são acionadas pra
privilegiar os temas históricos. (ORTIZ RAMOS, 1990, p. 410-413).

Para Ortiz, estando uma visão de Brasil e de cultura brasileira em jogo, "o diálogo dos
cinema-novistas com estas proposições foi imediato". Realiza-se uma espécie de casamento
final entre o nacionalismo de esquerda destes últimos com o nacionalismo de direita do
Governo Militar. Afinal, "a situação era tentadora", e assim, "quase sempre alegando os
imperativos da tática", nomes consagrados, defensores históricos do cinema moderno e
autoral, "entraram para valer na nova realidade, visando fazer deslanchar a produção". Foi o
caso da produção de filmes de época como São Bernardo, de Leon Hirszman (filmado em
1971 e lançado em 1973) e Os inconfidentes (1972), de Joaquim Pedro de Andrade, ambos
baseados em textos importantes de nossa Cultura e História. São Bernardo era a concretização
de um sonho, de algo que já tinha sido tentando, mas sem sucesso, por Nelson Pereira dos
Santos, a versão fílmica do clássico de Graciliano Ramos. Um livro considerado o apogeu do
realismo crítico na Literatura do Brasil (CARPEAUX, 1988; FALLEIROS, 2013). Já Os
Inconfidentes se baseava nos Autos da Devassa, a transcrição dos processos portugueses de
condenação dos participantes da Inconfidência Mineira.
Trata-se de um casamento com alguns óbvios percalços, este que une cinemanovistas
de esquerda com o Governo de direita. É uma solução de compromisso cheia de melindres, de
parte a parte. Para Ortiz, na verdade, com Os inconfidentes, Joaquim Pedro, de fato, "fez
absoluta questão de discordar" da forma como muitas produções históricas mais comerciais
ou mais chapa branca77 – caso notório do hit cinematográfico da Era Médici, Independência
ou Morte (1972), de Carlos Coimbra –, foram feitas.
São Bernardo, "num outro sentido, mas também marcando sua diferença, avança",
para Ortiz, pois, de todo modo, ambos os cinemanovistas disseram sim "ao culturalismo da
adaptação literária e/ou histórica como era do gosto da Ditadura, "mas a sua maneira, distante
do ideário que os tentara atrair". (ORTIZ RAMOS, 1990, p. 415). Na verdade, Joaquim e
Leon aproveitaram a oportunidade para ensaiar uma nova forma de representação de nossa
realidade, que superasse os impasses brechtianos, como já dissemos. Uma forma que, ao
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Uma expressão que, surgida nos tempos ditatoriais e se referindo a cor das placas de identificação dos carros
oficiais e de funcionários a serviço do Governo na época, é usada até os dias de hoje.

182

mesmo tempo, se ajustasse as novas estratégias de viabilização da produção cinematográfica,
surgidas naquele começo de década. E isto ficou marcado em seus discursos.
No caso de Leon, o impacto político e cultural de 1968, e o fracasso notório de Garota
de Ipanema, fez o diretor se sentir perdido. A princípio ele busca o caminho contracultural de
seu amigo Saraceni, bandeando-se um pouco para o lado da produção marginal, da Escola M,
como prefere Omar. Assim Hirszman ensaia também o realismo inesperado sganzerliano em
Sexta feira da paixão, Sábado de Aleluia (1969), obra que não tinha "roteiros, cenários", pois
"só tinha a equipe com a qual saía pra filmar". É uma afirmação da vertente brechtiana,
vanguardista, só que de maneira mais modesta, já que se trata de um curta, lançado dentro de
um longa. É apenas um dos episódios de América do sexo (1969), filme produzido por
ninguém menos que Antonio Polo Galante, produtor de A Mulher de Todos e As Libertinas,
marcos da tanto do Cinema Marginal, quanto da estética da Boca do Lixo.
Passando destarte pela fase brechtiana sem grandes voos, já que tais "projetos pagaram
o preço do nascimento das pornochanchadas mais comerciais, que começaram a tomar conta
do mercado" (HIRSZMAN, 2005), Leon, na verdade, aproveitaria o lançamento de São
Bernardo – uma longa que estabelece um novo padrão estético e de produção –, para fazer um
elogio de desagravo ao realismo crítico lukacsiano. Uma estética que tinha sido tão
desprezada devido à forte guinada brechtiana do final nos anos 60, fase que agora neste
começo de década de 70 dava sinais de esgotamento.

São Bernardo representou para muita gente um movimento de afirmação de uma
posição de um identidade, de uma visão de mundo, que estava totalmente oprimida
[...] Era importante realizar um trabalho baseado numa obra do realismo critico
(HIRSZMAN, 2005).

Numa Entrevista à Opinião em 1974, Leon conta que, naquele momento em que ainda
repercutia a explosão das alegorias do subdesenvolvimento, no mesmo ano em que Nelson
Pereira lançava Quem é Beta?, ele reafirma a importância de "fazer um trabalho baseado
numa obra voltada para o realismo crítico, para a realidade brasileira”, resgatando uma
posição lukacsiana. O realismo crítico teria se mantido como a melhor escolha para a
representação de nossa realidade no cinema, portanto.

Esta frase é a deixa para que o

entrevistador de Opinião comente que “São Bernardo se diferencia violentamente do
conjunto da atual produção cinematográfica brasileira, não só do cinema comercial, mas até
do cinema intelectualizado”, pois diagnostica que “na dramaturgia em vigor usa-se a
metáfora, a fábula”, ao contrário do que ocorre no filme de Leon, que “se mantém em
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obediência a Graciliano Ramos dentro de uma dramaturgia dita do realismo crítico”.
(HIRSZMAN, 1974).
Assim, Opinião provoca o embate pois, apontando de forma direta o realismo crítico
de São Bernardo, pergunta se ”essa dramaturgia parece-lhe mais adequada para a análise de
uma problemática social?”. Opinião cita também os notadamente alegóricos Brasil Ano 2000
e Como era gostoso o meu francês, e instiga Leon a responder se “as dramaturgias desses dois
filmes também são aptas a promover uma análise da realidade social?”. (HIRSZMAN, 1974) .
Leon, em sua resposta, evita confrontar seus colegas e desmerecer a posição destes. Não
querendo se afirmar frontalmente contra a visão brechtiana ainda em voga, faz como fez
Jabor, afirma seu distanciamento de Brecht terminando por citar, contraditoriamente, o
próprio:

esses dois filmes têm contribuições diferentes, mas igualmente importantes [...].
Devemos rejeitar tanto a espontaneidade absoluta quanto o dogmatismo, os
esquemas prontos de antemão. O importante é realizar filmes que contribuam para
revelar nossa realidade econômica, política, ou imaginária. […] Como era gostoso o
meu francês tira ilusões do espectador desmistificando um passado que é sempre
mistificado. Brasil Ano 2000 falando do futuro coloca relações que desmistificam o
presente […]. Temos que nos assumir como artistas [...]. Mas é claro que não se
pode desligar a análise da produção artística de um país da condição em que vive
esse país. Temos que assumir a pratica, a persistência dentro da dificuldade. Brecht
disse que num tempo em que o artista não consegue dizer tudo aquilo que quer ainda
assim deve continuar trabalhando para que quando mudarem as condições o que for
dito possa ser dito melhor (HIRSZMAN, 1974).

A nosso ver Leon termina, então, por reafirmar a representação realista do Brasil
como um valor em si. Mesmo que seja esta a representação de nossa realidade "imaginária”
num filme alegórico ou que incorpore outros elementos aparentemente irrealistas. Ainda se
trata, no caso, de uma escolha comum para seus colegas, porém já não é mais a sua, faz
questão de afirmar. Em síntese, ele reconhece o mérito do realismo de linha brechtiana, que
vigorava, com o seu poder didático, desmistificador. No entanto, seu novo filme, São
Bernardo, abriria uma brecha na produção cinemanovista, visando uma reafirmação, um
regate do realismo em moldes não brechtianos, reassumindo a importância do realismo crítico
lukacsiano. Tal resgate se justificava pela necessidade de um maior e mais saudável, tanto
social quanto economicamente falando, diálogo com o publico, a necessidade de investir num
discurso cinematográfico menos opaco. A mesma justificativa de Jabor, ao defender as
escolhas de Toda Nudez.
Porém, o peso de Brecht ainda é muito grande também para Leon e, ao contrário de
Jabor, ele não abandona totalmente seus preceitos. Como que dentro da tradição
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marxista/hegeliana da dialética, Hirszman (2005) afirma, a respeito de São Bernardo, que seu
trabalho de adaptação do romance do escritor comunista alagoano "foi menos do tipo
realístico que épico, como compreensão de Brecht", pois "buscava uma antítese entre o
realismo crítico e a teoria brechtiana". Numa entrevista ao Globo, feita logo antes do
lançamento do filme, Leon tenta mesmo não fugir tanto assim do espírito brechtiano do
tempo, e também como que para livrar-se de qualquer acusação de retrocesso
antivanguardista, ele aponta em seu filme efeitos de distanciamento, como compensação, e
precisamente na reconstrução histórica dos anos 30.

Apesar dos figurinos e a cenografia lembrarem 30, este é um elemento de
distanciamento crítico para o espectador. De repente surge um Ford “de bigode”. É
mais um elemento de estranheza para a platéia, do que propriamente uma
aproximação naturalista ou realista, como trabalho da minha direção. (SÃO
BERNARDO..., 1972).

A solução de compromisso com o brechtianismo ainda em voga se dá também na
trilha sonora do filme, composta por Caetano Veloso. Falando desta trilha, Leon diz que seu
“resultado é um tratamento musical que sublinha os valores épicos da trama e dos
personagens, conservando ao mesmo tempo seu caráter passional”. Para Leon, “A unidade
dialética entre paixão e razão é um dos traços mais fascinantes de São Bernardo” (SÃO
BERNARDO..., 1972). Ou seja, a trilha e o Ford Bigode garantiriam ainda um diálogo,
embora parcial, com a proposta do teatro épico antidramático brechtiano. Mas para além
disso, o realismo crítico se impunha no resto.
São Bernardo foi o primeiro filme distribuído pela Embrafilme, o início de um novo
modelo de produção. Leon conta que “foi feita uma distribuição baseada na experiência de
exibição de filmes mais abertos, destinados a públicos maiores, como as muitas comédias
eróticas feitas ultimamente”. (HIRSZMAN, 1974). Leon assim de fato ecoa essa justificativa
de Jabor, que viraria uma cantilena dos cinemanovistas, na medida em que eles afirmam sua
rendição aos imperativos da questão da comunicação: "Para uma continuidade de trabalho é
necessária a comunicação com o público, é preciso sentir sua reação. A autocrítica só é
possível a partir de uma crítica”. (HIRSZMAN, 1973).
E da autocrítica nasce a constatação: um realismo social menos brechtiano,
vanguardista, e mais comunicativo, era o caminho para o seu cinema.

Para mim São Bernardo foi uma resposta à impossibilidade de se fazer cinema
voltado para a realidade social do país. Ao mesmo tempo, garantiu um certa renda
sem esquecer a contradição do cinema entre a arte e a indústria. O fato de ter tido
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uma boa bilheteria, em seu lançamento ofereceu outro motivo de satisfação, a
confiança de que outros filmes assim pudessem ser feitos, porque havia condição de
pagá-los. [...] Houve ainda os prêmios. Em 73 recebi a Margarida de Prata da
CNBB [...]. O premio da Embrafilme para adaptação de obra literária [...] ajudou
financeiramente a produtora. (HIRSZMAN, 2005).

A guinada de Leon, sua volta ao realismo crítico – ou, como preferiu, uma atualização
sua do realismo crítico, através de uma síntese entre este e a reflexividade brechtiana –, é bem
vinda para Alex Viany, divulgador máximo do realismo crítico no Cinema Brasileiro, que
arremata, na já citada conversa entre este e Nelson Pereira para a Revista Luz & Ação: "Mas o
último filme brasileiro que me interessou foi São Bernardo". Tal obra seria, para Viany, de
fato "uma proeza muito difícil", e que "tem mais importância cultural para o cinema brasileiro
que qualquer dado para a solução desse problema nosso de chegar ao público" (AVELLAR,
1999). Posto isto, Viany assim resume o impasse daqueles que há tempos vem buscando a
representação da realidade brasileira, que é a habilidade de "passar" essa representação para o
povo-público brasileiro:

simplesmente porque acho que não conhecemos nada da realidade brasileira. Não
sabemos como enfrentá-la, não sabemos como colocá-la na tela de maneira que
passe o que queremos dizer, passar em todos os sentidos: passar não só em relação a
censura, mas principalmente em relação ao público. Para mim esse é o grande
problema. (AVELLAR, 1999).

Viany não tinha certeza se a escolha de Leon, essa "proeza muito difícil" de realismo
crítico atualizado, seria a escolha a ser replicada pelos demais cinemanovistas. Mas, de
qualquer forma, prefere esta opção a de Arnaldo Jabor, baseada na grosseria de Nelson
Rodrigues:

acho que também ninguém, conhece o público brasileiro [...]. Então nós trabalhamos
sempre no vácuo. Cada experiência é uma surpresa [...]. E, então vem um cara com
as racionalizações mais sacais, mais sacadas, para tentar explicar o sucesso de Toda
Nudez será castigada ou o fracasso de qualquer outro filme. Mas nenhum me
convence. Então, vem, o Jabor tentar me convencer [...] que o Nelson Rodrigues é
um escritor revolucionário. Não! Isso é piada para mim [...], recuamos muito mais
do que poderíamos imaginar se, de repente, o Nelson Rodrigues é promovido a
vanguarda. (AVELLAR, 1999).

Alex não apoia a visão de mundo de Nelson, seu colega de geração e de profissão, por
quem nutre uma antipatia histórica, graças as posições políticas deste último, bem mais à
direita do espectro que as suas, e com quem acabou rompendo relações. O que demarca o
quanto a guinada de Jabor era radical, afastando-o de um mentor do grupo cinemanovista, e
trocando-o por seu desafeto:
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eu o conheço há muito tempo, trabalhamos juntos em redação de jornal [...]. Ele só
rompeu comigo quando comecei a fazer críticas de filmes baseados em suas obras.
Aí ele passou a me chamar de tudo o que era possível me chamar. [...] Mas eu acho
que o Jabor é bem melhor que Nelson Rodrigues. O Jabor está se subestimando.
Exijo muito mais do Jabor do que aquilo... Acho que tenho o direito de exigir,
apesar de Pindorama [...]. Mas o Jabor continua a defender Pindorama como se
fosse um filme perfeito, inacreditável. Será que só eu que fiz merda? [...] Tenho
plena consciência de ter feito só merda.78

Nem Pindorama, nem Toda Nudez, nem alegoria nem grosseria. Joaquim Pedro de
Andrade, em seu longa subsequente à Macunaíma, também insiste no caminho da "proeza
muito difícil", tal como definiu Viany, com Os Inconfidentes. Neste filme, que repercute junto
com São Bernardo na apreciação crítica de 1973, Joaquim faz também sua atualização da
representação realista. Segundo ele, esta é uma reconstituição histórica que quer "quebrar
aquela espécie de paralisação que envolve as figuras históricas, com toda aquela aura de
respeito que se criou em torno delas", e que pretende representar "a carne e o osso dos
personagens da Inconfidência". (ANDRADE, 1972a). Pedro cita, nas entrevistas da ocasião
do lançamento, “os estudos que fizemos sobre os documentos”, e as decisões estéticas
tomadas a partir do “exame de todo o material” dos Autos da Devassa79. Esforços que
garantiriam uma fidelidade maior à realidade dos fatos, dado o embasamento no registro
documentário, não ficcional, de um processo jurídico (ANDRADE, 1972b). E para além da
pesquisa documental, o realismo seria garantido mais ainda pelo processo estético, pela
representação ficcional. Joaquim explica isso, ecoando a colocação de Aristóteles, discutida
em nosso capítulo teórico, de que a Poesia é maior que a História:

mas um depoimento de polícia principalmente naquela época não reflete exatamente
a realidade. Por isso fizemos uma espécie de inquérito-sobre-o-inquérito,
procurando analisar e cotejar as informações. Os depoimentos são contraditórios e
além de tudo vistos sob o ponto de vista da polícia. (ANDRADE, 1972a).

Apesar de toda ênfase realista, assim como Leon fez em São Bernardo, Joaquim não
se vê recuando na pesquisa de linguagem, só porque não se empenha mais na construção de
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Tão saboroso quanto esse arremate irremediavelmente autoirônico de Viany, é o esforço insistente de seus
interlocutores, na conversa, em provar que ele não fez “só merda”, porque Sol sobre a Lama (1963) e Agulha
no Palheiro (1953), não eram uma “merda”. Cf. AVELLAR, 1999.
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Esses “autos” do século XVIII eram os processos do Estado Colonial Português contra os Inconfidentes
Mineiros, hoje encontráveis no Arquivo Público do Estado de Minas Gerais. Um exemplo é o “Auto de
devassa a que mandou proceder o Doutor Desembargador Pedro José Araújo de Saldanha, em 15 de junho de
1789”. Cf. GRAVATÁ, 1978.
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uma alegoria, fábula, ou metáfora, como em Macuinaíma. Apesar do aspecto documental
buscado, Joaquim afirma que procurou também em Os Inconfidentes "recusar o
circunstancial, o inexpressivo", o que ele chama de "realismo inútil". O que é, ao nosso
entender, o empenho descritivo do naturalismo, condenado por Lukács como o espaço em que
a descrição venceria a narração, afastando o naturalismo do realismo crítico (ANDRADE,
1972a). Só que, por isso mesmo, a presença da paisagem de Minas Gerais no filme, a
descrição esmiuçada da paisagem brasileira – tão importante para as discussões da época do
realismo crítico no Cinema Novo, para as discussões de Glauber em Revisão, por exemplo –,
são repensadas.

Procurei desenvolver uma estrutura de linguagem que eu venho perseguindo há
muito tempo [...]. Como o filme foi realizado 90% em interiores, em meia-dúzia de
casas de Ouro Preto, a paisagem está na cara dos personagens. O que interessa no
filme são as informações psicológicas, que são jogadas no rosto dos atores, filmados
geralmente em primeiríssimos planos. (ANDRADE, 1972a).

Assim, como em Leon, a "proeza muito difícil" é uma revisão tanto de Brecht quanto
de Lukács. Absorvendo nesta revisão o que interessa em ambos os autores estrangeiros, e
rejeitando o que se estabeleceu como impasse, como constrangimento, para os diretores
brasileiros naquele começo de década, ambos, Joaquim Pedro e Leon Hirszman, buscam não
abandonar de todo os procedimentos reflexivos anti-ilusionistas. Apesar desse resgate de uma
representação realista mais convencional, clássica-narrativa, eles mantêm momentos de
distanciamento reflexivo como garantia de um valor cultural agregado ao filme, que não
passaria assim como um empreendimento meramente comercial, apto apenas a satisfazer as
novas exigências de produção do governo. Ambos aceitam o desafio de fazer um produto
questionador em cima da proposta mesma de cooptação ofertada a eles pela Ditadura, essa via
da reconstituição histórica. Tal padrão de produção será exatamente o espaço em que
sobrevivem nesses filmes alguns procedimentos alegóricos, ou brechtianos, na visão de seus
autores.
Como vimos, tanto para Leon quanto para Joaquim, o tom anti-ilusionista se dá
justamente na reconstrução histórica não convencional, com no caso do Ford bigode no
discurso de Leon, ou como nos "primeiríssimos planos", caso do discurso de Joaquim. Em Os
Inconfidentes, aliás, estes planos são como entrevistas com os personagens históricos "de
carne e osso", que falam olhando para a câmera, como em um documentário. O que em um
filme de ficção resulta numa notória quebra da quarta parede. Além disso, no final do filme

188

de Pedro, vemos uma imagem contemporânea irromper: uma parada de colégio do dia de
Tiradentes explode depois da reconstrução do enforcamento.
A "proeza muito difícil" de Joaquim terá um resultado de público bem aquém do
esperado. Assim, logo depois, ele tentaria um Toda Nudez mais a esquerda, trocando Nelson
Rodrigues por Dalton Trevisan em A Guerra Conjugal (1975). Essa passagem mostra a
nuance do embate entre o caminho do vulgar e do grosso e o do fino e do culto na superação
dos impasses do realismo, tal como discutido pelos cineastas brasileiros.

4.2.4 A Superação de Brecht: um Cinema Culto e Grosso

Jean-Claude Bernardet, em textos dos anos 70, lamenta essa limitação de público dos
Inconfidentes, em comparação com o cada vez maior sucesso das pornochanchadas de um
lado, e o aumento da produção de filmes históricos mais convencionais e medíocres do outro,
produção agora fomentada pelo governo.

Em 1972, ano dos festejos do sesquicentenário, ano do filme de Oswaldo Massaini,
Independência ou Morte, num momento em que o ministro da Educação reclamava
que se fizessem filmes históricos, Joaquim Pedro realiza um filme histórico sobre a
Inconfidência Mineira, aparentemente entrando na onda e atendendo às expectativas
expressas pelo governo. Em realidade, ele aceita as armas propostas pelo parceiro,
mas é para voltá-las contra os objetivos almejados por esse parceiro. [...] Os
Inconfidentes não apresentou uma concepção gloriosa e heróica, e no fundo marcada
e ingênua, da história do Brasil. Os Inconfidentes representa o mais alto grau de
contradições a que chegaram os intelectuais-cineastas na época, e o grande valor
deste filme é justamente o de ter feito aflorar claramente estas contradições. [...] Os
Inconfidentes dirige-se a um público, no Brasil, restrito, não só pelas dificuldades
crônicas de comercialização do filme brasileiro, como pela concepção estética do
filme. Enquanto Independência ou Morte atinge amplo público com a apoio
explícito da Presidência da República.80

A insatisfação de Bernardet gera um artigo polêmico em 1974, em que o autor desanca
os filmes de adaptação literária e/ou reconstituição histórica feitos pelos cinemanovistas,
acusados de, com isso, estarem incorrendo num mero oportunismo de resultados estéticos
pífios. Este seria o caso do, então citado, Os condenados de Zelito Viana, do mesmo ano.
Agora, um crítico importante passa a ecoar colocações como as de Jabor, sobre a importância
da grossura para a representação da realidade brasileira. A obra de Pedro Carlos Rovai é
celebrada neste artigo, intitulado A pornochanchada contra a cultura culta, onde Ainda
Agarro essa Vizinha é equiparado a Triste Trópico, longa documental experimental de Arthur
80

"Com as armas do inimigo". Artigo de Jean-Claude Bernardet publicado junto com "A Guerra conjugal de
Joaquim Pedro". Entrevista a Sérgio Augusto e Jean-Claude Bernardet. Opinião, 11/04/1975.
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Omar. Ambos os filmes, deste mesmo ano de 1974 do desmerecido Os Condenados, são
vistos como reveladores de novos caminhos.

Depois deste artigo, vou passar por inimigo da cultura e defensor roxo da
pornochanchada. Ainda agarro essa vizinha é um filme sobre a favela classe média:
nas caixas de morar, amontoam-se os puritanismos, as libertinagens e as frustrações
de gente que, embora mantendo um certo status e lutando por ele, constitui uma
espécie de lumpem-classe média. O filme pertence ao gênero dramático conhecido
como comédia de costumes e leva a rir de si próprio grande parte de seu público
[...], nisto a Sincro, firma produtora dos filmes de Rovai, retoma a linha de A viúva
virgem [...]: dar uma relativa informação, através do riso e do divertimento [...]
sobre algum aspecto de uma situação nossa [...]. Ainda agarro essa vizinha também
suporta a comparação com Os Condenados. Este é um filme cuidado, bom nível de
produção, feito com atenção e até com amor. Mas não passa de uma espécie de
fotonovela, com tipos bastante convencionais e gastos. [...] O livro é adaptado e
reduzido a nada; usa-se apenas o prestígio cultural da obra de Oswald de Andrade.
(BERNARDET, 2011. p.231-235).

Como lembra Ortiz Ramos (1990, p. 408), tal artigo cai como uma "bomba" no meio
cinematográfico. Ao redimir "a força e o magnetismo de alguns filmes de Rovai", o texto
"atingia os frágeis flancos cinema-novistas". Um flanco seria "o da problemática penetração
dos filmes", e o outro seria o das "ambigüidades e deslizamentos das noções de popular e
publico".
A discórdia reverbera em várias outras matérias de meados dos anos 70, como uma do
Jornal O Globo, cujo título-indagação, Os cineastas debatem a Pornochanchada: saída ou
túmulo do cinema brasileiro? (1976), é bem representativa disto. É o momento em que a
opinião dos cineastas começa a aparecer cindida.

Nesta matéria, a discussão sobre a

pornochanchada claramente reedita a discussão da questão realista. Nela notamos como a
visão de Jabor sobre o caminho do melodrama do cinema grosso apontado em Toda a Nudez
passa a encantar outros cineastas do Cinema Novo, apesar de algumas vozes contrárias, como
a de Sérgio Ricardo e a de Domingos de Oliveira. Em seus depoimentos, tanto Joaquim Pedro
quanto Luis Carlos Barreto elogiam a obra de Rovai, pois a importância da pornochanchada
estaria justamente, para eles, em seu realismo. Joaquim Pedro, como que usando a analogia do
espelho da natureza de Stendhal, de que já falamos, pede, como o francês, para não culparmos
o espelho:

evidentemente, as qualidades e defeitos desses filmes estão no próprio material que
eles retratam, isto é, essa própria classe média consumidora desses filmes. Se as
pessoas acham horrível ou querem ser contra esse gênero de filmes, que na verdade
são uma legítima manifestação da cultura brasileira, elas devem ser contra o estado
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de coisas que molda essa classe média, que os filmes apenas retratam. Trata-se de
um segmento de uma situação social. (OS CINEASTAS..., 1976)81.

Joaquim Pedro, como Jabor, usa o caráter de representação da realidade social e
cultural brasileira, presente na comédia de costumes erótica, como justificativa para sua
devida apreciação. Se nessa fase de disputa com a comédia erótica, Jabor voltou-se para o
erotismo culpado de Nelson Rodrigues, agora Joaquim Pedro se volta para o erotismo culto de
Dalton Trevisan em Guerra Conjugal, no mesmo ano da matéria citada.
Numa entrevista a Margarida Autran para O Globo no lançamento de Guerra
Conjugal, a jornalista inicia o texto dando destaque a um fato: com seu novo filme, Joaquim
deixa "de lado a linha alegórica de Macunaíma e o tema histórico de Os Inconfidentes" de
uma vez. Assim, deste modo, "parte para um confronto mais direto com a natureza humana".
Ela instiga Joaquim, perguntando se "nos contos de Trevisan”, ele "teria encontrado a fórmula
mais adequada para o mercado comercial atual, ou seja, usar o erotismo, mas dentro de um
nível literário indiscutível", e que "se adapta" às "próprias indagações" deste reconhecido
auteur cinemanovista. Ao que Joaquim responde: "Os Inconfidentes também ia na onda do
filme histórico, mas atravessava. Guerra Conjugal é a ovelha negra da comédia erótica, ou da
pornochanchada". (ANDRADE, 1975a).
Joaquim Pedro de Andrade – que num texto de encomenda ao Libération diz que faz
cinema "para ver e mostrar o nunca visto, o bem e o mal, o feio e o bonito", literalmente uma
profissão de fé realista, que se popularizaria a ponto de mais tarde ser até musicado pela
cantora e compositora Adriana Calcanhoto82 –, diz no texto de divulgação de Guerra
Conjugal:

Guerra conjugal ilustra curiosas crônicas de psicopatologia amorosa na civilização
do Terno-e-Gravata, ainda vigente na mitológica e ubíqua cidade de Curitiba, onde
medram flores de plástico e elefantes vermelhos de louça podem surgir a qualquer
momento. [...] A servidão doméstica, o beijo apodrecido, as varizes, a porta aberta, a
arteriosclerose, o barulho da boca, o erotismo de cozinha, a concupiscência senil, os
tapas na gorda, o delírio da carne em flor, a cama dentada, o voyeurismo necrófilo, a
decoração de interiores, o sexo em dúvida, a bronquite asmática e mesmo o triunfo
final da prostituição sobre a velhice, indicam, entretanto, a possibilidade de
redenção pelo excesso do pecado.83
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Depoimento de Joaquim Pedro na matéria "Os cineastas debatem a Pornochanchada: saída ou túmulo do
cinema brasileiro?" – O Globo, 15 de Março de 1976.
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Publicado em Pourquoi filmez-vous? / Libération / Paris / maio de 1987.
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Texto de divulgação citado em várias matérias e reproduzido na íntegra em ANDRADE, 1975a.
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Tal texto tem o mesmo tom lírico e literário de parapoesia do Porque faço cinema?, a
mesma enumeração e montagem de fragmentos de experiências no real, experiências que
àquela altura ainda apresentariam um déficit de representação no cinema brasileiro.
Em A Guerra conjugal de Joaquim Pedro, uma Entrevista a Sérgio Augusto e JeanClaude Bernardet publicada no Opinião de 11/04/1975, os autores da matéria afirmam que
Guerra Conjugal é de fato a considerável "primeira réplica a pornochanchada que assola as
telas brasileiras", desde a virada para os anos 70. Desta vez "feita por um cineasta fiel à
prática de um cinema de idéias agressivas". O que gerou uma obra que "contesta os valores
apodrecidos e falsificados", como "o machismo e a hipocrisia da classe média". Os autores
lembram que estes são temas caros às "sintomáticas, convencionais, mas reveladoras
pornochanchadas". Assim, consideram o filme uma "insolente conjunção de Ingmar Bergman
com Nelson Rodrigues e Wilheim Reich". Nota-se a sombra rodrigueana na escolha dos
cinemanovistas que se arriscam nas "réplicas a pornochanchada", como Jabor e Joaquim.
Mas, a primeira pergunta dos críticos na entrevista celebra a empreitada ainda mais radical
deste último. Ao perguntar por que usar Dalton Trevisan, Sérgio Augusto e Jean-Claude não
deixam de adiantar uma resposta embutida na própria pergunta, ao denominar Trevisan nesta,
"o Nelson Rodrigues da esquerda" (ANDRADE, 1975b).
Nunca fui contra nem combati o que chamam de onda de pornografia que assola o
cinema brasileiro. Acho, pelo contrário, que essas comédias refletem uma
civilização [...] Um festival de comédias eróticas dava um códice dos mandamentos
que se impõe os pobres machos nacionais e fazem até a crítica deles, de uma
maneira limitada mas muito viva. A platéia ri, debocha, escracha, reconhece, ou
sente pena, depressão e vontade de afastamento – quando é bem pensante – desses
filmes irreverentes, malfeitos, ruins e pobres. Neles a classe media, ou por aí,
chafurda em sua alegre ignomínia. [...] O Pedro Rovai (diretor de A viúva Virgem e
outras pornochanchadas) está certo quando diz que quer fazer um filme sobre o
cocô".

No artigo só de Jean-Claude Bernardet publicado no mesmo Opinião, como adendo a
já citada entrevista dada por Joaquim a este e Sérgio Augusto, intitulada, esclarecedoramente,
Com as armas do inimigo, Bernardet resume:

Joaquim Pedro retoma uma atitude que estava presente em Macunaíma: fundir a
fonte literária culta com um material cinematográfico de sucesso popular [...] e
elaborar assim um espetáculo de ampla audiência que possibilite ao público um
novo enfoque ou uma nova análise de aspectos da sua vida. [...] Nestes dois filmes,
mais claramente no último, é como se Joaquim Pedro aceitasse um desafio: o
negocio é a pornochanchada, pois vamos lá. [...] Penetrar no terreno do inimigo e
fazer o contrário do que as regras do jogo prevêem. Esta parece ser uma das
significações mais importantes do trabalho que Joaquim Pedro vem desenvolvendo.
Neste sentido, Guerra Conjugal, apesar das aparências, está diretamente relacionado
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com Os Inconfidentes. [...] Mas tanto Os Inconfidentes como Guerra Conjugal
levam a uma última pergunta, certamente a mais dura de todas as contradições: neste
jogo de aceitar a aparentemente as armas do adversário para esvaziá-las, quem,
afinal de contas, dá as cartas?84

Esse "jogo" dos cinemanovistas, que consistiria em "aceitar a aparentemente as armas
do adversário para esvaziá-las", foi chamado por Ismail Xavier (2003, p.139-131), como já
vimos, de "movimento de retorno a fórmulas tradicionais", em seu livro O Olhar e a cena de
2003. É um processo que se consolida "em seguida, como expressão de uma política oficial de
'conquista de mercado', nos anos 70":

para sair do binômio grandes autores/pouco público, passou-se a procurar a
incorporação dos gêneros de sucesso em nome de uma continuidade de produção, de
uma pedagogia menos ambiciosa no plano político, porque mais apressada e
“segura” em seus efeitos.

Em uma outra conversa de Alex Viany com cinemanovistas, gravada nos anos 70 e
publicada em O processo do Cinema Novo, Walter Lima Jr. e Arnaldo Jabor discutem sobre
esse " retorno a fórmulas tradicionais", e a " incorporação dos gêneros de sucesso em nome de
uma continuidade de produção". Estratégias adotadas por eles e por seus colegas como a
única saída para os impasses da fase alegórica. Diz Jabor a Walter, resumindo sua visão:

sinto, por exemplo, uma vontade muito grande no chamado Cinema Novo, vontade
que chegou a um beco sem saída em 1968: fazer um cinema conceitual, um cinema
que conceituasse a realidade brasileira [...]. Ele entrou num certo beco sem saída,
porque partiu pra uma jogada conceitual, uma atitude de explicitação dos traços
maiores da realidade brasileira, e de repente isso ficou muito difícil, ficou
impossível, Então os filmes entraram no que geralmente se chama de delírio, de fase
alegórica, etc. [...]. Seu Brasil Ano 2000... O meu Pindorama... O Azyllo muito
louco, do Nelson... Os herdeiros , do Cacá... Filmes bem dessa época. [...] Depois
disso sinto que o cinema brasileiro, no meu caso pessoal, é a minha experiência,
diversa dos outros talvez, perdeu um pouco de seu caráter messiânico, procurou de
alguma forma descobrir a existência do público. Deixou de se considerar uma coisa
que ia salvar a realidade brasileira, que ai salvar o Brasil. [...] O cinema ficou mais
democrático nesse sentido. Tentou buscar de alguma forma o espectador, ficou mais
humilde na relação com o espectador, premido talvez por razões econômicas e de
sobrevivência mesmo. Porque o cinema brasileiro se viu obrigado a participar do
processo brasileiro, senão acabava. Não seria exibido, não seria mais visto, Não teria
mais existência social concreta. [...] A década de 1970 começou com um sabor de
“restauração”. Uma época um tanto restauradora. Começou fase de “o sonho
acabou”, aquela coisa. (AVELLAR, 1999).
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"Com as armas do inimigo". Artigo de Jean Claude Bernardet publicado junto com "A Guerra conjugal de
Joaquim Pedro". Entrevista a Sérgio Augusto e Jean-Claude Bernardet. Opinião, 11/04/1975.
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Walter responde com sua visão pessoal sobre o processo de "restauração" do realismo
em bases tradicionais, críticas lukacsianas ou naturalistas, hollywoodianas, alegando que para
além do aspecto conceitual, havia um caráter talvez mais subjetivo e individualista nas novas
escolhas:
acredito que tenha acontecido um reencontro das pessoas com elas mesmas. De
repente, descobrimos que estávamos sozinhos, tínhamos de ficar adultos, tínhamos
de aprender a fazer o nosso cinema. Eu acho que o que aconteceu foi uma tentativa
da gente se descobrir. Entendeu? Da gente se encontrar, ou seja: sair dos vinte e
chegar aos quarenta anos. (AVELLAR, 1999).

Ao que Jabor retruca, brincando: "Eu Não". Ele nega que seja este o caso, alegando
que ele, por exemplo, ainda tinha 36 anos: "Quer me envelhecer?". Assim desmerecendo a
explicação simplista de que adultos não se podem dar ao luxo e ao risco da experimentação
estética. Que para garantir enfim o seu sustento, devem naturalmente partir para uma
produção de retorno financeiro garantido. Walter então refina seu argumento, apontando o
caso de um autor que já era maduro, e já se sustentava economicamente com seus filmes, mas
que, para seu espanto, viveu as todas as oscilações da fase alegórica. O caso Nelson Pereira
dos Santos, portanto, se já não podia ser um arroubo de juventude, podia ser uma crise de
meia-idade?

Eu acho que todos os filmes do Cinema Novo são industrialmente filmes suicidas.
Filmes que na verdade eram afirmações de talento. No momento em que se tentou
uma síntese do que estávamos fazendo naqueles anos, veio o que costumamos
chamar de udigrudi, que é sim, uma espécie de síntese de tudo que estava se fazendo
antes. [...] Quer dizer, um ou dois anos depois do underground foi a síntese do nosso
suicídio. [...] Acho que até o momento em que partimos para “alegorizar” o discurso
político do cinema brasileiro éramos movidos, na verdade, pela tentativa de
sintetizar tudo. Traduzir em um só espetáculo toda a proposta política do cinema
brasileiro. É claro que algumas coisas deram com os burros n'água. Não acertamos
de cara. Então cada um teve que buscar uma saída individual e refletir sobre tudo
que estava ocorrendo, e retomar ou não a sua linha. Teve gente que, naquele
momento, se confundiu. Pode ser por exemplo, o caso do Nelson Pereira no Azyllo
muito louco, um caso de confusão dele com ele mesmo e com o sistema de produção
vigente naquele momento. Porque ele já tinha uma experiência de relacionamento
com o público. Ele já tinha desde que começou, um nível de relacionamento com o
público de bom para cima [...]. Há caso de crises pessoais. (AVELLAR, 1999).

As "crises pessoais" se revolveram com acordos coletivos e projetos estatais, como
sabemos. Como aponta Arthur Autran, "dez anos depois da publicação" dos primeiros textos
de Gustavo Dahl sobre a Questão da Comunicação, "os cineastas ligados ao Cinema Novo
dominavam a Embrafilme, inclusive com o próprio Dahl dirigindo o setor de distribuição da
empresa", que tinha como presidente Roberto Farias (AUTRAN, 2008, p. 84-90).
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Como resume Antônio Carlos Amâncio (2007, p. 176-177), falando do importante
papel que nomes como o de Dahl e o de Farias exerciam nesse pacto cinema-estado:

na transição para o governo Geisel, os vínculos entre o cinema e o Estado se
estreitam com a indicação do produtor/cineasta Roberto Farias para a direção geral
da Embrafilme, com o apoio explícito da classe cinematográfica. Glauber Rocha e
Nelson Pereira dos Santos, a nata do Cinema Novo, estiveram nas articulações para
essa indicação. Roberto Farias seria o elemento de união entre as correntes
nacionalistas, articuladas ao desenvolvimentismo e a industrialista, absorvendo as
formas de produção e moldes artísticos estrangeiros, correntes conflitantes desde os
anos 1950/1960. A “nova” Embrafilme será prioritariamente uma área de poder do
grupo “nacionalista”, associado ao Cinema Novo [...]. Um clima de otimismo
apontava para um definitiva consolidação industrial do cinema brasileiro e para a
obtenção de sua independência econômica.

Assim a dobradinha Dahl/Farias foi fundamental para a ascensão do modelo de
produção apelidado de cinemão, da Embrafilme, por seus detratores. O modelo que garantiu a
cineastas ligados ao grupo do Cinema Novo fazerem produções de gênero popular com
dinheiro e distribuição do órgão estatal, e que por sua vez também garantiu os históricos 30%
do market share para o cinema nacional no dito período áureo da Embrafilme. (AMÂNCIO,
2011).
Vimos, portanto, como, em meados dos anos 70, alguns cineastas que haviam
explorado radicalmente os procedimentos brechtianos em fins dos anos 60, como Arnaldo
Jabor e Joaquim Pedro, passaram a empreender, individualmente, uma espécie de restauração
do “naturalismo de base”, ou como pelo menos queria Leon Hirszman, do realismo crítico não
vanguardista em seus filmes. Justificando esse processo pelas necessidades de melhor diálogo
com a realidade nacional, a partir de uma ampliação do público com o qual eles gostariam de
dialogar sobre essa mesma realidade, comum a todos, e que devia ser percebida e discutida
por todos, não só pela elite do cinema autoral. Realidade da qual o brechtianismo da fase
alegórica os teria afastado, nessa sua nova leitura. Assim, aspectos de vulgaridade e grossura,
presentes reconhecidamente na cultura brasileira, e explorados comercialmente pela
pornochanchada, passam a ser incorporadas. Trata-se de uma nova inflexão da discussão
realista no cinema brasileiro, que vai tomar forma mais definida quanto mais cineastas dessa
geração a adotarem, como veremos a seguir.
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4.3

O Cinemão da Embrafilme: o Retorno dos Gêneros

4.3.1 O Novo Cinema Popular de Nelson Pereira dos Santos: “Policial” Volta a Ser
“Realista” e Caxias Vira a “Capital Cultural do Brasil”

Para Ortiz Ramos (1990, p. 419), depois das tentativas isoladas de "restauração" de
cada cinemanovista, é "Nelson Pereira quem dá a partida" para um modelo replicável de
produção de um cinema moderno popular, ao garantir o "retorno do debate sobre o nacionalpopular com outros matizes", tanto no campo de sua obra pessoal, quanto da ação direcionada
do Estado. Quando lança Amuleto de Ogum em 1974, no "mesmo ano que participa de uma
comissão do MEC que propõe alterações na estrutura cinematográfica". Esta comissão pensa
o novo papel primordial da Embrafilme no campo do cinema, nesta segunda metade dos anos
70. Conta ainda Ortiz Ramos (1990, p. 411):

articuladas com as transformações mais amplas que o Estado efetuava no campo da
cultura, principalmente com a preparação e publicação de uma Política Nacional de
Cultura (1975), são processadas profundas alterações nos órgãos estatais de cinema.
Extingue-se o INC, aumenta-se o capital social da Embrafilme e alteram-se as suas
atribuições, cria-se o CONCINE (Conselho Nacional de Cinema, 1976,),
responsável por normas de fiscalização. Neste enxugamento, ampliação e
centralização de órgãos, caberia a Embrafilme o papel de financiadora, co-produtora
e distribuidora de filmes brasileiros. Foi o passo definitivo do Estado em direção ao
cinema, assumindo a direção da Embrafilme o cineasta Roberto Farias, apoiado por
produtores culturais fortes como Luis Carlos Barreto e Nelson pereira dos Santos.

Ortiz Ramos conclui assim que "o cineasta apenas aprofunda uma visão antropológica
que rondava há anos os cinemanovistas", quando adota e influencia o Estado e seus colegas a
adotar "uma concepção do 'popular' despida das conotações politizadas que carregava desde a
década de 1950". Concepção que se condensa em Amuleto de Ogum, onde Nelson dosa
"umbanda e filme policial, tendo como cenário a ebulição da baixada fluminense":

esgotado o ciclo de Parati, com sinais de mudança política, vem o contato do
cineasta com o Estado, sua relação com uma política cultural e cinematográfica em
gestação, e a realização de mais um bloco de três filmes agora imantados pela
preocupação com o nacional e o popular em ritmo de década de 1970. O diretor
então roda O amuleto de Ogum (1974), Tenda dos Milagres (1977) e A Estrada da
Vida , Milionário e José Rico (1980). Da religiosidade popular a musica sertaneja,
vemos o cineasta apostar num projeto e numa visão de mundo que considera os mais
corretos tanto politicamente quanto em relação a estratégia de aproximação com o
grande público. (ORTIZ RAMOS, 1990, p. 444).
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É interessante que tanto o Ortiz Ramos (1983) de Cinema, Estado e Lutas Culturais,
como o Bernardet (2003) de Cineastas e Imagens do Povo, dão ênfase a uma passagem entre
o que eles chamam de um modelo mais sociológico de pensamento e criação dos cineastas,
para um mais antropológico. Como se sociológico significasse mais politizado, mais
preocupado com o que seria social e político, em oposição ao que seria antropológico, ou
cultural, ou simbólico. E a luta por um antropologismo que supere o sociologismo apareceria
como uma das preocupações dos cineastas, uma forma de justificar suas opções de maior
contato com a cultura do povo, para melhor se comunicar com ele – assim adotando, sem
culpa, as estratégias narrativas do filme de gênero, as de mais fácil comunicação,
reconhecidamente. Vemos esse discurso mais claro na boca de Carlos Diegues e Nelson
Pereira.
No ano de 1975, um caderno especial do Jornal do Brasil, intitulado Tela em Transe, é
inteiramente dedicado as mudanças de rumo do Cinema Novo naquele alvorecer da Era
Embrafilme. A matéria abre dizendo que só "há um momento em que moderados e radicais do
cinema novo põem de lado as suas divergências". É quando "alguém sugere que o cinema
novo está morto". Algo que estaria sendo sugerido pelas últimas viradas de rumo estético
feitas pelo grupo, primeiro a virada para as obras alegóricas no pós 60, que vimos no capítulo
3, e agora nesses meados do anos 70, a virada para a restauração do realismo mais
convencional, coadunado com uma visão comercial propalada pela Embrafilme. Paulo Emílio
Salles Gomes inspira o título da segunda página do caderno, "Um cinema órfão de público",
frase do decano crítico de São Paulo. Esta página começa levantando "a questão de saber se o
documento que se espera do Cinema Novo é uma atestado de óbito ou uma carteira de
trabalho”. Todo este caderno do JB, publicado na iminência na bem sucedida virada de jogo
da Embrafilme, em síntese mostra que a superação dos fundamentos mais vanguardistas de
linguagem do cinema novo de fato vai corresponder a um renascimento comercial, baseado
numa linguagem convencional, que fala melhor com o público, o que garante ao cinema
brasileiro o apoio do estado, garantindo também, por sua vez, uma melhor divulgação e
distribuição. Uma retroalimentação. (TELA..., 1975). “Agora, porém, parece haver um
consenso de que a medicação receitada pode dar bons resultados. A fusão do INC com a
Embrafilme, a adoção de novos critérios de financiamento, [...] representarão o início de um
fase nova”. (TELA..., 1975).
Nelson Pereira dos Santos de fato surge como grande personagem dessa reportagem. É
de fato ele que, segundo o JB, "introduz na discussão o conceito da mudança dentro da
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permanência, com o qual os outros em geral concordam". Em seu depoimento ao JB, Nelson
diz que:

Cinema Novo corresponde ao momento em que o cinema feito no Brasil encontrou
uma fórmula de adequar a expressão da realidade. Como os cineastas não perderam
essa fórmula, o Cinema Novo continua a existir. Acontece, apenas, que como toda
expressão, ele não é estático, ele acompanha a própria dinâmica da consciência
dessa realidade. (TELA..., 1975)85.

Se em essência continua a afirmação da representação da realidade brasileira, o JB
provoca Nelson, afirmando que, nas aparências, tudo parece ter mudado. Questionado se O
Amuleto de Ogum – um filme policial, gênero como já vimos desprezado por Glauber Rocha,
de forte apelo ao grande público, considerado de puro entretenimento, e etc. –, ainda foi
mesmo feito "conforme os cânones do Cinema Novo", Nelson tergisversa ainda mais, para
uma ideia de expressão individual de cada um, dizendo que "Cinema Novo é expressão que
batiza um grupo de realizadores, cada qual fiel a sua expressão individual, cada qual seguindo
seu próprio caminho". (TELA..., 1975)86.
Se para alguns, olhar para a fase alegórica é ver em Amuleto uma mudança muito
radical, outros veem nele um retorno às raízes de Nelson, ao realismo crítico e ao NacionalPopular dos anos 50, agora de forma atualizada. Numa outra matéria do JB, em que Nelson
fala para Miriam Alencar sobre o Amuleto, a jornalista celebra o fato de que "Nelson retorna
as origens: é a realidade e a mitologia do povo que eclodem no misticismo de um terreiro da
cidade de Caxias". Nelson diz a Miriam que o filme é "uma visão da realidade brasileira e
também uma visão religiosa, quando procura mostrar como reage uma grande parcela da
população em relação aos seus mitos religiosos". A opção pelo realismo se reafirma, pois
vemos as atividades religiosas e sobrenaturais – algo que seria relacionado ao Cinema
Fantástico – na verdade se tratarem, na visão do cineasta, de algo revelador da realidade
brasileira. Revelador do modo "como reage uma grande parcela da população em relação aos
seus mitos religiosos". (ALENCAR, 1974).
Em mais uma matéria para o JB, desta vez não assinada, outro jornalista resume a
trajetória de Nelson, e lembra da fase do diretor que vai de Rio 40 graus a Vidas Secas,
definidora do Cinema Novo: "Dessas incursões no realismo crítico, o cineasta evoluiu para
um tentativa de síntese antropológica da cultura e civilização brasileira", constatando aquilo
que Ortiz Ramos resumiria mais tarde. Essa "síntese antropológica" tinha sido tentada sem
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Depoimento de Nelson Pereira em "Tela em Transe". Caderno Especial. JB, 13/12/1975.
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sucesso de público na fase alegórica, de Como era Gostoso e etc. Porém agora, essa proposta,
remodelada, obtêm finalmente o tão sonhado diálogo com as massas. (O AMULETO...,
1975).
Para Nelson o Amuleto é "um filme popular, o que não quer dizer que não seja um
filme comercial", já que "a diferença entre os dois é que o popular não se preocupa com a
oferta e a procura; trata principalmente de traduzir uma visão do povo, da realidade que o
cerca". Aqui se refere diretamente à noção de nacional-popular que o Cinema Novo tentou,
mas que dada a ênfase numa sofisticação de linguagem anteriormente acoplada a essa noção,
terminou por afastar a ele, Cinema Novo, do realismo. Mas não o realismo vanguardista, e
sim aquele que segue as leis da "oferta e da procura". Ou seja, as leis do mercado, do filme
comercial, que é o que este filme de Nelson agora assume ser. Para além da "síntese
antropológica" da alegoria, e da preocupação de representação do nacional-popular própria da
fase do realismo crítico. (O AMULETO..., 1975)87.
Em um artigo todo dedicado a nova fase de Nelson Pereira, chamado A realidade 24
vezes por segundo, José Carlos Avellar publica uma conversa com o diretor em que este lhe
explica esta tal nova fase popular e comercial, e faz a autocrítica da fase de maior empenho
alegórico, de nítida influência brechtiana, que fracassou nas bilheterias:
as pessoas tinham o hábito de trabalhar sobre um esquema pré-fabricado, com uma
equação que se pudesse aplicar sobre a nossa realidade rica, controversa, para tirar
logo um resultado. Quando o resultado não aparecia, ficávamos de mal com o Brasil
e com o povo. O que estava errado era o esquema, a equação e não a realidade. 88

Jean-Claude Bernardet entrevista Nelson Pereira dos Santos para o Opinião em 1975.
Bernardet diz no começo da matéria chamada "Nasce um novo Cinema Novo?" que, com O
Amuleto de Ogum, "estaria começando uma nova fase", no cinema nacional, pois
"mergulhando um pouco mais fundo na realidade nacional, na cultura popular, os nossos
autores cinematográficos deixariam de lado uma posição tão autoral", partindo – e aí cita uma
expressão de Nelson tirada da entrevista que virá em seguida –, para "uma observação mais
aberta e menos facciosa da vida do país". (DOS SANTOS, 1975).

Sem abandonar uma visão crítica, mas esquecendo em parte os seus esquemas
sociológicos, ele se colocaria uma tarefa básica e prioritária: conseguir um público
permanente para o cinema nacional. O Amuleto de Ogum, por exemplo, tem um
87

Depoimento de Nelson na matéria "O Amuleto de Ogum: O corpo fechado no fundo do mar." JB,
16/02/1975.
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Depoimento de Nelson Pereira dos Santos em AVELLAR, 1977.
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tema com o qual estão identificados pelos menos 11 milhões de brasileiros, número,
dos religiosos inscritos nos centros de umbanda. O interesse de Nelson pereira era
fazer um filme a partir de uma perspectiva popular onde o povo de um modo geral
se reconhecesse. (DOS SANTOS, 1975).

E esse filme é a base de "um projeto global" que "vai mais além entretanto do que a
simples proposta de um cinema popular". Porque ele "inicia um novo capítulo nas relações
entre cinema e estado", com a "fusão do Instituto Nacional de Cinema e da Embrafilme". A
matéria destaca que Nelson é membro de uma comissão criada pelo ministério da Educação e
Cultura envolvido com essa fusão, sendo "certamente um dos principais responsáveis pelas
negociações que estão em andamento entre o governo e os cineastas". Nelson assume a
ligação entre o filme e o novo momento estético e político:

Amuleto de Ogum é um projeto global, não apenas o projeto de um filme. Quase o
projeto piloto de uma posição cinematográfica. Acredito que existe a possibilidade
de um cinema popular que não seja a repetição do modelo comercial que os
exibidores procuram: a chanchada erótica". (DOS SANTOS, 1975).

Para Nelson, se o cineasta andar a "favor dos valores populares, quer dizer, de uma
visão popular", naturalmente "a conseqüência será um bom público", o que é imprescindível
nessa sua nova ideia de cinema, pois este "só pode existir como um conjunto, produção,
criação e público nacional ligados". Nelson critica a "atitude" dos "intelectuais cineastas, de
superioridade, e de criticar a própria vida do povo". O que era próprio do Cinema Novo até
então, "dizer que a vida do povo está fechada dentro de uma teia de acontecimentos, dizer que
os personagens não tinham saída".

A posição crítica é anterior ao filme. Acho que a partir do momento que começa o
filme, deixa de existir a minha atitude crítica, que existiu na seleção dos valores do
filme. [...] A posição crítica está antes, na procura do filme, na procura da expressão,
na parte da realidade que a gente quer analisar, na observação dessa realidade. A
partir do momento que o filme começa ele tem que usar a linguagem da emoção,
estar ligado a valores populares, nunca mais criticar, pelo contrário: achar
corretíssimos. (DOS SANTOS, 1975).

E como seria agora esse realismo não tão crítico? Nada brechtiano, ou seja, em nada
atrapalhando, distanciando ou interrompendo a fruição do espetáculo audiovisual por parte do
espectador, por certo?

A tradição que sempre pinta para um intelectual brasileiro, para uma pessoa das
classes médias, é de ser diferente do povo, de se desligar do que acha negativo no
povo. Isso vai desde a posição racial até usos e costumes, e todo um desejo de
reproduzir um modelo de sociedade europeu ou americano [...], partir para um
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modelo de fora e depois voltar a nossa realidade. [...] A gente tem essa mania de
falar de sociologia, mas não entende nada [...]. Eu desconhecia a Umbanda.
Inclusive, quando fiz Rio 40 Graus, fiquei um ano convivendo com o pessoal do
morro. Vi cerimônias, vi despachos [...] mas realmente não tomei conhecimento,
porque achava que aquilo não fazia parte da realidade, A realidade para mim era
esquematizada [...]. Caxias para mim é a capital cultural do Brasil. (DOS SANTOS,
1975).

Muda a capital cultural do Brasil, muda a realidade, muda o padrão de
verossimilhança, muda a relação com o público, enfim, mas mantêm-se os pressupostos que
apregoam a centralidade do realismo no cinema brasileiro, apesar de tantas mudanças
estéticas e comerciais, e de produção, notáveis. Ou seja, a comprovação de nossa hipótese
principal aqui vai se delineando nesses processos, a ideia do realismo como primordialmente
um discurso de mudança, que justifica novos modos de produção e configura diversos padrões
tipificáveis de realismo cinematográfico brasileiro, que muitas vezes competem entre si, mas
em outras se atravessam e coexistem.

4.3.2 O Novo Cinema Popular, o Cinemão da Embrafilme e Porno-Culturalismo de Carlos
Diegues e Bruno Barreto

Em 1977, comemorando a nova fase de sucesso da produção cinematográfica
brasileira, que ele mesmo ajudou a planejar, Gustavo Dahl, "demonstrando coerência interna
na teoria e na pratica", nas palavras de Arthur Autran, publica o ensaio cujo título se tornará o
lema para muitos: Mercado é cultura. Nele Dahl também usa a antiga metáfora realista de
Stendhal, que já bem conhecemos: a associação da arte realista com um espelho que reflete o
real, no caso a realidade social nacional. Agora o realismo estaria enfim de braços dados com
o sucesso de público, pois essa forma de representação servia finalmente para firmar a
autoestima narcísica de nosso povo. Assim, a profecia de O problema do conteúdo no Cinema
Brasileiro, do Nelson Pereira dos anos 50, enfim se concretiza nos anos 70. Diz Dahl (apud
AUTRAN, 2008, p. 84-90):

o espectador quer ver-se na tela se seus cinemas, reencontrar-se, decifrar-se. A
imagem que surge é a imagem do mito de Narciso, que, vendo seu reflexo nas
águas, descobre sua identidade. A ligação entre uma tela de cinema – na qual é
projetada uma luz, que se reflete sobre o rosto do espectador – a idéia de espelho,
espelho das águas, espelho de uma nacionalidade, é uma idéia que esta implícita
num conceito de cinema nacional.
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Artur Autran (2008, p. 84-90), em sua análise desse artigo-manifesto da Embrafilme,
destaca que essa "idéia do cinema como fator da identidade nacional, recorrente na história do
cinema brasileiro", é agora "trabalhada de forma mais sofisticada, marcada por laivos de
psicologia coletiva". Como conclui Dahl (apud AUTRAN, 2008, p. 84-90): "é válido dizer
que mercado é cultura, ou seja, que o mercado cinematográfico brasileiro é, objetivamente, a
forma mais simples da cultura cinematográfica brasileira". Autran (2008, p. 84-90) nos faz
notar também que por trás de tal axioma estava a missão que o governo havia dado a
Embrafilme. Esta "teria a exigência de conjugar as expressões industrial e cultural".
E daí, "na continuidade do raciocínio, nosso cinema precisa de um mercado garantido
pelos esforços da Embrafilme". Porém, Autran (2008, p. 84-90) nota uma diferença neste
novo momento entre o que é povo e o que é público, em comparação ao que estes conceitos
queriam dizer nos anos 60: "o público que surge do texto de Dahl é, portanto, o segmento
popular das grandes cidades", este que antes era o alvo apenas do cinema grosso, e industrial
no sentido da época, da pornochanchada.
No artigo em questão, Dahl (1977) cita uma projeção de Xica da Silva (1976), de
Carlos Diegues, na Zona Norte carioca, presenciada pelo próprio realizador, como uma
"cerimônia antropológica", na qual "lazer e informação cultural", encontravam-se. Com Xica
da Silva, Diegues mostraria sua forma própria de concordar tanto com Jabor quanto com
Nelson Pereira, tanto com Leon quanto com Joaquim Pedro, tanto com Nelson Rodrigues
quanto com Gustavo Dahl. Nas palavras de Ortiz Ramos (1990, p. 420-421), Xica consolidava
um

cinema preocupado com o espetáculo, empenhado em ter o grande público nas mãos
utilizando pra isso recursos da comédia e do erotismo. Xica da Silva acaba por
vencer comercialmente, totaliza mais de 3 milhões de espectadores até 1984 –
marcando a definitiva aproximação de um importante autor cinemanovista com o
mercado. [...] A habilidade no debate dos cineastas egressos da década de 1960
evidencia-se no lançamento de Xica da Silva, quando vemos Cacá falar de uma
segunda dentição do movimento Cinema Novo, com “o povo nas telas e nas salas”,
enquanto Gustavo Dahl mais pragmático, lança a frase símbolo do período:
''Mercado é cultura".

Mas, como também lembra Ortiz Ramos, no campo da crítica de cinema mais à
esquerda, "emerge então certo mal estar com relação a este filme", tão "próximo das
concepções estatais". Ele começa a ser visto como a consolidação também de um "casamento
do Cinema Novo com a pornochanchada", onde grassariam o "tratamento equivocado das
relações raciais, folclorização e espetacularizacão da História". Xica da Silva passa a ser visto
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como um equívoco antirrealista, pois distorceria a realidade brasileira. E o tom da resposta de
Carlos Diegues, de fato, mostra como a defesa de Jabor de seu Toda Nudez ficou como lição.
Na entrevista de Carlos Diegues (1988c) ao Estado de São Paulo, que ficou célebre
pelo lançamento da expressão, até hoje utilizada, "patrulhas ideológicas", a jornalista Póla
Vartuck começa afirmando a Diegues que este teria aberto "um novo caminho para o cinema
brasileiro". Diegues teria também ajudado este a se tornar "um cinema que quer conquistar o
mercado" e "também o público". Só que, tanto ele como os cinemanovistas, que agora
majoritariamente trilhavam um caminho parecido, estariam sendo "muito criticados e
combatidos por certas alas". Por isso mesmo, ela o instiga: "Você, principalmente, tem sido o
mais contestado", pois "dizem que você traiu a proposta do Cinema Novo". Diegues (1988c)
responde, fazendo como fez antes Jabor e Leon, se afastando da visão de Brecht sobre a
desconstrução do espetáculo, paradoxal e provocativamente, citando-o:

eu absolutamente não trai nada, pelo contrário: retomei aquilo que estava perdido.
Porque o projeto inicial do cinema brasileiro moderno era o de um cinema nacional
popular. [...] Então eu acho que em vez de trair, pelo contrário, eu retomei. [...] O
que eu não posso responder é a essa espécie de religiosidade que tem uma certa
esquerda no Brasil, que coloca o prazer a direita do sofrimento, que prefere o
sofrimento ao prazer, a razão à emoção, a derrota à vitória. Xica da Silva, por
exemplo, foi visto por milhões de brasileiros [...]. Os que contestam esse filme são
exatamente essa minoria que sempre torceu pela derrota contra a vitória. [...] Eu fico
com os dez milhões de espectadores contra essa minoria absurda. [...] Eu estou com
a festa que o povo fazia nas salas de cinema onde o Xica da Silva foi exibido,
porque eu acho que o mais importante é a felicidade humana e não as teorias sobre a
felicidade humana. Eu não estou mais a fim de castigar ninguém no cinema, não
estou mais a fim de ensinar ninguém no cinema. O cinema não é lugar de tortura,
nem uma sala de aula. Como dizia Brecht, a função social do espetáculo é divertir.

Portanto, como fizeram Leon e Jabor na afirmação de novo padrão de realismo – ou de
um novo conjunto de expectativas do que deveria ser considerado realismo –, Diegues retoma
Brecht para justificar-se como alguém pró-espetáculo, e ao mesmo tempo, contraditoriamente,
como alguém anti-efeito-de-distanciamento, antiépico, alguém contrário ao procedimento
vanguardista, visto no contexto como um "castigo". Um sofrimento impingido pelo diretor,
algo que, compreensivelmente, afasta o público comum. Cacá, como a esta altura é chamado
até pelos jornalistas, conclui dando de volta o famoso apelido na tal "minoria absurda que faz
desse monopólio do saber um instrumento de sua luta pelo poder". Minoria esta que lhe cobra
a suposta coerência com antigos ideais do Cinema Novo:

um negócio que eu também acho muito grave é essa espécie de patrulha que existe
no Brasil. Uma espécie de polícia ideológica que fica te vigiando nas estradas da
criação, para ver se você passou da velocidade permitida. [...] As pessoas que falam
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que eu traí estão redondamente enganadas. Pelo contrário, no meu modesto espaço,
eu procurei recuperar um projeto original que eu achava e acho que é o mais viável
para o Brasil, aquele que atende ao gosto, aos interesses, à vida do povo brasileiro.
De quem eu quero estar do lado, não na frente nem em cima, nem ensinando, nem
guiando. As pessoas que falam isso são uma minoria. [...] A gente tem que escrever,
tem que falar, tem que denunciar isso constantemente, antes que vire uma coisa mais
grave. Eu acho que no Brasil se estão fazendo ótimos filmes e péssimas teorias
cinematográficas. A teoria cinematográfica que esta sendo discutida no Brasil é de
péssima qualidade, porque está toda baseada nessa espécie de patrulha ideológica.
(DIEGUES, 1988c).

E como comenta Ortiz Ramos (1990, p. 421), Xica da Silva gera filhos: “Bruno
Barreto realizara no mesmo clima Dona Flor e seus dois maridos (1976), obtendo com a
química de Jorge Amado e a exuberância de Sonia Braga a maior renda do cinema brasileiro
até 1984”.
Vemos a virada em busca do público, através de uma restauração do realismo mais
convencional, antivanguardista, acontecer não só na carreira de cinemanovistas, mas também
na carreira de cineastas associados ao Cinema Marginal. Por um lado Rogério Sganzerla e
Júlio Bressane insistem ainda em sua filiação com o cinema mais inovador, e seguem
criticando a "jogada industrial" da Embrafilme, de que são alijados. Mas por outro, Neville
d'Almeida, com A dama do lotação (1978), nas palavras de Ortiz Ramos (1990, p. 428),
"costura, numa produção de alta voltagem erótica, a Embrafilme e a Regina Filmes de Nelson
Pereira dos Santos". Assim, "novamente Nelson Rodrigues redimia mercadologicamente um
desgarrado da década de 1960", que "salta para o posto de segunda bilheteria do cinema
brasileiro".
Carlos Reichenbach, por exemplo, dará continuidade à visão de comunicação com o
público já esboçada no cinema marginal-cafageste, como vimos no começo deste capítulo.
Ele aprofundará suas relações com o produtor Galante, acompanhando a produção da Boca do
Lixo em seu empenho comercial frente à pornochanchada paulista. Reichenbach, porém,
trabalha ostensivamente elementos do cinema autoral em "pornochanchadas cultas", como as
chama Ortiz Ramos, repletas tanto de cenas eróticas quanto de citações eruditas, como Ilha
dos Prazeres Proibidos (1979) e O Império do Desejo (1980). Procedimento de junção do
didático e do agradável, não tão distante assim das que embasavam as justificativas de Cacá
com relação à Xica da Silva.
Na já citada conversa entre Viany, Jabor e Walter Lima Jr., este último comemora o
casamento do Cinema Moderno com a Pornochanchada. Para ele uma "volta por cima":

o cinema brasileiro já deu a volta por cima da pornochanchada. Porque a
pornochanchada já emplacou no mercado. Dona Flor é uma obra-prima da
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pornochanchada. Assim como as melhores cenas cômicas de Xica da Silva também
são puríssima pornochanchada. Quer dizer, de melhor nível [...]. Guerra conjugal,
inclusive é premonitória nesse sentido, porque é um filme que joga adiante
determinados traços. Tem ainda elementos da cenografia tropicalista. [...] E devolve
ao público uma carga às vezes amarga, do cinema Novo, do primeiro Joaquim de O
padre e a Moça, [...]. Incrível, uma obra prima. (AVELLAR, 1999).

Jabor diz ter certeza que os filmes da nova fase são mais realistas na verdade, no
sentido o mais amplo possível, citando o filme "suicida" de Sganzerla, do auge da produtora
Belair, que nunca chegou a ser exibido comercialmente:

são filmes menos messiânicos e não são suicidas. Um filme, por exemplo, como
Betty Bomba tinha um nível suicidário, ficava quase metafísico, tocava numa coisa
irreal, era a possibilidade de um cinema. Os de agora não são nem filmes suicidas,
nem filmes ingênuos. São mais realistas, no bom sentido da palavra. Não realismo
no sentido de realismo, mas no sentido de que as coisas são mais simples do que
pensávamos Nem são trágicas, nem tão esperançosas. (AVELLAR, 1999).

Tendo separando o sentido strictu, do sentido lato da palavra realismo, Jabor aproveita
para fazer um balanço do realismo cinematográfico brasileiro. Ele conclui que tudo valeu a
pena, simplesmente porque tudo foi exercício de realismo em nosso cinema, apesar das várias
formas, e vertentes deste realismo. Para Jabor, nos últimos vinte anos, até sua conversa com
Viany e Walter Lima Jr., o cinema brasileiro compôs "um painel barbaramente importante da
realidade brasileira". Pois, "se você montar um filme de cem horas com que o cinema
brasileiro revelou para o próprio Brasil em matéria de imagens – as imagens do povo, as
imagens das contradições do país", assim "seria fácil reconhecer quão notável é o que o
cinema revelou do Brasil para o próprio Brasil". (AVELLAR, 1999).
No próximo capítulo veremos quando este chamado cinemão da Embrafilme entra em
crise, com as mudanças econômicas da virada dos anos 70 para os 80, e seu subproduto mais
bem sucedido comercialmente, os filmes do Naturalismo da Abertura passam a ser
combatidos por novas gerações. Estes novos agentes lutam para impor novas visões de
cinema, que para muitos autores estariam alinhadas a uma suposta pós-modernidade, e lutam
para encontrar seu lugar na produção cinematográfica brasileira, num espaço ainda ocupado
pelos monumentos vivos do Cinema Novo. Assim, novas inflexões no debate realistas
surgem, e pela primeira vez tenta-se de fato demonstrar seus limites, a verdadeira capacidade
do cinema brasileiro de servir de fato como um espelho revelador de nossa realidade social
ampla. A utilidade estética e social disto, afinal, é posta em xeque. Chegamos ao fim do
debate realista? Há estéticas pós-realistas? É o que discutiremos em nosso último capítulo.
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5

SEGUNDO MOVIMENTO DISCURSIVO DE PROBLEMATIZAÇÃO DO
REALISMO

5.1

A Crise do Cinema Realista Moderno no Brasil

5.1.1 O “Cinemão” da Embrafilme e o “Naturalismo da Abertura”

Estudamos, no capítulo anterior, o "movimento que nos levou do cinema de autor mais
radical” – dos anos 60 e início dos 70 – para o 'retorno dos gêneros'", como resumiu Ismail
Xavier (2001), teórico que nos pede também uma atenção especial para a grande repercussão,
em termos comerciais e de crítica, do retorno recorrente ao gênero que fora mais desmerecido
por Glauber Rocha, o policial, além de toda a questão do vulgar e da pornochanchada. Para
ele, na virada dos anos 70 para os 80, no momento em que nosso país passa a viver o lento
relaxamento do regime político ditatorial, a chamada abertura política, com o arrefecimento
da censura, tais formas estéticas convergem e caminham paralelas:

a energia do cinema se volta para a exploração dos espaços franqueados para um
representação naturalista do que incide diretamente no corpo (sexo, violência) e do
que pertence à esfera da experiência política dos anos de ditadura. Podemos
identificar algo como um naturalismo da abertura, cujas faces mais visíveis são, de
um lado o filme policial com temas ligados a repressão, e de outro o movimento
geral do sexo em cena, que se manifesta num amplo espectro [...]. O policial-político
se põe como espetáculo para comunicar, convencional, bem-dosado. (XAVIER,
2001, p.112).

Para Xavier (2001, p. 113), esses filmes corroboram o "naturalismo de base" da
narrativa clássica", mas em sua atenção à realidade social e política brasileira não conseguem
"alcançar o realismo de investigação psicológica, mais denso na reflexão". Esse "policialpolítico de entretenimento" seria bem exemplificado pelos filmes do argentino radicado no
Brasil Hector Babenco, que depois de trabalhar como assistente de Roberto Farias em O
Fabuloso Fittipaldi (1973), e debutar na direção de longas com O Rei da Noite, (1975)
consagra o estilo batizado por Ismail com o sucesso de público e as polêmicas críticas que
cercaram Lucio Flavio, o Passageiro da Agonia, de 1977. Filme "onde o cineasta joga um
partida de risco calculado com a censura e discute um caso controverso envolvendo corrupção
policial e o esquadrão da morte".

O Naturalismo aparece então, como estratégia sedutora do espetáculo e como marca
de autenticidade, de ousadia, na apresentação dos dados [...]. Embora reivindique a
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verdade, esse naturalismo é muito limitado na análise dos problemas, dada a sua
estratégia de abordagem dramática, a composição de heróis e vilões, o imperativo da
ação, tudo trabalha para que se ponha em cena uma coleção de fatos articulados de
modo simplificado, resultando uma verdade de aparência, reduzida. Nessa linha, se
Babenco é o cineasta de grande competência que nos deu filmes de impacto – Lucio
Flavio e Pixote a Lei do mais fraco (1980) –, a série do policial político é de magros
resultados, de Barra Pesada (Reginaldo Farias, 1977 a O Bom Burguês (Oswaldo
Caldeira, 1983), passando por Pra Frente Brasil (Roberto Farias, 1982). (XAVIER,
2001, p.113).

E "se vão aparecendo nas telas filmes que assumem certos gêneros ficcionais, como o
cinema policial, procurando limpar a narrativa, facilitando assim a recepção"; nos lembra
Ortiz Ramos (1990, p. 425-426) que então, por conta isso, "os resultados logo são sentidos",
com Lucio Flavio alcançando quase 5 milhões de espectadores. O autor considera que
Babenco, apesar de carregar ainda intenções de denúncia – da corrupção da polícia até as
alusões de tortura política, "tem plena consciência do espetáculo que realizou". Lucio Flavio
teria sido "realizado com cuidados de produção que apontavam para um padrão em
formação", o padrão técnico e estético do que seria chamado pejorativamente na imprensa da
época de "cinemão".
Lucio Flavio traz na ficha técnica o nome dos escritores-roteiristas Jorge Durán e José
Luzeiro, o autor do livro original. "Profissionais tarimbados", assim como o fotógrafo Lauro
Escorel e o montador Silvio Renoldi", o mesmo de O Bandido da Luz Vermelha, que, dada
sua habilidade técnica, rapidamente "transitou do longa para o cinema publicitário". (ORTIZ
RAMOS, 2004, p. 69).
Porém, o próprio Babenco, ecoando os antigos preconceitos glauberianos contra os
filmes policiais brasileiros de ampla comunicação, só valoriza culturalmente esse atraente
aspecto espetacular que o naturalismo da abertura abarca, por ser uma forma eficaz, em
termos de sustentação econômica, de uma representação da realidade brasileira. Isso segundo
as novas condições de nosso cinema:

Lúcio Flávio é uma bobagem, um joguinho de xadrez. Lúcio Flavio é um filme de
caricaturas, uma grande caretice. O grande mérito que tem, seu grande acerto, foi ter
tido a ousadia, ou a agilidade, ou a sensibilidade, de ter articulado um filme sobre
um problema social que estava na cara [...]. Lúcio Flávio tinha tudo para agradar; o
Reginaldo era um tesão, de olho azul, cheio de óleo para parecer suor o filme todo,
com aquela cara de menino de quem roubaram um picolé quando estava indo para a
escola. [...] Então, há todo um lado assim de Walt Disney, na história de Lúcio
Flavio, que pegou as pessoas pelo estômago. Eu sabia, estava consciente do que
estava fazendo, mas precisava ser feito dessa forma porque o momento político o
exigia, a censura, a estrutura de produção. (BABENCO, 1980).
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Lembremos que o "olho azul" de Reginaldo Farias, já tinha alcançado um status
simbólico e narrativo em Assalto ao trem Pagador, filme de seu irmão Roberto Farias,
quando uma discussão sobre essa parte da anatomia do personagem branco desencadeia a
fúria final dos personagens negros e mestiços. Babenco diz, por contraste, que seu Pixote, a
lei do mais fraco (1981) é "uma fita densa", e nele sua proposta de representação da realidade
social brasileira alcançaria a forma satisfatória.
Hector Babenco apresentou seu primeiro longa, O Rei da Noite (1975), ao Festival de
Brasília de 1976, onde a guinada para o Naturalismo da Abertura, e a consolidação do padrão
técnico e econômico de produção do Cinemão é detectada pela imprensa. Na matéria do
Jornal do Brasil de 26/06/1976, intitulada IX Festival de Brasília:o divisor de águas do
cinema brasileiro, podemos ler que a tendência marcante do Cinema Brasileiro de então
"preconiza o enterro definitivo do cinema novo como proposta econômica e estética", e
conforme essa tendência...

o cinema brasileiro não deve ter a preocupação da arte, muito menos da arte de
vanguarda; o cinema deve ser mercadoria antes de pensar-se e fazer-se como arte. A
responsabilidade do cineasta não é de fazer propostas [...], mas de criar um vasto
público para o cinema brasileiro. [...] Nada de fotografias queimadas pelo sol do
nordeste, eliminem-se os possíveis ruídos incômodos da faixa sonora, suprimam-se
as seqüências longas, que podem cansar, e viva o tempo cinematográfico por nós
assimilado desde a mais tenra idade nas montagens de Hollywood ou Cinecitá. [...]
É difícil identificar os limites dessa tendência, mas os que a defendem hoje são, na
sua grande maioria, os cinemanovistas de outrora. (IX FESTIVAL..., 1976).

Em depoimento a essa reportagem, resumindo a proposta estética que se consolidará
em seus filmes, Babenco afirma que "numa sociedade como a nossa, o cinema é um
manufaturado como um automóvel, um sapato, uma calça e o filme só existe na medida que é
comercializável". Nesse depoimento fica também marcado que o interesse de Babenco, assim
como de outros do Cinemão, será por um gênero popular, mas não o erótico – informado pela
pornochanchada –, será o policial. Ironizando os produtores e exibidores da Boca, diz: "Eles
(os exibidores) estão produzindo muitos filmes. Mas eu não tenho interesse. Sei qual o tipo de
filme que querem", referindo-se à pornochanchada. (IX FESTIVAL, 1976)89. Assim, Babenco
toma posição a favor do policial na batalha tanto pelo realismo quanto pela comunicação,
desprezando por isso a influência da pornochanchada que, como vimos, estava a esta altura
sendo resgatada, relida, pelos cinemanovistas:

89

Depoimento de Hector Babenco em IX Festival de Brasília: o divisor de águas do cinema brasileiro. JB,
26/06/1976.
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quando Lúcio Flávio, o passageiro da agonia saiu, o pessoal do Cinema Novo ficou
histérico: quase 6 milhões de espectadores. Depois de Dona Flor e seus dois
maridos, A Dama do Lotação e alguns filmes do Trapalhões, eu tive a maior renda
do cinema brasileiro, sem mostrar um peito ou uma bunda. O filme falava de um
assunto que me incomodava quando lia nos jornais: as mortes, a impunidade, os
cadáveres aparecendo em beiras de estradas, esse personagem folclórico que é o
Esquadrão da Morte, que tem alvará para matar. Eu não conseguia entender e sofria
uma indignação muito grande, que acabou por motivar a realização do filme em
plena ditadura. Foi um escândalo, tive que ficar três meses fora porque minha casa
foi baleada, recebi ameaças de morte. (BABENCO apud NAGIB, 2002, p. 79)

O gênero policial será então resgatado na vertente do cinemão mais alinhado ao
naturalismo da abertura, como uma forma de representação da realidade social brasileira. A
matéria traz uma citação do então Ministro da Cultura Nei Braga, o homem que tinha a
Embrafilme sob seu poder, onde o mesmo é claro: "é preciso que identifiquemos nossos
Kojaks", referindo-se ao sucesso sempre renovado dos heróis policiais americanos, agora
encarnados em seriados televisivos de muito sucesso no Brasil.
Teóricos da Literatura brasileira como Flora Susekind (1984, 1985) destacam um
processo de eterno retorno do naturalismo tal como definido por Lukács. Nos anos 70 este
processo se dá também na literatura de um Rubem Fonseca, e pode ser notado ainda no
sucesso de romances-reportagem como n’A infância dos mortos, de José Luzeiro, o livro em
que se baseou Pixote. Para Ortiz (2004, p. 158) esses romances-reportagem do Brasil
ditatorial pretendiam "revelar uma realidade mais ampla, recalcada pelas dificuldades de
informações dos anos 70". O cinema acompanha: Miguel Borges, que havia, para o horror dos
seus ex-companheiros cinemanovistas, também antecipado esse "personagem" do naturalismo
da abertura, o Esquadrão da Morte já em Perpétuo contra o Esquadrão da morte, agora faz O
Caso Claudia (1979), em cima da notícia de um assassinato que chocou a Zona Sul carioca no
final dos anos 70. Parte da crítica pensou como o próprio Babenco e torceu o nariz para esse
tipo de união entre o violento espetáculo de massa e a exploração da realidade social, vindo
destes que seriam artesãos oportunistas do filme policial, sustentando as continuadas críticas
ao que seria um mero naturalismo superficial e raso.
Como sabemos, a distinção que, na balança, negativa o Naturalismo e positiva o
Realismo, data das discussões de teóricos como Lukács90. Relembrando a posição de Ismail
Xavier (2005, p. 42), no caso cinematográfico, o naturalismo apenas "dá conta de uma
90

Vale lembrar que, curiosamente, como já comentamos no nosso primeiro capítulo, de introdução teórica, o
teatrólogo August Strindberg fazia uma definição contrária, concebendo o naturalismo, ao menos no teatro,
como mais focado nas conflitos básicos das relações humanas e sociais, tendo assim maior capacidade de ir
além das superfícies. Enquanto o realismo que grassava então na literatura, com suas inúmeras páginas de
descrições perfazendo efeitos de real, seria a estética que ficava só nas aparências, na plasticidade imagética,
etc. Cf. WILLIAMS, 1977.
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reprodução fiel das aparências imediatas do mundo físico", na arte. No teatro e no cinema,
em especial, abusa-se de uma "interpretação dos atores que busca uma reprodução fiel do
comportamento humano através de movimentos e reações", tidas convencionalmente como
"naturais". Assim, nos filmes comentados, é perceptível uma restauração - depois de uma
década de experimentalismos no cinema moderno brasileiro –, daquele processo estético
dominante no cinema clássico narrativo de matriz hollywoodiana, chamado na terminologia
de Ismail de naturalismo de base. (XAVIER, 2005, p. 42). Tal conceito ecoaria claramente
uma distinção entre o realismo mais profundo – seja amplo /alegórico /brechtiano, ou crítico /
lukacsiano –, que grassou na época do Cinema Novo ou Marginal, e esse novo naturalismo da
Abertura política. Essa a forma de representação da realidade brasileira que alcançou seu
ápice no momento desse cinemão alimentado pela Embrafilme.
Para Ismail Xavier (2001, p. 113), em filmes como dos de Hector Babenco, nessa
época, "o naturalismo aparece então, como estratégia sedutora do espetáculo e como marca de
autenticidade, de ousadia, na apresentação dos dados":

embora reivindique a verdade, esse naturalismo é muito limitado na análise dos
problemas, dada a sua estratégia de abordagem apoiada nas fórmulas tradicionais; a
estrutura dramática, a composição de heróis e vilões, o imperativo da ação, tudo
trabalha para que se ponha em cena uma coleção de fatos articulados de modo
simplificado, resultando uma verdade de aparências, reduzida.

Porém, podemos notar no discurso de Babenco, um outro posicionamento.

Na

apreciação pessoal de seus filmes, ele separa a espetacularização de um lado, como um
expediente necessário de comunicação, e valida seu aspecto de denúncia como uma forma
eficaz de representação de fatos, antes não revelados, da realidade social. Deste modo,
percebemos, emprenhado no discurso do cineasta, a confusão entre naturalismo e realismo,
configurando uma disputa discursiva que data do século XIX, como também nos lembra
Raymond Willians (1977) em sua Lecture on Realism, conforme vimos em nosso capítulo
teórico inicial, na apresentação das ideias de Lukács.
Para Ortiz (2004, p. 175), no gênero policial, vemos "a combinação tensa entre a
verossimilhança intrínseca à ficção audiovisual, necessária para a sedução do espectador, e as
intenções dos realizadores ao construir ficcionalmente a realidade". Combinação tensa vivida
por Roberto Farias, como já vimos, nos anos 60, e vivida agora pelos realizadores do
Naturalismo da Abertura. Roberto faz como Miguel Borges, reafirma sua filiação precoce ao
policial como vetor realista (ou naturalista, conforme a leitura) e lança seu thriller políticopolicial Pra frente Brasil (1982), ao sair da direção da Embrafilme.
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E é outro veterano, Carlos Diegues, na visão de Ortiz Ramos (1990, p. 421), quem se
"incumbe de fechar a década de setenta, com um filme exemplar", falando de Bye Bye Brasil
(1979), um filme que se tornaria "o ponto de chegada de um processo de discussões
deflagradas a partir deste conjunto de filmes". Ele fala desse conjunto de obras bem sucedidas
comercialmente, bancadas pelas estruturas de fomento do governo, processo que vai ser
pejorativamente alcunhado de "cinemão" da Embrafilme. Diegues defende tal escolha
apostando na diversidade estética e temática no cinema do Brasil, "um dos únicos países do
mundo em que você ainda pode fazer um cinema sem um mono-tendência". Continuando seu
“viva a diversidade”, Diegues (1988c) o exemplifica como marca de um cinema saudável:

eu não vejo nenhuma contradição entre um filme de grande público e um filme que
pouca gente foi ver. O que importa é a existência social do filme. Godard nunca
passou de 100 mil espectadores e no entendo mudou o comportamento da juventude
no mundo todo. [...] É fundamental a diferença, sobretudo na criação artística. E a
diferença significa conviverem no mesmo país Julio Bressane e Bruno Barreto. E
cada um com sua função social específica e muito meritória. Outro dia me
perguntaram se eu estou a favor do cinemão, do cineminha ou se eu tinha uma
terceira posição. Eu disse que tenho a minha e acho que deveria haver três mil
posições no Brasil. Primeiro porque eu não sei o que é cinemão e cineminha. [...]
Porque no cinema não existe filme caro e barato. O que existe cientificamente é a
relação entre custo e mercado. Se o filme custou cem e rendeu mil, é um filme
barato. Se o filme custou dez e rendeu cinco, foi um filme muito caro. O que um
filme como Dona e Flor e seus dois maridos rendeu para a Embrafilme permitiu à
Embrafilme financiar mais oito ou dez filmes. Então foi um filme de grande
utilidade [...]. Essa questão do mercado é a questão básica, porque a obra de arte é
feita para o Outro. O público é o Outro. E o resto são adequações econômicas. De
Bergman a Spielberg, tudo é comercial, tudo passa nas mesmas salas. O que não
quer dizer que tudo que faz sucesso seja muito bom, excepcional.

Vivemos, em paralelo, a influência mundial – de avassalador resultado comercial – da
chamada Nova Hollywood, nos anos 70. Diegues cita, como vimos, um de seus símbolos, o
Steven Spielberg que lançou alguns dos primeiros blockbusters, como Tubarão (Jaws, 1975).
Essa Hollywood reconstruída, por uma geração de cineastas egressos tanto da cinefilia dos
anos 60, como das escolas de cinema da Califórnia, reinventa e atualiza o cinema americano
para o gosto das novas plateias pós-contracultura. Só que, ao mesmo tempo, consegue
empreender uma reafirmação geral, no mundo, de um padrão clássico-narrativo. Um padrão
técnico e econômico de grande comunicação popular, e também baseado na reutilização do
sistema de estúdios. Como resume Xavier (2001, p. 48), agora "o cineasta brasileiro enfrenta
uma difícil equação", já que, “de um lado, é a pressão vinda da retração do mercado
cinematográfico, correlata ao consumo doméstico da TV” e, de outro, “é a força renovada do
cinema americano após sua revolução high-tech feita a partir de Guerra nas Estrelas”, os
desafios com os quais nossos autores se defrontam.
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Filmes como Guerra nas Estrelas (Star Wars, 1977), Contatos Imediatos do Terceiro
Grau (Close Encounters of the Third Kind, 1977), Taxi Driver (1976), Apocalypse Now
(1979), – a par de conteúdos que apontavam para uma nova sensibilidade do público em
relação a questões como rebeldia, política, sexualidade, misticismo, teorias da conspiração,
etc. –, mostravam ao mundo inéditas estratégias de marketing e profundas mudanças do
padrão técnico sonoro e fotográfico. Um dos maiores impactos no Brasil será a percepção
geral de uma defasagem tecnológica, e de ingenuidade nas estratégias comerciais de nosso
cinema. Como veremos, a discussão realista partirá, assim, notadamente, para uma nova
inflexão.

5.1.2 Surge a Questão da Estética Publicitária versus Realismo

Nos discursos dos cineastas que aderem ao novo padrão técnico do espetáculo
cinematográfico, ao estilo do cinemão da Embrafilme, podemos acompanhar, por exemplo, a
"crescente procura de um padrão no domínio da roteirização, bem como a complexa interação
entre forças da estandardização e da criação no processo cinematográfico". (ORTIZ RAMOS,
2004, p. 29).
Até um oriundo do Cinema Marginal como Carlos Reichenbach "também revela a
mesma tendência" ao filmar Império do Desejo (1980) com um "roteiro detalhadíssimo".
Ortiz Ramos destaca o novo patamar alcançado pelos roteiristas. No padrão de produção do
cinemão e na estética do Naturalismo da Abertura, "os roteiristas passam a ter destaque nesta
produção". É o caso de Leopoldo Serran. Se esse teve "passagens pelo CPC" e "pelos filmes
iniciais de Cacá Diegues", agora é a figura central na elaboração narrativa dos filmes de
Bruno Barreto, inclusive de Dona Flor, "tornando-se modelo de profissional de textos para
cinema". Ortiz nos lembra também de nomes como o de José Louzeiro, roteirista de O Caso
Cláudia (direção de Miguel Borges, 1979) e Lúcio Flávio, o passageiro da agonia (direção de
Hector Babenco, 1977), ou o de Agnaldo Silva, roteirista de República dos Assassinos
(direção de Miguel Farias Jr., 1979), todas obras marcantes do Naturalismo da Abertura
(ORTIZ RAMOS, 1990, p. 425).
De todos os campos técnicos do cinemão, a mudança técnica mais obviamente visível,
clara, se dava com a fotografia, o espaço de disputa mais acirrada com a Nova Hollywood,
que ditava as novas câmeras, os novos negativos, e os novos padrões de iluminação. Nascem
as folclóricas reclamações de produtores e cineastas com o "fotógrafo gastador", que expõem
a "tensão decorrente de mudanças na produção cinematográfica entre as décadas de 1960-
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1980". Se no Cinema Novo, havia "uma preocupação com a 'forma brasileira', a luz sendo
utilizada expressivamente dentro da proposta estético-política da época, numa clara
contraposição a fotografia da Vera Cruz", agora os próprios cinemanovistas fazem uma nova
revisão crítica dessa postura em sua prática, e "Cacá Diegues, filmando Bye Bye Brazil, em
1979, já procurava construir um outro enfoque" (ORTIZ RAMOS, 2004, p. 30-31). Ortiz se
refere aqui as entrevistas de Cacá dadas na época, como a publicada pela Revista Status, em
fevereiro de 1980, onde chamava seu novo filme de "épico malandro" e justificava suas
escolhas fotográficas:

não pretendo ser prisioneiro do mito da miséria de nossa sociedade, por trás do qual
(do mito) se contrabandeia em nome da fome os maiores absurdos técnicos. Bye Bye
Brazil tenta escapar dessa prisão artificial, na medida em que procuramos dar ao
nosso público um nível técnico excepcional. Para isso tivemos muitos problemas.
Imaginem armar um travelling na Transamazônica ou uma grua na Caatinga.
Imaginem iluminar a margem urbana do Rio Amazonas ou a margem rural do
Xingu. Na beira do Rio São Francisco fomos obrigados a iluminar uma cidade
inteira, a histórica Piranhas, com todos os arcos voltaicos existentes no mercado
cinematográfico do Rio e São Paulo. (DIEGUES, 1988b, p. 50).

Esse novo nível técnico conta com "novíssimas câmeras BL" e "lentes New Zeiss,
exatamente as mesmas que Kubrick utilizou em Barry Lyndon". Um esforço para "acertar o
passo do cinema brasileiro com o nível tecnológico da sociedade brasileira" (DIEGUES,
1988b, p. 50). Tal depoimento a favor da Iluminação não natural contrasta diametralmente
com a defesa glauberiana da captação da luz natural do Nordeste, de que tanto tratamos no
terceiro capítulo, postura que pode ser resumida simbolicamente na anedota contada por
Walter Limar Jr. (1965, p. 16) durante as conturbadas filmagens de Barravento. Segundo ela,
Glauber Rocha teria jogado no mar os rebatedores do fotógrafo Toni Rabatoni, um técnico
renomado egresso da então odiada Vera Cruz, um portador de seus vícios de iluminação não
brasileira, “falsificante” para o gosto glauberiano, como sabemos. Mas como temos visto
ocorrer, um novo padrão não deixa de poder ser justificado por uma atualizada e continuada
pretensão realista pois, para Cacá, "o nível tecnológico não implica em fantasiar a sociedade
brasileira". A realidade nacional continua sendo o referente, e o padrão de realismo se atualiza
frente a esse:

no interior do Nordeste, nas margens da Transamazônica, onde quer que você vá,
continuará a ver a miséria de sempre [...]. Mas essa miséria está povoada de TV em
cores, tratores, aviões-executivos, e outros signos de um tempo que não é mais
aquele em que a maioria da população estava no campo. [...] Bye Bye Brazil é um
épico malandro [...]. Uma redescoberta do país, uma revisão, uma tomada de
posição diante da nova década que se aproxima. Pois é, os anos 80 não são mais
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uma simples década, eles vão preparar a entrada no século XXI. (DIEGUES, 1988b,
p. 51).

Como resume Ortiz, portanto, "começa já na segunda metade da década de 1970 a
transição para uma fotografia que se pretende impecável e competitiva nos diversos mercados
do audiovisual". Já que a "experimentação nacionalista do Cinema Novo, bem recebida nos
círculos europeus, a precariedade da Boca e a procura da perfeição a partir dos recursos
escassos passam a ter uma baixa receptividade na nova situação audiovisual brasileira".
(ORTIZ RAMOS, 2004, p. 33).
E a afirmação econômica e social maior do cinema publicitário teria um papel técnico,
estético e ideológico fundamental nesse momento. Pois tal modernização dos roteiros, da
fotografia, como também do som e da montagem, que passa a se preocupar com o tempo e a
continuidade narrativa nos padrões mais "publicitários", o que, como resume Ortiz, "exprime
prioritariamente uma sintonia com a qualidade do audiovisual nacional, que engloba ainda
televisão e cinema publicitário, setores em estágios mais avançados de racionalização da
produção" e da "utilização da técnica" (ORTIZ RAMOS, 2004, p. 36). Este é um período em
que a TV colorida – com suas telenovelas e comerciais produzidos em película que recheiam
os intervalos do horário nobre – invade os lares brasileiros e se torna a referência mais
popular de visualidade.
Roberto Santos, Carlos Reinchenbach, Carlos Manga, entre muitos outros, são
exemplos lembrados por Ortiz de cineastas brasileiros que em momentos mais complicados
de sua carreira profissional, "circulam pelo cinema publicitário". Como conta Carlos
Reichenbach, fundador da empresa produtora Jota Filmes:

quando eu entrei para a Jota, no início dos anos 70, não foi com o intuito de fazer
filme publicitário, e sim criar uma pequena infra-estrutura pra produzir longas [...]
Eu estive envolvido em mais de 200 comerciais. Por outro lado, na verdade, esses
dois anos foram fundamentais para um aprimoramento técnico da minha parte, eu
acho que saí da Jota como um bom iluminador, bom diretor de fotografia, bom
cameraman. (REICHENBACH apud ORTIZ RAMOS, 2004, p. 93).

Além de servir de abrigo para veteranos em dificuldades, a "solidez do campo forma
uma geração de diretores e fotógrafos publicitários, sintonizados com as práticas das
agências, com as demandas especificas dessa atividade modernizada", já que se trata de "uma
atividade regular, diferentemente da produção sempre interrompida do cinema", onde se pode
contar "com um parque de bons equipamentos". (ORTIZ RAMOS, 2004, p. 69). Porém, com
era de se esperar, "a inserção do cinema nesse universo publicitário nem sempre é tranqüila,
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mesclando as dificuldades materiais com um realinhamento de formas de pensar dos
cineastas":

é, sem dúvida, um processo difícil, dolorido, para toda uma geração. Concepções
que gravitavam em torno da questão do Estado, do nacionalismo, eram naquele
momento atraídas por outro pólo – o da sociedade moderna e industrializada [...]. Os
sinais desse verdadeiro ritual de passagem para o cinema brasileiro são inequívocos.
O padrão de qualidade exigido sofre um aperfeiçoamento como um todo,
comandado por alguns filmes. Não se deve desprezar o fato do internacional Pixote
ter sido rodado com 120 latas de material, perfazendo 20 horas filmadas, numa
ótima proporção de 10/1 [...]. Mas uma imagem ampliada do novo clima
modernizante já estava presente na realização de Quilombo (Cacá Diegues, 1983).
Produção cara, internacionalizada, racionalizando o plano de produção com
computadores, ainda uma novidade naquele momento; utilizando uma Arriflex Bl3
acoplada a uma telecâmera para monitoragem e a gravação e edição em vídeo, para
agilizar produção e montagem; além da criação de uma 'usina' para construção de
cenários e figurinos em Xerém, na Baixada Fluminense, como significativo nome de
Usina Barravento, em homenagem a Glauber Rocha. A travessia da estética da fome
para um novo momento da realização fílmica se completava, a antiga precariedade
cedia lugar à estrutura bem montada e à atualização tecnológica, embora o diretor,
fiel à sua tradição cultural – acentuasse as condições "brasileira" e "alternativa" da
sua superprodução. (ORTIZ RAMOS, 2004, p. 37-38).

Esse "processo difícil" coincide com o momento final da carreira de Glauber Rocha,
morto em 1981, homenageado já postumamente pela "Usina Barravento" de Quilombo,
ironicamente um pequeno modelo de produção cinematográfica industrial. Em entrevistas
dos anos 70, Glauber já havia lastimado, numa constatação ao estilo o sonho acabou, de John
Lennon, que apesar das lutas do cinema autoral dos anos 60, "hoje os produtores de
Hollywood continuam mandando", só que mesmo assim, como ele já havia feito sua "opção",
iria se firmar nela:

já fiz a minha opção: sou apenas um produtor de cinema cultural, justamente aquele
que ficará [...]. Como produtor de cinema cultural – e é o que sou – não desejo ser
comerciante, o que explora as aberrações do subdesenvolvimento e fatura o
masoquismo do público.91

No Caderno Especial do JB intitulado Tela em Transe, de dezembro de 1975, Glauber chama
as pornochanchadas, por exemplo, de “cinema de prostituição”, e afirma:
faz-se e vê-se pornochanchada porque não se pode falar de política. É compensação.
E tudo que não é principal é secundário, como diz Jorge Luis Borges [...]. O que
acontece é que eu me recuso a usar minha profissão para ganhar dinheiro, a fazer
filme de publicidade. A contribuir para o processo alienante. O meu know-how eu
não vendo. [...] Há muitas pessoas defendendo a tese de que, nas circunstancias
91

Depoimento de Glauber Rocha em ARAÚJO NETO, 1973.
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atuais, é correto esforçar-se para produzir um cinema comercial brasileiro melhor
que o cinema comercial estrangeiro. E acho que não. Defender o cinema comercial
brasileiro em nome do desenvolvimento econômico do cinema brasileiro é o mesmo
que defender o industrialismo brasileiro sem levar em consideração o
desenvolvimento social. É uma tese de economista idealista. Eu acho inclusive que a
Embrafilme não deveria sequer financiar filmes comerciais. A função da
Embrafilme, como empresa de Estado, é educar as pessoas. O público brasileiro. A
palavra educação provoca reação negativa entre os intelectuais caretas. Mas eu
assumo essa palavra. (TELA..., 1975).

Sua adesão ao projeto da Embrafilme não contradiz seu elogio da produção fílmica
cultural, pois garante que: “não condenei ninguém que, tendo pertencido ao cinema novo,
esteja hoje tentando fazer a política do cinema brasileiro.” Glauber nessa matéria apoia o fato
de tanto Roberto Farias quanto Gustavo Dahl estarem à frente da empresa, sendo que garante
não levar a sério as afirmações mercadológicas públicas do Farias diretor da Embrafilme, com
o qual já havia polemizado, como sabemos. Glauber afirma que, "enquanto ele defende um
modelo narrativo norte-americano, está apenas fazendo blague, uma blague provocativa e
necessária”. (TELA..., 1975). Se perdoa tudo dos amigos que admira, e que considera seus
aliados, como mera "blague" inocente, é implacável com outros, pois diferencia: “o que eu
critico é a […] complacência de certos cineastas. Como Jece Valadão, que começou no
Cinema Novo e passou para o outro lado. Uma coisa é a estratégia do Cinema Novo, assumir
o controle da distribuição. Outra coisa é explorar o público”.92
Sentimos aqui como foi grande a decepção final de Glauber ao ver a transigência
maior de alguns colegas egressos do Cinema Novo com o comercialismo do Cinemão, a
pornochanchada, o gênero policial do naturalismo da abertura, etc. Mas, em meio às famosas
polêmicas de sua volta ao Brasil – que hoje podemos estudar pela leitura de Revolução do
Cinema Novo (2004) –, ele consegue obter o apoio da Embrafilme pela primeira vez e para o
seu último filme. A Idade da Terra (1980) assim é feito totalmente fora dos padrões
pragmáticos que a empresa defendia e que havia gerado o tal cinemão. Nas palavras de Ortiz
Ramos (1990, p. 437), o cinema experimental de A Idade da Terra se torna "o fecho de ouro
glauberiano" para a década de 70 e para a sua própria vida, assim como também,
principalmente, "para uma concepção cinematográfica que imperou na década de 1960". Por
fim, a adesão estética, ideológica, prática, técnica, de tantos com o cinema publicitário –
braço audiovisual do comércio e do capitalismo –, seria outro absurdo a ser lamentado: “todos
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os meus filmes são de esquerda […] não faço filme comercial nem de publicidade. Não me
lamento, compro a briga abertamente. […] Eu não quero acumular dinheiro com o cinema”.93
Outros colegas de Cinema Novo, a esta altura vivendo uma relação pessoalmente
conflituosa com as posições do antigo líder do movimento, tentam responder às críticas mais
duras ao cinemão encampado pelos cinemanovistas. Caso de Walter Limar Jr. viúvo da irmã
de Glauber, Anecy Rocha, pivô de uma das passagens mais tristes das últimas polêmicas
glauberianas94:

no Brasil cinemão é uma coisa que se faz com troco. O cara que faz cinemão no
Brasil não gasta nem um milhão de dólares. Não há lugar no mundo que um filme
com um milhão de dólares seja considerado cinemão. [...] Não interessa a ideologia
dos Barreto. Esse é um problema do Barreto e de quem vai ver seus filmes. Quem
não gosta, não vai ver. Ninguém entra obrigado no cinema [...]. Então, o Nelson
Pereira faz cinemão. O Nelson Pereira está fazendo cinemão desde que fez Como
era Gostoso o meu Francês [...]. O Glauber fez cinemão com Idade da Terra.
Quantos e quantos filmes poderiam ter sido feitos com o financiamento daquele
filme. (WALTER LIMA JR., 1986, p. 176).

Apesar de todo sucesso do cinemão, e a lendária conquista de 30% do market share
para o cinema brasileiro, comemorada pela Embrafilme na virada para os anos 80, uma grave
crise econômica conjuntural cai como uma temporal sobre todos os cineastas brasileiros na
depois alcunhada década perdida. Fossem autorais ou industriais, do cinemão ou do
cineminha.
Vimos, portanto, uma crise se configurar, pois com o próprio apogeu do cinemão, a
adoção de novos padrões técnicos coadunados com uma fotografia demais relacionável ao
cinema publicitário, falseador, essencialmente esteticista, começariam a gerar uma polêmica
contradição entre as pretensões realistas, de registro e debate sobre a realidade nacional, e o
velho fantasma do expressionismo artificioso, de uma nova afirmação numa fé na imagem que
poderiam suplantar a fé no real que vinha sendo a base discursiva do realismo no cinema
moderno. Tal como aprendemos com André Bazin em nosso capítulo teórico. Veremos, neste
capítulo a seguir, como a chegada de uma nova geração ao palco dos acontecimentos
cinematográficos brasileiros, e como a percepção de um público mudado, menor e mais
jovem, essa crise do realismo estético brasileiro se agravará. E uma nova inflexão no debate
realista acontece, prevendo talvez o seu fim.
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5.1.3 A Crise do Cinemão e suas Primeiras Saídas
Uma crise econômica geral adviria no mundo com os anos 8095, e veríamos esse
contexto afetar em especial o cinema brasileiro. Uma certa "dimensão industrial da produção"
do cinemão, nesse "período de maior atividade do setor" dos “fins dos anos 70", se prova
"pela massa de cópias que alimentavam os lançamentos em amplas redes de exibição", como
as 120 cópias de Dona Flor e Seus Dois Maridos (1976), e as 130 de Lúcio Flávio, o
Passageiro da Agonia (1977), nos anos 80, quando "o número de cópias por título caiu para o
cinema como um todo". Segundo Ortiz, "os exibidores apontavam para 6, sendo que a maioria
dos filmes estrangeiros em 1987/88 era lançada com 8 cópias". (ORTIZ RAMOS, 2004, p.
36).

Depois de um decênio promissor, ao menos sob o prisma econômico, emerge a crise
com a diminuição vertiginosa de público. O mercado total de cinema no país sofre
violenta retração entre 1979-1985, numa queda livre que atinge tanto o filme
nacional como o estrangeiro, O número de salas também decresce, principalmente
no interior, onde atinge índices de mais de 50% de diminuição [...]. Abalada a
produção média, vemos uma corrida de produtores e diretores para os braços da
Embrafilme, que obviamente não possui estrutura [...]. E, pior ainda, num momento
em que o Estado já não está mais interessado em, intervir na produção cultural.
(OTIZ RAMOS, 1990, p. 438).

Com como Quilombo de Cacá, ou como Memórias do Cárcere de Nelson Pereira, os
cinemanovistas adentram os anos 80, "década perdida", nos termos da Economia Mundial,
com "obras com estatuto, ou pretensões, de 'grande produção", que surgem "paralelamente a
miserabilidade pornográfica" da fase mais apelativa da Boca do Lixo, "em direção ao pornô
explícito" – e com isso aumentam as críticas e a distância dos novos realizadores com relação
a este chamado cinemão. Na visão de um Ismail Xavier (2001, p. 35-37), estaríamos
presenciando aqui o fim do padrão típico do cinema moderno no Brasil:

nos anos 70, a divergência dos grupos se expressa na pertinência ao esquema
Embrafilme ou na pertinência ao “salão dos recusados” [...]. A realização de filmes
de impacto atesta a hegemonia da tradição moderna até o início dos anos 80, e tomo
aqui como ponto limite simbólico desta vitalidade o ano de 1984. Este é o ano de
Memórias do Cárcere (Nelson Pereira), que fecha o diálogo do Cinema Novo com
Graciliano Ramos [...] Já presente no início dos anos 80, o processo de dissolução
do moderno se escancara com a Nova República que enterra de vez uma matriz para
pensar o cinema e o país. A discussão de novos desenhos institucionais adequados
aos novos tempos se instala mas não consegue quebrar a inércia do aparato de
produção montado.
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Lutando por “ambas as pertinências" ao longo dos anos 70, temos o trabalho de
Antonio Calmon, assistente de Glauber Rocha em Deus e o Diabo, que nos anos 80 já estaria
colocado como um dos idealizadores do inovador programa jovem da Rede Globo, Armação
Ilimitada. Para Ortiz Ramos (1990, p. 430), trata-se de um cineasta "situado na posição-limite
da postura, que decide entrar com voracidade comercial mantendo traços de autoria,
trabalhando portanto no interior do conflito que percorre toda a produção cultural
modernizada".
Com O Capitão Bandeira contra o Doutor Moura Brasil, de 1971, filme a meio
caminho entre a estética alegórica dos cinemanovistas com quem tinha trabalhado como
assistente nos anos 60 e os cineastas marginais, junto com os quais havia alcançado destaque
passando seus primeiros curtas no Festival JB, Calmon começou a angariar a antipatia dos
dois lados. Primeiro a dos marginais, ao ridicularizar a postura underground numa célebre
entrevista a Torquato Neto, que trouxe à tona e levou ao auge da discussão polêmica Cinema
Novo versus Cinema Marginal na imprensa carioca (RAMOS, 1987; COELHO, 2010). Para
mais adiante polemizar com os cinemanovistas no momento de consolidação de fato da
Embrafilme, ao buscar financiamento nas alas da pornochanchada, nos braços da Sincro
filmes, e criticar o modelo culturalista e estatizante que estes tinham embarcado com a
Embrafilme.
Dado o fracasso comercial e crítico de O Capitão, o diretor só volta a filmar em 1976
lançando Paranoia, e a partir daí realiza três filmes com produção do pornochanchadero-mór
Rovai e sua Sincro Filmes: Gente fina é outra coisa (1977), O Bom Marido (1978) e Nos
embalos de Ipanema (1979), dispensando a ajuda oficial da Embrafilme. Para Ortiz Ramos
(1990, p. 430), "são obras que possuem uma força estranha, com uma carga crítica que as
diferencia das pornochanchadas". Força que alcançaria maior repercussão de polêmica, sendo
atacada por todos os lados por conta de sua versão ainda mais comercial e violenta, do
naturalismo da abertura, Eu Matei Lúcio Flávio, de 1979. Ao contrário de Babenco, seu
discurso não desvaloriza o aspecto de espetáculo popular na linha americana.

Calmon leva ao extremo o confronto com um cinema mais apegado a tradições
culturais e, expondo uma formação repleta de ingredientes urbanos e
internacionalizantes, provocativamente realiza um contraponto com o filme de
Babenco em Eu matei Lucio Flavio (1979). Acompanhado do “homem mau” Jece
Valadão, cuja missão o diretor diz ser a de expulsar o “homem mau” Clint
Eastwood, constrói com positividade e fascínio a imagem cinematográfica do
policial Mariel Mariscot, corrupto integrante do Esquadrão da Morte. Calmon
abandona de vez os resquícios de seu passado cultural e declara-se “pistoleiro de
aluguel a serviço dos latifundiários do cinema nacional”. Declaração bombástica,
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lúcida da transformação ocorrida na produção de cinema. (ORTIZ RAMOS, 1990,
p. 430).

Calmon, por sua independência frente ao Estado, se liberta de vez da geração dos anos
60 e é o primeiro a criticar a sistemática falta de espaço para os jovens, que demonstra estar se
tornando estrutural no transcorrer da década. Suas críticas atravessam o debate realista, pois
apontam diretamente para a manutenção que esta geração anterior, que estava no controle das
verbas da Embrafilme, faz de uma determinada visão da realidade brasileira que, no entanto,
havia mudado nesta virada para os anos 80. Calmon cita inclusive o desprezo pelos
realizadores radicados em São Paulo:

existe, há anos, uma frente ampla do cinema brasileiro, uma coisa que foi criada
pelo pessoal do Cinema Novo para afirmar a sua linha. Desta linha, por exemplo,
nunca participou o cinema paulista, tradicionalmente desprezado. (CALMON apud
ORTIZ RAMOS, 1983, p. 141-142).

Essa tal frente dos cinemanovistas "agora estará incomodando os jovens cineastas",
segundo Calmon. E ele próprio estaria tendo dificuldades de divulgar seus filmes, ao passo
que "uma pessoa influente como Luis Carlos Barreto consegue sempre a capa da Veja", como
ele declarara na época. Calmon (apud ORTIZ RAMOS, 1983, p. 141-142) passa a alegar
publicamente que Barreto teria transformado, "com seu poder, Dona Flor e seus dois maridos,
que é interessante como fenômeno mas como filme apenas razoável, numa coisa importante
culturalmente":
o poder cinematográfico quer filmes culturais – cultural aí no sentido de coisa
acumulada, do velho – e isso é ridículo num país novo como o Brasil, um país que
está sofrendo um processo acelerado de industrialização [...] Está certo, existe um
colonização cultural americana, mas existe uma outra colonização bem maior, que a
imposição de uma cultura oficial esclerosada, que não serve ao país. Eu acho que
essas tradições culturais, esses rituais folclóricos são uma forma de dominação do
povo. Escola de Samba, futebol, quero dizer, tudo que a gente tem como
genuinamente brasileiro é ridículo. É um outro tipo de colonialismo, porque não
coloca a realidade dos caras. [...] Eu fico apavorado com a estranhíssima união que
está havendo entre um governo conservador e cineastas ditos de esquerda.

A saída final para Calmon será o filme juvenil, denotando sua preocupação pioneira
com o déficit de visibilidade das novas gerações, nascidas depois do Golpe de 64, que agora
viviam, no Brasil modernizado e internacionalizado, uma outra realidade. Com Menino do
Rio (1982) e Garota Dourada (1983), surfistas e praticantes de asa delta serão os heróis de
uma nova situação social brasileira. O sucesso comercial destes filmes, que provou a
existência de um novo público ávido por ver seus novos valores representado nas telas,
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garantiu o convite de Calmon para a TV Globo e a direção de Armação Ilimitada, o que o
tirou de vez do cinema. Nasce um novo filão, que começa a tentar suprir as demandas de
visibilidade e representação da vida urbana contemporânea nos anos 80. Conforme resume
Carlos Roberto de Souza (1998, p. 150):

no Rio de Janeiro, o cinema dirigido para o publico jovem e adolescente pegou onda
no sentido literal da expressão – a começar por Menino do Rio. Surfe e rock, sorvete
e alegria. Mais de uma dezena de filmes foi realizada de acordo com esta
combinação, que se mostrou mercadologicamente rentável Diretores como Antônio
Calmon, Lael Rodrigues, Luiz Fernando Goulart e Paulo Sérgio Almeida foram
responsáveis, entre outras películas por Garota Dourada, Bete Balanço, Tropclip,
Rock estrela, Banana Split, Rádio Pirata, todos compartilhando linguagem e elenco
dos programas jovens de televisão e uma estética que lembra a do videoclip.

Lael Rodrigues (1988) afirma claramente que, se há “linguagem de videoclip” em seu
Beth Balanço de 1984, e se esta funciona como arma de sedução e comunicação com o
público, é porque seria ela mesmo indicadora de uma determinada realidade vivida no Brasil,
que por mais nova e incompreensível que seja para as antigas gerações, não deve ser negada,
escondida, e sim representada, como reza a tradição realista:

o Bete Balanço renova a linguagem do público maior. Ele participa de uma
evolução que o jovem brasileiro estava vivendo numa época. A linguagem dele,
as propostas que o Bete tem, inclusive em termos de conteúdo social, dizem
muito de urna mudança de mentalidade de uma faixa de pessoas num
determinado momento [...]. O videogame, o computador, a informática, são
coisas presentes e que não se estava utilizando numa linguagem de cinema, e a
gente foi descobrindo tudo isso. (RODRIGUES, 1988).

Como veremos a seguir, uma nova grande inflexão da discussão realista se dará com a
busca por espaço de realização e de discussão sobre essa realização por parte de uma nova
geração de realizadores nos anos 80, que trabalhariam de um novo modo a questão da
representação de realidade brasileira, bastante reconfigurada nessa década. Uma geração que
adentra o espaço da produção audiovisual com uma formação ideológica e técnica bem
diferente da anterior, como resume Lael, graduado em Cinema pela UFF:

isso é uma coisa mais característica dessa minha geração de cineastas, geração
mais ou menos da minha faixa de idade, do que de uma geração anterior, ou
seja, os diretores do cinema novo já começavam quase que dirigindo. Poucos
tinham algum estágio ou algum trabalho maior a nível de equipe. Qualquer
cineasta da minha faixa — Durán, Sérgio Resende, Tizuka, José Joffily, Chico
Botelho, André Klotzel— vem de um trabalho de equipe muito grande, na
produção, na assistência de direção, na montagem, no que for. Isso obviamente
foi fundamental. Eu comecei a fazer um pouquinho de cada coisa porque tinha
como objetivo dirigir e queria conhecer um pouco de tudo. No cinema eu fiz
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câmera, som, montagem, assistência de direção, assistência de produção, still,
continuidade, aquele negócio onde você vai realmente se embasando para poder se
sentir confortável dirigindo um filme. (RODRIGUES, 1988).

Rodrigues cita tanto a colega uffiana Tizuka Yamazaki quanto os uspianos Chico
Botelho e André Klotzel, como exemplos dessa nova geração de cineastas formados tanto
pela universidade quanto pela experiência como assistentes, no cinema e na publicidade. E se
nesse novo momento, como veremos, "as transformações do cinema brasileiro emergiram de
diferentes focos" como o Rio de Janeiro dos filmes para o público jovem falado acima, e a
Porto Alegre dos curtas premiados de Jorge Furtado e Giba Assis Brasil, "o pólo emblemático
do novo cinema", visto como uma verdadeira tentativa de pós-modernidade estética, será a
produção paulista, como veremos melhor a seguir. (XAVIER, 2001, p. 37-40).

5.2

Cinema Brasileiro, do Pós-Moderno ao Contemporâneo: Há Vida Pós-Realismo?

5.2.1 A Década Perdida

O início dos anos 80 vê, no horizonte da crítica cultural internacional, surgir aqui e ali
a questão de uma estética publicitária, a influenciar a produção audiovisual. Percebida por
uns como apenas um sinal de aprimoramento técnico, mas por outros como um fantasma
expressionista, assombra os nostálgicos de um realismo em tudo contrário a isso, como aquele
que inspirou os cinemas novos dos anos 60. Uma nostalgia aparece, em textos que lastimavam
o ambiente cultural supostamente estagnado da década perdida96. A par de várias crises
econômicas ao redor do mundo, que acarretaram políticas conservadoras de austeridade por
partes dos governos ocidentais – como o de Margareth Thatcher no Reino Unido e o de
Ronald Reagan nos EUA –, os anos 80 traziam também a reboque: a massificação da
televisão colorida, dos videogames, do videoclipe, da publicidade audiovisual e de tantas
outras futilidades capitalistas, cada vez mais para o cotidiano, e de cada vez mais gente. A ela
se relaciona uma estética cada vez mais desenvolvida em seus impulsos encantatórios e
falsificantes. Os efeitos especiais, os trucagens, e o processamento da imagem eletrônica
estavam assombrando os pensadores de 68. O artificialismo portentoso que antes era apenas
prerrogativa do grande espetáculo hollywoodiano agora está no comercial de iogurte, visto e
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do período do milagre econômico, vivido nos anos da Ditadura. Cf. LOPES, 1989 e LOURENÇO, 2005.
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revisto cotidianamente a cada intervalo da programação da TV, por milhões. E o diretor do
comercial de iogurte está fazendo filmes de arte para concorrer em Cannes, a irritar os
cineastas de 68. Cannes, cidade, aliás, que também serve de sede a um não menos importante
festival internacional de cinema publicitário.
Nesse momento Alain Bergala escreve para a Cahiers du Cinema um artigo que ficará
célebre, principalmente pela resposta dada a ele pelo hoje cada vez mais influente filósofo
pós-estruturalista Gilles Deleuze. Uma resposta que toma um capítulo inteiro, chamado As
potências do falso, presente em um dos seus dois livros sobre cinema, o Imagem-Tempo.
Bergala (1983, tradução nossa) começa afirmando, em Le Vrai, le Faux, Le Factice
(algo como O verdadeiro, O falso, O artificial):

se há uma questão que parece inquietar hoje grande número de cineastas, em todas
as categorias e níveis de talento, de Bresson a Beineix, passando por Céreau,
Gueney, Gainsbourg, Oshima, Tarkovski, Akerman et Rouiz, é exatamente aquela
do falso, e do falso em todos os seus estados: o cenografia, a panóplia, a falsa
aparência, o embuste, o imaginário. Deste ponto de vista, Cannes 83 terá sido o
marco de que uma época do cinema está sem dúvida terminada, aquela de sua
modernidade histórica, que não terá durado menos de um quarto de século (19551980) durante a qual o cinema que inovara não terá tido outro motor que o da
questão de sua relação com a verdade.

Bergala (1983, tradução nossa) admite que a busca da verdade “não pode deixar de ser
acompanhada” de todo um “cortejo de moralismo”, e mesmo “de terror”. Nesse momento
cultural que caduca em frente aos seus olhos, grassava o “fetichismo do registro verdadeiro,
do plano-sequência, do som sincrônico e de uma boa dose de crueldade em relação a tudo que
se acha, atores compreendidos, dentro do campo da câmera”. O “importante era menos
respeitar a realidade”, e mais “lhe fazer restituir, cinematograficamente, sua parte de
verdade”. Essa modernidade cinematográfica anunciada nos anos 50 por Bazin, apesar de
tudo, “nunca foi um mero neo-realismo”.
Mas o famigerado protagonista do mencionado artigo de Bergala é o cineasta francês
Jean-Jacques Beineix. Com filmes como Diva (1981) e o indicado a Palma de Ouro de 1983
Moon in the Gutter (1983), ele inaugurara o chamado cinéma du look. Consta no artigo que
Beineix havia bradado no Festival de Cannes de 1983, “a quem quisesse ouvi-lo”, que ele
“não tinha nada a ver com a verdade”. Era uma postura geracional, pelo visto, sintonizada
com o tempo “enfim sincrônico com a explosão da moral e dos dogmas”. É disso que
realmente se trata. No ver de Bergala (1983, tradução nossa), pelo menos, não resta dúvida:
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é bem disso de que se trata, de ter dado fim de uma vez por todas no cinema
moderno – do qual ele não quer nem saber – e de anunciar o novo cinema no qual
ele sonha, o cinema da época dos spots publicitários e dos videoclipes, uma arte da
imagem como sedução e magia, uma escritura toda de superfície, sem o sofrimento e
a infelicidade ligados à velha escritura, enfim um cinema do qual ele sabe bem que
não pode ser construído – se pode ser construído – senão fora do campo da verdade.

Bergala, numa de suas incessantes referências a Bazin no seu citado artigo, diz que
Beineix quer fazer um cinema da imagem, a mesma alegação de Bazin para os
expressionistas. E se justifica por criticar tão fortemente Beineix, quase pela necessidade
pedagógica de lhe fazer acordar para o próprio erro:

se eu pego o exemplo de Beineix, é que seu projeto é o mais ingenuamente radical
quanto a esta questão do falso no cinema, ao ponto que não é nem mais o falso que
interessa Beineix (pois o falso tem sempre uma porção ligada a realidade, como os
dois lados de uma mesma moeda) mas o artificial como um instrumento de sedução,
capaz de provocar um prazer imediato, que nada vem perturbar, nem trabalho, nem
espectativa. Um prazer sem contrapartida, fundado sobre o esquecimento puro e
simples do princípio de realidade. (BERGALA, 1983, tradução nossa).

Mas Beineix não está só. Depois de citar exemplos comprometedores de outros
cineastas seus contemporâneos, Bergala pronuncia a frase mágica que encantará Gilles
Deleuze, cinéfilo e filósofo nietzchiano, preocupado com a crise da verdade: “A maior parte
desses cineastas estão em vias de redescobrir – cada um por sua conta e dentro da maior
desordem – as potências do falso no cinema, e que elas passam em primeiro lugar pela
imagem”. (BERGALA, 1983, tradução nossa).
No Brasil, com os lançamentos de novos filmes dos estreantes dos anos 80, uma
"sintonia com o internacional e o contemporâneo apareceu", e pode-se notar um mais
profundo "mergulho num Brasil onde a ponta da modernidade é mais reluzente", sendo o
"fascínio pela metrópole" uma "marca distintiva dos filmes" (ORTIZ RAMOS, 2004, p. 96):

a marca do cinema dos anos 80, principalmente em sua segunda metade, se
deslocou, sem dúvida, para um cinema que, em nova chave, recusou os modelos da
constelação moderna até então hegemônicos [...]. Na outra fronteira do processo,
quando a constelação moderna se desvitaliza, sem dúvida há um espírito de retorno
a uma textura de imagem que retoma o eixo Vera Cruz-cinema publicitário, embora
na nova realidade, a mentalidade dos jovens cineastas não fosse, nem poderia ser
“clássica”, industrialista, nos termos dos anos 50. De qualquer modo, o cinema que
se adensou em meados dos anos 80, que se destacou em festivais e debates, afirmou
propostas alheias aos parâmetros do cinema moderno, principalmente no que diz
respeito a preocupação com um “estilo nacional” ou os diagnósticos gerais do país,
voltando-se mais para um corpo a corpo com os dados dominantes na produção
internacional que lhe era contemporânea. (XAVIER, 2001, p. 37-40).
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Como fica claro para Ismail e outros teóricos, uma "produção diversificada se dá, para
valer, em São Paulo", quando uma nova geração pratica uma "cinefilia reconciliada com a
tradição do filme de mercado'", sem os "resíduos nacionalistas" do Cinema Novo (XAVIER,
2001, p. 41):
.
São realizados filmes cheios de citações, nos moldes da própria produção norteamericana dos anos 80; é reformulado o diálogo com os gêneros da indústria e são
descartadas as resistências aos dados do artifício e simulação implicados na
linguagem do cinema, descartando-se de vez o “primado do real”.

No livro O Cinema dos Anos 80, publicado ao fim da década, um texto de Fernão
Ramos sobre A Dama do Cine Shanghai (1988), de Guilherme de Almeida Prado – uma das
mais comentadas obras do cinéma du look brasileiro –, começa assumindo a "idéia de que
existiu uma sensibilidade própria aos anos 80” no Brasil, sensibilidade essa que significou
"uma ruptura com o gosto estético vigente em décadas passadas, em especial os anos 60/70".
Fernão, comentando o caso do nosso cinema, diz:

há que se notar igualmente, já em meados dos anos 70, o visível esgotamento das
propostas em torno de uma estética que se chamou de nacional-popular, justamente
com a hegemonia mantida pelo grupo cinemanovista como principal articulador do
caldo ideológico de sustentação do cinema brasileiro. Esse grupo (com suas
variações mais ou menos radicais) manteve, desde o início dos anos 60, um discurso
coerente em torno da constituição da representação da realidade brasileira e da
elaboração de uma linguagem específica para significar essa brasilidade [...]. Já no
inicio dos anos 80 podemos perceber o esgotamento desse quadro. Além da falência
concreta do projeto de produção estatal, articulado em torno da Embrafilme, o grupo
cinemanovista, juntamente com os que através dos anos se agregam a seu núcleo
central, deixa o primeiro plano da vida cinematográfica nacional para os poucos ver
se diluir sua influência. (RAMOS, 1991, p. 301-318).

Os críticos logo associaram essa produção "a idéia do pós-moderno, em voga desde
então, traço que, por outras vias, sinaliza o seu afastamento em face da tradição instalada pelo
Cinema Novo" (XAVIER, 2001, p. 41). Esse "novo cinema dos anos 80", afastou-se dos
"temas e estilos" do cinema moderno brasileiro, ou seja "enterrou a estética da fome", graças
ao entusiasmo com a técnica, base de uma "mentalidade profissional" preponderante.
(XAVIER, 2001, p. 37-40). Para Fernão Ramos (1991, p. 301-318), assim como para Ismail
Xavier, é "na produção cinematográfica paulista desse período”, que "se configura com mais
evidência" o surgimento de uma nova estética em tudo contraposta à tradição moderna:

depois de mais de vinte anos com uma produção nitidamente em segundo plano
dentro do cenário nacional, vê-se o pipocar de diversos longas e curtas-metragens
que possuem evidentes traços em comum. A falta de penetração do discurso de
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brasilidade, e portanto do Cinema Novo, em uma cidade como São Paulo,
essencialmente pouco articulada em função de raízes culturais, talvez sirva como
exploração inicial para compreendermos a força com que essa sensibilidade que
venho tentando delinear explode no contexto do cinema paulista.

Para Ismail, "a experiência paulista se empenhou no ajuste às novas condições de um
Brasil onde a urbanização avança mas o cinema se retrai"" (XAVIER, 2001, p. 41). Com
lembra André Parente, outro teórico que se debruçou sobre o período, o "problema
incontornável e decisivo" dos anos 80, ou seja, a "crescente perda de salas e público", ocorreu
em paralelo à "estréia de um número surpreendente de novos cineastas" (PARENTE, 1998, p.
108). Contraposto ao cinemão dos medalhões cinemanovistas amparados na Embrafilme,
delineia-se agora um cineminha. É a chegada incômoda de novos cineastas, como se pode
notar nessa fala sintomática de Walter Lima Jr., proferida num debate da época:

então, tem o Barreto, que é o cinemão; e o cineminha é o cara que está recémchegando. No cinema brasileiro alguma coisa tem de ser feita para mostrar que não
existe nenhuma cinematografia do mundo um número de estreantes tão grande como
existe no cinema brasileiro. Vamos ser honestos. (WALTER LIMA JR., 1986, p.
176).

Na disputa de espaço entre um velho cinemão e um novo cineminha, vemos essa "crise
profunda da industrialização do cinema brasileiro", que assola esse cinemão, exatamente
"num momento em que um padrão técnico e artístico estava se consolidando". (ORTIZ
RAMOS, 2004, p. 41).
O editorial da revista Filme e Cultura no. 48, de Novembro de 1988 (DIRETORES...,
1988) abre ressaltando que, logo “no início da década, entre 1980 e 1983, trinta cineastas
estrearam na direção de um longa metragem de ficção”, e que, depois, “no período de 1984 a
1988 mais quarenta cineastas superaram as dificuldades e pela primeira vez venceram a
experiência de dirigir um longa-metragem”. Se podem não ser números tão expressivos para
os padrões de hoje, para a época eram, pelo visto. E o mais importante: naquele momento
considerava-se que “os diretores estreantes dos anos 80 revigoram um segmento da cultura
brasileira que desde a eclosão do cinema novo”, simplesmente, “não revelava conjunto tão
expressivo de novos cineastas”. (DIRETORES..., 1988). Segue o editorial em questão, citando dois
cineastas estreantes. Apesar da preponderância dos paulistas na lista de entrevistados nessa histórica edição
da revista, o dois primeiros a serem citados são dois cariocas, e que traziam currículos de colaboradores do
cinemão: o fotógrafo de Dona Flor e os Seus Dois Maridos, Murilo Salles, e o assistente de som de A idade
da Terra, Rodolfo Brandão:

enquanto os diretores do cinema novo estrearam com cerca de 26 anos, esta nova
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geração de cineastas realiza seus primeiros longas-metragens com a idade média de
35 anos. "Quando a minha geração ia eclodir – lembra Murilo SalIes — baixou o
AI-5, drogas, loucura, paranóia, suicídio. Foi barra-pesada para nós. Adiei por
dez anos minha estréia como diretor. Adiamento que os novos cineastas
aproveitaram para desenvolver um intenso e diversificado aprendizado através
das escolas de Comunicação, realização de curtas-metragens, trabalhos de
assistência de produção e direção, montagem, direção de fotografia etc.
Experiências em super 8 e em filmes publicitários e a influência da televisão
evidenciam a formação da maioria destes diretores que emergem na década de
80. "A minha geração” — compara Rodolfo Brandão – “é audiovisual, não teve a
formação literária do cinema novo". (DIRETORES..., 1988).

Assim, como veremos agora, uma nova geração de realizadores, tentando mesmo um
"cineminha", como ironizado pelos mais velhos, iria enfrentar o desafio de buscar novas
formas de um cinema autoral. Deste modo afirmando um novo padrão de verossimilhança.
Um que desse conta, tanto dos novos padrões tecnológicos da década de 80 – próprios do
novo mundo audiovisual tomado pela qualidade dos filmes publicitários –, quanto de uma
nova sensibilidade correspondente.

5.2.2 Os "Jovens Paulistas", a "Ditadura da Fotografia" e a "Mentalidade Profissional"

No Festival de Gramado de 1988, em meio à disputa por kikitos do filme de Roberto
Gervitz, Feliz Ano Velho (1988), apontado como favorito junto com o já citado A Dama do
Cine Shangai, de Guilherme de Almeida Prado, nascia nos cadernos culturais a polêmica da
ditadura da fotografia. Como aponta Ortiz Ramos (2004, p. 32), essa "discussão, na verdade é
resultado de visões e práticas cinematográficas diferenciadas que acabaram se entrechocando
durante a década de 1980". O choque não se dá apenas com os cinemanovistas, mas também
com nomes associados com o Cinema Marginal. Tal choque vai de encontro aos pressupostos
do cinema moderno em geral. Ortiz comenta a posição de Carlos Reichenbach, exposta numa
entrevista concedida a ele para o livro Cinema, Televisão, Publicidade.

Reichenbach

"também critica o 'tecnicismo exacerbado' dos fotógrafos hoje, dizendo que o máximo de luz
requerida é 60 KW, e que já iluminou 'até uma rua inteira com isto'.". O ex-líder do cinema
marginal-cafageste se alinha a uma geração de "realizadores que continuam apostando na
capacidade do 'artista' de superar as restrições técnicas, dando na verdade continuidade a um
ideário dos anos 60". (ORTIZ RAMOS, 2004, p. 33).
Assim, Gramado 88 marca uma reedição brasileira da polêmica e da ruptura estética
que Bergala viu marcar Cannes 83. Artur Xexéo escreve então para o Jornal do Brasil a
matéria Um ancião se debate: Em gramado, além de filmes, houve muita discussão sobre o
cinema brasileiro:
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a produção paulista, aliás, foi outro tema de discussão em Gramado. A polêmica
começou no dia seguinte a exibição de Feliz Ano Velho, de Roberto Gervitz. “Temos
que tomar cuidado com a ditadura da fotografia”, denunciou o cineasta Reinaldo
Pinheiro, autor do curta Mais Luz, dando uma visível estocada no bem cuidado filme
de Gervitz, visto por muita gente apenas como um delírio fotográfico. (XEXÉO,
1988).

O diretor provocado de imediato responde ao detrator, ao inventor da expressão
ditadura da fotografia, cujo curta que concorria em Gramado curiosamente se chamava Mais
Luz: "A gente não faz aquela fotografia só porque é bonita, a gente queria expressar sensações
através da imagem".97 O processo estético que culmina no "delírio fotográfico" de Feliz Ano
Velho e de A Dama do Cine Shangai – que de fato se torna o grande vencedor do festival –, se
inicia na verdade já no começo mesmo da década de 80. O paulista Gervitz, a essa altura, já
era visto como membro de um grupo específico de novos cineastas, seus conterrâneos:

em São Paulo, um grupo de cineastas (Alain Fresnot, Djalma Limonji Batista,
Sergio Bianchi, Aloysio Raulino, Reinaldo Volpato, Wilson Barros, Chico Botelho,
Ícaro Martins, José Antônio Garcia, Sérgio Toledo, Roberto Gervitz, Hermano
Penna, André Klotzel, Guilherme de Almeida Prado, entre outros) ficou conhecido
como o Grupo da Vila Madalena, referência a um bairro de intelectuais e estudantes
herdeiros de um modo de vida em que se mistura militância estudantil e
contracultura. Grande parte destes cineastas saíram da Universidade, em particular
da Escola de Comunicação e Arte da USP, e se iniciaram no cinema através de
curtas de pequenas produtoras e cooperativas com o incentivo de instituições
públicas e sindicais. Hoje podemos dizer que o cinema da Vila já tem uma história e
uma filmografia. (PARENTE, 1998, p. 111).

Com o resultado da premiação de Gramado 88, a matéria alusiva no JB traz o lead "A
vitória de A Dama do Cine Shangai, de Guilherme de Almeida Prado, seguido de Feliz Ano
Velho, de Roberto Gervitz, dá doze kikitos aos cineastas da ditadura da fotografia". Segundo
o autor da reportagem, Artur Xexéo (1988), foi "a consagração de uma nova estética
cinematográfica", essa mesma "que foi apelidada aqui em Gramado de ditadura da
fotografia". Nasce a ideia de enterro da estética da fome, que teóricos como Ismail depois
replicariam ao historiar o Cinema Brasileiro Moderno, como vimos:

a Dama do Cine Shangai enterrou de vez a estética da fome. Nos anos 60, o país era
pobre e seus cineastas acreditavam que o cinema nacional também devia ser. Na
década de 80, o país está mais pobre ainda. Mas seus cineastas, pelo menos os
radicados em São Paulo, acreditam que o domínio da mise-en-scène é capaz de
solucionar qualquer problema de produção, Guilherme de Almeida Prado, autor do
melhor filme do Festival [...], possui tal domínio da linguagem cinematográfica,
escolado na Boca do Lixo paulista, que faz seu filme passar como uma
97

Depoimento de Roberto Gervitz em CALDEIRA, 1988.
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superprodução. Sem um defeito sequer [...]. Esse domínio técnico pesou na decisão
do júri. [...] Os cariocas nunca tiveram chances. Nem mesmo Dedé Mamata, de
Rodolfo Brandão, que participava de todas as listas de favoritos. A disputa sempre
esteve entre Feliz Ano Velho e A Dama do Cine Shangai. O último acabou vencendo
quando alguém argumentou que era “um filme de nível internacional, que se fosse
dublado em finlandês seria perfeitamente compreendido nos cinemas da Finlândia”.
[...] A tal internacionalidade de A Dama do Cine Shangai é vista como defeito por
muita gente. '''É um filme americano', queixava-se um dos poucos cariocas
premiados'". (XEXÉO, 1988).

Como a matéria deixa transparecer, esse golpe contra a estética da fome não caiu como
um raio num dia azul, o processo teria começado um pouco antes. Lá na – já tradicional a essa
altura – Boca do Lixo, que é de onde vinha de fato Guilherme de Almeida Prado, espaço de
produção que permitiu sua primeira realização, o filme As Taras de Todos Nós (1981), uma
releitura-homenagem ao gênero pornochanchada. Era o caso dele e de outros cineastas da
Vila. Eles eram da Vila e da Boca:

depois de anos de batalha no curta-metragem, de muito chá de cadeira nos
corredores da Embrafilme e muita deambulação pelos escritórios das produtoras da
Boca do Lixo, alguns jovens, a maioria formada pelo departamento de Cinema da
Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, finalmente tiveram
acesso aos mecanismos de subvenção que propiciaram a realização do primeiro – às
vezes único – longa-metragem [...] Apesar das raízes universitárias, a agitação
começou longe do campus da USP, quando Adone Fragano, produtor da Boca,
possibilitou a Ícaro Martins e José Antônio Garcia a filmagem, em 1981, de O Olho
mágico do amor. A Rua do Triunfo viu-se de súbito invadida por pessoas que
provavelmente nunca haviam passado perto dali: Tânia Alves, Carla Camuratti,
Arrigo Barnabé [...]. A mistura deu certo e no mesmo esquema foram ainda
produzidos Onda Nova e Estrela nua, realizados pela mesma dupla de diretores.
(SOUZA, 1998, p.147-148).

Vemos crescer assim, neste momento, as demandas expressivas de uma nova geração
criada no Brasil pós-ditadura, num país mais industrializado e moderno. Ou pós-moderno,
como os teóricos e críticos passam a chamar o cinema feito por esses novos agentes. No
primeiro longa de Roberto Gervitz, Feliz Ano Velho, uma nova concepção audiovisual nasce,
de um trabalho conjunto realizado por Clóvis Bueno, diretor de arte, e Cesar Charlone, diretor de
fotografia, ambos já estrelas do cinema publicitário. Por conta dessa concepção, o trabalho de
Cesar Charlone torna-se pivô da polêmica que coroou a discussão sobre a ditadura da
fotografia nesses anos 80, uma década antes dele se tornar novamente o pivô de outra polêmica
envolvendo uma estética dita publicitária, a da Cosmética da Fome, nos anos 90 da retomada,
como veremos ainda. Posto que Charlone também foi o responsável pelo look de Cidade de
Deus (1998), do – também egresso da publicidade – diretor Fernando Meireles.
Roberto Gervitz explica melhor sua visão sobre a polêmica escolha visual de Feliz Ano
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Velho:

antes de começar a pré-produção do filme nós nos reunimos diariamente durante um mês
para discutir [...]. Eu pretendia, desde o início, dar um tratamento visual diferenciado ao
passado e ao presente. [...] Como, no filme, o passado é memória, nós decidimos
apresentá-lo de forma não naturalista. Nos inspiramos, inclusive, nos quadros de Chagall,
um pintor que trabalha muito a dimensão onírica. A idéia foi trabalhar as cores não
naturalistas, não realistas, de forma a criar esse universo do passado. (GERVITZ,
1988).

Gervitz vê a produção que está sendo acusada de impor uma ditadura da fotografia no
Brasil como um movimento artístico que naturalmente nasceu com as novas prerrogativas
estéticas de uma geração emergente:

em São Paulo houve também uma grande sofisticação técnica propiciada pelo
crescimento da publicidade. Esse conhecimento técnico foi socializado por pessoas
que não eram de publicidade, enquanto profissionais dessa área se dedicavam a
outras coisas, num processo de troca muito benéfico para o cinema brasileiro, que
hoje é um cinema muito competente. O Festival de Gramado mostrou isso, com
todos os filmes bem fotografados , com bom som. Eu faço parte de uma geração que
teve essa formação técnica. (GERVITZ, 1988).

Esse elogio da técnica, da "mentalidade profissional", como preferiu Ismail, aparece
em depoimentos como o de Chico Botelho, outro autor marcante deste novo cinema, diretor
de Cidade Oculta (1986), na matéria "Um tal de jovem cinema paulista" assinada por Lina de
Albuquerque (1987): “por termos participado de outras categorias da elaboração de um filme,
aprendemos a desmistificar o trabalho do diretor e criamos um modelo de produção de baixo
custo, tecnicamente bem acabado”.
Ser jovem e ser paulista, no cinema brasileiro, era algo que chamava atenção: muitos
teóricos que escreveram posteriormente sobre essa fase da produção cinematográfica
brasileira, tais como Fernão Ramos, André Parente e Renato Luiz Pucci Jr., citam o artigo Os
Jovens Paulistas, de Jean-Claude Bernardet – publicado em 1985 no livro O Desafio do
Cinema, que também trazia o primeiro grande balanço do Cinema Moderno no Brasil por
Ismail Xavier – como a primeira e mais criticamente influente abordagem deste novo cinema
pós-moderno nacional, o texto que conseguiu resumir todas as suas principais características
estéticas. Nele, Bernardet, professor da ECA-USP, e testemunha ocular de todo o nascedouro
do movimento, abre falando:

uma geração emergente de cineastas paulistas? Sim. Vulgarmente conhecida como o
cinema de Vila Madalena. Essa expressão é pejorativa: seriam jovens
intelectualóides [...], isolados no gueto de uma espécie de "Village" paulistano, mais
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afeitos a bares e papos-furados do que prontos para enfrentar as duras realidades da
produção e do mercado cinematográfico. Mas isso é folclore. Grande parte desses
cineastas passou pela ECA-Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São
Paulo, – donde a pecha de intelectualismo barato [...]. Esses cineastas alteraram
profundamente o meio profissional paulista [...]. Apoiados nas suas produtoras, eles,
inicialmente considerados garotos perturbadores e indisciplinados nas assembléias
profissionais, passaram a adquirir força nas instituições de classe, primeiro na
secção paulista da ABD – Associação Brasileira de Documentaristas, e depois na
Apaca – Associação Paulista de Cineastas. [...] Esse cinema representa hoje um
grupo de profissionais e autores competentes e uma filmografia já bastante
consistente. (BERNARDET, 1985, p. 66).

No artigo, os elementos estéticos básicos aventados pelos jovens paulistas são
destacados, numa época em que a maior parte de sua produção ainda era composta
basicamente de curta-metragens, feita na primeira metade da década, estando a produção dos
longas mais importantes reservada para a segunda metade. Bernardet fala, por exemplo, de
Noites Paraguaias (1982), de Aloysio Raulino, Negra Noite (1985), de Rogério Correia,
Gaviões (1982) e A Marvada Carne, de André Klotzerl, Asa Branca (1980), de Djalma
Limongi Batista. E, claro, dos seminais e influentes curtas de Wilson Barros, Tigresa (1978),
Disaster Movie (1979) e Diversões Eletrônicas (1983), e dos primeiros longas de Guilherme
de Almeida Prado e de Chico Botelho, respectivamente As Taras de Todos Nós, e Janete
(1983)
Apesar do título, não é só dos paulistas que ele trata, mas menciona também como
representantes da nova estética os jovens gaúchos, o grupo que chamou atenção com uma
produção juvenil fora do eixo Rio-São Paulo, lançando em Super 8 o longa Deu pra ti anos
70 e, em 35mm, o longa Verdes Anos (1984): Giba Assis Brasil, e Carlos Gerbase, que mais
adiante, junto com o então curta-metragista Jorge Furtado, fundariam a Casa de Cinema de
Porto Alegre. Gerbase conta da realização heroica desses longas, num lugar "longe demais
das capitais", como dizia a letra de uma música da banda gaúcha Engenheiros do Havaí,
sucesso nos anos 80. A fala de Carlos, também integrante de outra banda gaúcha da época, Os
Replicantes98, marca uma postura que antipatiza o Naturalismo da Abertura em vigor:

foi um filme feito em condições muito precárias, na medida em que a gente não tinha
negativo. O tempo que a câmera rodava depois que o Hector Babenco dizia "corta",
filmando O Beijo da Mulher Aranha, é superior à grande maioria do tempo de duração
dos planos de Verdes Anos. Era 1,3 por um. Para repetir um plano tinha que ter ocorrido
um problema realmente grave. De um certo modo foi bom acontecer isso, pois agente
pegou um senso de economia muito grande que se usa até hoje. (GERBASE, 1988).
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Referência, aliás, aos protagonistas-vilões do filme símbolo do cinema pós-moderno mundial, os simulacros
de humanos de Blade Runner, o Caçador de Andróides (1982), de Ridley Scott.
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Jorge Furtado, com curtas como Temporal (1984), O dia em que Dorival encarou a
Guarda (1986), Barbosa (1988) e Ilha das Flores (1989), todos montados por Giba Assis
Brasil, corroboraria uma estética pós-moderna premiada em nível internacional também, e
popularizada pela Lei do Curta99 nas telas nacionais. Em seu livro Um Astronauta no Chipre,
lançado no começo dos anos 90, em que rememora a experiencia gaúcha dos anos 80, e ao
comentar a posição de sua geração sobre a técnica cinematográfica, ironiza a frase-símbolo do
Cinema Novo, e também do Cinema Brasileiro Moderno:

então, saindo com uma câmera na mão e uma idéia na cabeça, se corre o risco, por
exemplo, de não se encontrar com a produção que pode ter ido para um outro lado.
Ou a câmera vai, mas não vai o negativo. [...] É bom saber técnica. Quanto mais o
diretor entender de lentes e câmera, de cor, de cenografia, melhor. Cada lente tem
um tipo de raciocínio de mundo diferente, uma ideologia. (FURTADO, 1992, p. 3137).

Bernardet não fala em cariocas no seu texto. Mas no Festival de Gramado 88, um filme
de um carioca, passado no Rio, chamou atenção, foi apontado como favorito, – apesar de ter
levado apenas um kikito –, e o mais importante, também foi largamente acusado de ajudar a
sedimentar a ditadura da fotografia no horizonte do cinema nacional: Rodolfo, ou melhor,
"Dodô" Brandão. Sobre o filme em questão, o retrato de geração Dedé Mamata (1988),
comenta:

Dedé Mamata é um filme cool, em que a câmera se movimenta para acompanhar o
ator. O ator jamais atua em função da câmera [...].Cerca de 85% da ação se passa
dentro de um apartamento [...] .Esteticamente, o filme trabalha com as cores bege,
branco, marrom, cinza e preto. Foi uma opção estética nossa, que dá uma unidade
visual muito forte ao filme [...] Na realidade eu queria fazer esse filme em preto e
branco, porque eu sempre achei que ele tinha... Ele tem um lado cool, uma coisa
minha, que poderia se tornar um cult-movie, urna coisa assim [...]. Mas o que eu
quero fazer é um cinema que tenha essa preocupação com o rigor técnico, ligado ao
mercado. Hoje ninguém tem paciência para ver um filme arranhado ou feito com a
câmera tremendo — e, ao mesmo tempo, com a maior liberdade autoral, poética. Eu
acho que Dedé Mamata cumpre essa função. Pode ser que em outros filmes eu
venha a ter compromissos que me obriguem a ser mais formal do que autoral, Mas
com Dedé eu acho que consegui ser o mais autoral possível e cumprir certas
formalidades técnicas e de mercado. (BRANDÃO, 1988).
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A Lei do Curta foi um dispositivo legal que regulou de vez a exibição do formato ficcional, experimental,
documental, nas salas do circuito comercial do país. Tal luta chegou até 1979, quando uma assembléia no
Teatro Dulcina, no Rio de Janeiro, selou um acordo entre a ABD e os exibidores. Uma nova resolução do
CONCINE, órgão legislativo da Embrafilme, resultou desse acordo e estendeu a obrigatoriedade de exibição,
de curtas antes dos longas-metragens estrangeiros, em todo o país. Em 1989, o curta Ilha das flores, de Jorge
Furtado, vence o Festival de Berlim e é eleito pela crítica européia um dos 100 mais importantes curtasmetragens do século XX, a verdadeira sagração da “primavera do curta”. Cf. RAMOS DE SOUSA, 2012a.
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Ele fala em cool, frio na tradução literal, mas que é de fato um gíria americana de
complexa e difícil definição, pois muda de sentido conforme o contexto e a época, e sempre
em contraponto a hot, quente, podendo cada uma delas estar tanto no polo negativo quanto no
positivo da acepção, dependendo da frase. Ela aparece empregada aqui como definidora de
uma estética mais alinhada com os padrões internacionais da época, ou mais claramente
apontando para um visual apátrida, de cores frias não relacionadas diretamente as cores
quentes da paisagem brasileira, muito menos ao despojamento de uma luz tropical estourada,
sem filtros, como a de Vidas Secas, para dar um exemplo contrastante. Jean-Claude Bernardet
(1985) vai associar em seu texto a ideia de cool mesmo a ideia de pós-modernidade, um
postura esteticista em essência, que se parece ir contra os ditames da fé no real do cinema
moderno, ao mesmo tempo afirma uma preocupação com uma nova autoralidade,
privilegiando uma marca pessoal dos novos diretores de cinema. Autoria que também era um
pressuposto modernista.
Fernão Ramos, como muitos outros teóricos, viram nisso, de todo modo, uma afronta
geral aos pressupostos realistas. Todo um esteticismo que andava na moda, todo cinema du
look, todo pós-modernismo seria um resgate de valores como os do expressionismo, este
último conceito pensado no sentido de antítese do realismo, tal como prevê um Lukács, como
já sabemos:
de início uma constatação: não são filmes “realistas”, e principalmente, em todos a
consistência da imagem cinematográfica aparece carregada por fotografia fantasista,
constituída por tons fortes e marcados [...], respira-se a ambiência de uma fotografia
densa que beira o expressionismo (como em Vera), ou que, em Feliz Ano Velho, na
expressão do extraordinário vivido realmente, sofre a interferência de uma imagem
com iluminação carregada, na forma do delírio, da memória e do onírico. [...] A
própria constituição da imagem, no entanto, acaba demonstrando a presença em sua
orbita de influência, ao ceder a uma manipulação fantasista. (RAMOS, 1991, p. 301318).

Vera (1987), de Sergio Toledo Segall, outro ex-aluno da USP associado ao Cinema da Vila,
é um dos filmes de maior repercussão internacional dessa produção. Tal obra que "beira o
expressionismo" angariou o Urso de Prata em Berlim para Ana Beatriz Nogueira, que vive a
protagonista, além de três Candangos em Brasília. Toledo (1988), que havia antes dirigido em
parceria com seu colega uspiano Roberto Gervitz alguns documentários, ao lançar esse seu
primeiro longa metragem de ficção, afirma de fato a busca de uma inflexão na representação do
real, nesses tempos de pós-modernidade:

Vera para mim significa muita coisa. Ele significa essa ruptura com uma tradição
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documental. Eu tendo agora a fazer uma coisa muito mais livre da realidade, muito mais
a minha imagem pessoal do mundo [...]. O importante é você ser fiel àquilo que você
tem para dizer [...]. É um filme também que, no primeiro momento que foi visto, as
pessoas olharam e falaram: "Não era isso que nós esperávamos". Porque pensavam
muito num Pixote de saias, pensavam num filme extremamente comercial.

Interessante notar que a agenda autoral anticomercial se afirma, no "ser fiel àquilo que
você tem para dizer", enquanto o naturalismo da abertura feito por Hector Babenco – e sua
forma de representação da realidade –, são vistos como algo muito mais comercial, daí o
desinteresse em fazer um "Pixote de saias". Assume-se a necessidade de renovação desse
padrão de verosimilhança, para uma melhor afirmação do cinema de autor. Como fez também
Dodô Brandão, ao associar sua busca plástica a uma "liberdade autoral", como vimos. Diz
Gervitz (1988) sobre o cinemão da Embrafilme:

eu acho que o cinema brasileiro dos anos 70, com exceções, se preocupou muito com a
conquista de público, o que acabou determinando uma estética quase de televisão. O
cinema brasileiro ficou muito ligado à estética naturalista das novelas. De certa maneira,
o cinema da década de 70 perdeu um tratamento de imagem mais elaborado.

O confronto com os padrões anteriores também aparece no resgate da filmagem em
interiores, uma tradição de construção plástica, que privilegia cenários não-naturais, ligada ao
expressionismo cinematográfico. Esse que Bazin tanto criticava como o primado da fé na imagem
em vez da fé no real própria do documentário e difundida no cinema moderno posterior. O
expressionismo é mesmo lembrado como parte da formação de Sérgio Toledo. Como outros de
sua geração, ele assume se inspirar no novo cinema alemão, que resgata abertamente valores do
expressionismo como a afirmação de uma tradição fílmica germânica contraposta a tradições
realistas francesas e italianas. Lembremos que esse é o momento de grande impacto de filmes
como os de Werner Herzog, na sua releitura para Nosferatu de Murnau. Sérgio Toledo afirma que
seu filme, feito “todo em interiores” – superando assim os "85% da ação" no apartamento de
Dedé Mamata –, nasceu de uma busca expressionista por cenários e estúdios:

eu sou neto de Lasar Sagall, que é um pintor oriundo do movimento expressionista,
e a pintura do meu avô sempre me marcou muito, a sua maneira de sentir o mundo, de
apreender, essa coisa meio contemplativa, meio melancólica, que aliás é muito
judaica. E sou um fanático do cinema alemão, acho que o cinema do Herzog é muito
bonito, muito forte. Não gosto tanto do Fassbinder, mas do Schloendorff gosto
demais. Acho que dessa fusão, dessa formação de família e dessa formação
cinematográfica nasceu um pouco do meu trabalho. Como influência, eu reconheço
fundamentalmente essa concepção expressionista, essa vontade autoral.
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Wilson Barros, autor de Anjos da Noite (1987), "tortuosa e torturante viagem pela São
Paulo noturna" – que junto com "o gráfico" Cidade Oculta (1988) de Chico Botelho (1986) e
"com sua rebuscada linguagem de film noir", A Dama do Cine Shangai, de Guilherme de
Almeida Prado, formaram para a crítica a "trilogia paulistana da noite" –, é um dos que
assume a influência do neoexpressionismo do novo cinema alemão (SOUZA, 1998, p.147148). Cita diretamente Win Wenders para a Filme e Cultura:

eu passei por várias fixações cinematográficas. Fui apaixonado por Godard, nos anos
60, hoje eu sou totalmente apaixonado por Wenders. Inclusive o que eu mais
admiro no Wenders — eu até não acho que o meu cinema tenha muito a ver com o
cinema do Wenders — é a forma com que ele, que também viveu uma esquizofrenia
cultural muito profunda, no pós-guerra da Alemanha, em que a identidade cultural
germânica, que era uma coisa muito mais sólida e muito mais pesada do que a
identidade cultural brasileira, foi abalada na base por uma invasão total desse imaginário
americano. (BARROS, 1988a).

O autor de A Dama, chamado de "o cavalheiro do Cine Shangai" por Artur Xexéo,
corrobora a atmosfera de elogio rasgado da plasticidade de cunho expressionista. "Como
Cidade Oculta de Chico Botelho e Anjos da Noite de Wilson Barros, A Dama faz parte do
pacote de filmes que vem surpreendendo as platéias de festivais com propostas estéticas raras
na história do cinema brasileiro", começa dizendo a matéria que traz o seguinte depoimento
de Prado:

a longo prazo, o cinema vai dirigir-se para uma coisa plástica, uma vez que contar
uma história esta se tornando difícil, pois as histórias são sempre as mesmas,
contadas e repetidas. Esta coisa plástica também existe no meu filme, embora eu
goste de contar histórias.100

Chico Botelho, também uspiano, levou adiante inclusive uma tese de doutorado,
assinada como Francisco Botelho, claro. Apresentada a Universidade de São Paulo, e
defendida em 1991, se intitula pura e simplesmente Técnica e Estética na Imagem do Novo
Cinema de São Paulo. Nela, o diretor e acadêmico faz ele mesmo sua análise da produção
cinematográfica paulista dos anos 80, e reflete sobre muitos dos pressupostos estudados por
outros críticos e teóricos, tais como: a primazia da técnica, o fim do primado do real e a
ditadura da fotografia.
Segundo Botelho (1991, p. 37), as escolhas de fotografia se ligam "ao que o filme
pretende dizer, ao que pretende significar", e assim "fazem com que a fotografia seja
100

Depoimento de Guilherme de Almeida Prado em XEXÉO, 1988.
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incorporada a própria narrativa do filme que está sendo feito, isto é, com que a fotografia
passe a fazer parte do próprio roteiro":

ao contrário do Cinema Novo, não existe um movimento, nem uma escola, nem
propostas a serem seguidas por todos [...]. No entanto, parece indiscutível que essa
nova produção paulista tem uma imagem dominante. Mas qual é essa imagem? [...]
Efetivamente, com o aparecimento desse grupo de filmes, a técnica havia passado a
fazer parte do novo repertório do cinema paulista. Mais ainda do que isso, havia se
tornado uma de suas peças mais importantes e sido incorporada por praticamente
todos os realizadores como algo indispensável. (BOTELHO, 1991, p. 26-29).

O teórico Renato Luiz Pucci Jr., que dedicou todo um livro ao estudo da trilogia
paulistana da noite, nos lembra que é importante "destacar" o quanto tal postura "contrastava"
com aquela que tinha sido adotada "pelas frações mais prestigiadas do cinema brasileiro até
então, ou seja, Cinema Novo e Cinema Marginal". O título do livro de Pucci Jr. (2008, p. 54),
Neon-realismo: o cinema brasileiro pós-moderno, cita de pronto uma outra alcunha pejorativa
jogada contra essa produção, replica essa piada jocosa da imprensa, que contrasta sua
plasticidade artificialista, com a tradição do neorrealismo. Tradição mais celebrada pelo
Cinema Novo, por exemplo.
Tal elogio do cuidado fotográfico como construção exageradamente artificial da
imagem era algo tido como falsificante pelo ideário do Cinema Moderno, e estava, da mesma
forma, presente no "expressionismo caipira" da Vera Cruz nos anos 50, como já havia
apelidado Rogério Sganzerla (apud XAVIER, 2003, p. 178). Este expressionismo (porque
plástico) caipira (porque paulista) será então agora elogiado por Botelho em sua tese, um
gesto condizente com o processo retrô, de resgate e citação do classicismo pelos pósmodernistas, uma outra característica muito comentada e criticada desse grupo de filmes.
Trata-se aqui de um confronto direto com a postura apresentada por Glauber Rocha em
Revisão Crítica do Cinema Brasileiro. Como já analisamos no terceiro capítulo, era uma
postura de desmerecimento do trabalho de imagem da Vera Cruz, tido como
irremediavelmente irrealista e falseador.
Defendendo a Vera Cruz dos consagrados ataques glauberianos, como os feitos ao
filme O Cancaceiro do paulista Lima Barreto, Botelho (1991, p. 46) questiona, em sua tese:
"Como negar a qualidade daqueles filmes? Por que não reconhecer a beleza de uma fotografia
recortada, tão criticadas nas décadas seguintes?". E assume que sua produção, e a do grupo
paulista em geral, voltou-se de fato para um resgate da Vera Cruz: “nesse momento de
reflexão, a fotografia da Vera Cruz começava a representar, em especial para os fotógrafos de
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são Paulo, não exatamente um modelo a ser seguido, mas uma lição da maior importância”.
(BOTELHO, 1991, p. 46).
Como entende Pucci Jr. em sua leitura da obra fílmica e teórica de Chico Botelho,
portanto, "a iluminação utilizada em Caiçara e Sinhá Moça", tão criticados por Glauber em
Revisão e por Nelson Pereira dos Santos em O Problema do Conteúdo, já citados; na visão de
Botelho, "prestava-se ao diálogo com o imaginário cinematográfico, proposta dos filmes da
década de oitenta", tais os que Botelho fez e tais os que ele analisa em sua tese. Pois, "ao
contrário da proposta cinemanovista, não se procurava 'uma luz verdadeira, real', mas criar
uma luz sobre o cenário, trabalhá-la como opção narrativa", segundo Pucci Jr. (2008, p. 52).
Pucci fala de uma sequência de Cidade Oculta que registra a Marginal do Rio
Pinheiros, um dos poucos e marcantes horizontes de paisagem natural no aglomerado urbano
de São Paulo, como exemplo dessa falsificação que se dá mesmo na filmagem em locações.
"Verifica-se o controle" da iluminação nessa cena com inúmeras "gradações da luz azulada e
fria até as chamas do fogo", ressaltando Pucci aqui o aspecto plástico de um real simulado,
hiper-real, prenhe de um "acentuado antinaturalismo". Assim, mesmo filmando-se em
locação, "o tratamento visual assemelha-se ao de um estúdio", o que vai de encontro às
propostas da tese de Botelho, e vai no caminho diametralmente oposto às propostas
modernistas de registro da paisagem real, em locação, como a garantia primeira de um mais
fidedigno realismo. Esse primado do real, essa fé baziniana no real, havia estado o tempo todo
presente, tanto na estética da fome cinemanovista quanto no realismo inesperado do Cinema
Marginal, ou mesmo nas representações alegóricas da estética do sonho, que a nível do
registro fotográfico ou sonoro, sempre o mais em direto101 possível, apenas deu continuidade
a esse primado. (PUCCI JR., 2008, p. 56-57).
Botelho, em sua tese, indica assim a preferência por filmagens em estúdio, como um
traço de união entre os jovens paulistas e a Vera Cruz, tanto como o procedimento de filmar o
ambiente natural da mesma forma que um cenário: "falsificado" pelo capricho na fotografia,
que privilegia filtros e efeitos, para o horror de teóricos que, como Alain Bergala, denunciam
as potências do falso como forças estéticas nocivas. Como resume Pucci Jr. (2008, p. 54):
"mesmo quando a filmagem ocorria em locação, o tratamento visual era o de um estúdio", e aí
"isso significava retirar dos ambientes qualquer dado de realidade no que desse respeito a
luz". Essa parece ser uma predileção dos cineastas pós-modernos, os gaúchos inclusos. Jorge
101

O termo registro em direto, associado à gravação do som direto, sincronizado com a câmera na mão, deu
origem ao nome da linha de documentários chamado Cinema Direto, muito influente para o cinema dos anos
60 em geral.
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Furtado (1992, p. 17), falando dessa potência de sonho e de falso no cinema e sua relação com a
filmagem em ambientes naturais, considera que "qualquer filme que se passe em Nova York tem vistas
interessantes" para um publico médio brasileiro: “o cinema brasileiro, nesse aspecto, está em desvantagem
para nós. Ele mostra universos conhecidos, a alternativa é mostrar de maneira nova. Sendo realidade
conhecida, ela deve ser transformada em mais interessante”.

Essa postura geracional de fato irritou os modernistas nos Festivais dos anos 80 que
consagraram os filmes da ditadura da fotografia – esse império das potências do falso no
cinema brasileiro, nesse sentido dado por Alain Bergala, que citamos. Na verdade, para os que
criticam a ditadura da fotografia não há muita potência nesse falso, só uma rendição à
poderosa estética imposta pelas forças midiáticas internacionais, capitalistas. Algo
completamente diferente da forma como Gilles Delueze (1983) vai assumir o termo, quando
resgatá-lo em seu capítulo homônimo do livro Imagem-tempo, escrito em resposta a Bergala.
Tais críticos da ditadura da fotografia – um termo carregado de rancor, em se contando que
uma verdadeira ditatura tinha caído aqui poucos anos antes, o Brasil tendo apenas iniciado seu
processo de democratização em 1988 – desgostaram-se com o elogio desavergonhado de uma
estética que era vista, ou como similar a do enganador cinema publicitário contemporâneo, ou
como associável a um, supostamente superado historicamente, cinema clássico narrativo. O
cinema próprio da era dos grandes estúdios, imperialista.

5.2.4 A Sensibilidade por Procuração

Trata-se de um neoclassicismo? Pelo visto, sim. Segundo Fernão Ramos (1991, p.
3010-318), contraditoriamente, a grande inovação e a grande ruptura proposta pela estética
dos anos 80 "constituiu-se no esgotamento das atitudes exaltativas em torno de valores como
novo e ruptura", próprios da modernidade artística. Assim, pela primeira vez, "coloca-se me
xeque o projeto evolucionista da atitude moderna", sendo "essa talvez a principal contribuição
dos anos 80 ao espírito do século":

com o deslocamento desse eixo, a fruição da obre de arte em sua forma clássica
pode então readquirir seu direito de cidadania. No caso do cinema esse quadro
evidencia-se. A sensibilidade estética dos 80 é inteiramente voltada para trás, para
os anos 40 e 50, onde irá encontrar o período áureo do classicismo inocente. A
década transcorre imersa em tal quantidade de citações a esses filmes que chega ao
seu final em um estado de autêntica overdose. Juntam-se nesta sensibilidade dois
fatores que de certa forma a constituem e delimitam: por um lado a exaustão da
modernidade acima mencionada, e de outro a impossibilidade de se apagar por
completo sua herança. [...] À criação artística posterior ao apogeu do modernismo
parece ser impossível ignorar a crítica radical da linguagem e do discurso inocente,
elaborada por esse. [...] Em outras palavras: o discurso inocente da narrativa clássica
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torna-se admirado, exaltado, mas no fundo sempre com uma ponta de 'segundo grau.
Surge como a representação de um mundo ausente mas desejado. [...]. E é
exatamente este cinema de gênero que surge aqui como narrativa privilegiada do
cinema contemporâneo constituindo motivo para constantes remissões e citações.
(RAMOS, 1991, p. 301-318).

Em depoimento a Susana Schild para a matéria chamada "Sem causa e sem rebeldia",
falando da estreia de Dedé Mamata em Gramado 88, Dodô Brandão alega, num momento
inaugural de desprezo de toda uma geração pelo experimentalismo modernista: “nada mais
antigo do que querer ser moderno [...]. No cinema, pelo menos, acho que dificilmente alguém
vai subverter algum código, encontrar uma linguagem nova. E quem se preocupar com isso,
está perdido”. (SCHILD, 1988).
Wilson Barros (1988a) assume sem medo para a Filme Cultura, no mesmo ano, todo o
rosário de citações-elogio do cinema clássico, nacional e internacional, presente em seu longa de
estreia:

é óbvio que no Anjos, por exemplo, tem citações literais, como a dança da Marília, que é
uma citação de um filme específico, de uma cena específica, daquele musical com a
Cyd Charisse e o Fred Astaire; tem algumas citações de filme noir nos enquadramentos
do Cláudio Mamberti, com a luz e tal. Tem coisas absolutamente intencionais mesmo,
mas elas vinham ao encontro de um momento em que a estrutura do filme exigia. [...]
Eu acho que o filme tem uma coisa de brincar com a chanchada brasileira. Porque eu
também vi muita chanchada. Quando eu era moleque, os filmes brasileiros que eu
via eram os filmes de Oscarito, Grande Otelo, Eliana, Cyll Farney etc.

Na leitura de Jean-Claude Bernardet sobre esses filmes, presente no artigo Os Jovens
Paulistas, a preponderância da citação, e da estética retrô, como atitude pós-modernista é
destacada, já que em geral "os filmes constroem-se a partir de outros filmes, ou outros textos".
Ao falar de Asa Branca, de Djalma Limongi, percebe nele "toda uma mitologia
cinematográfica dos anos 50". Ao falar de A Marvada Carne, diz que o que há nessa releitura
de André Klotzel dos filmes que abordaram a temática do caipira paulista ao longo do século
XX, é "não tanto o cinema de Mazzaropi", mas "principalmente o sertão visto pela literatura
de Cornélio Pires": “não é o sertão paulista nem a vivência que o diretor tivesse dele que
alimentam o filme, e sim a produção literária de algumas décadas passadas em torno do sertão
e do caipira”. (BERNARDET, 1985, p. 79).
. O filme ser uma construção em cima de uma construção, como que evidencia ao
crítico um aspecto de fingimento, de factício (artificial), exatamente a mesma expressão usada
por Bergala. Aqui, Os Jovens Paulistas se equivaleria a um Le Vrai, Le Faux, Le Factice, na
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historiografia do cinema brasileiro. Só que um equivalente bem mais simpático com o seu
objeto de estudo correspondente.
Podemos nos perguntar se esse fingimento ou esse factício – e não tenho certeza de
que sejam essas as palavras adequadas – não encontraria a sua origem, parcialmente
que seja, nessa busca e revivência de uma imaginário de décadas passadas [...].
Como se o fato de reviver, no registro da ironia, uma sensibilidade passada,
especialmente a dos anos 50, nos dispensasse de elaborar um sensibilidade nova, de
produzir novos sentimentos. [...] Talvez se possa dizer que, em A Marvada Carne e
outros filmes desse grupo, encontramos uma sensibilidade “por procuração”. Mas,
ao se construir essa sensibilidade “por procuração” – se esse for de fato o processo
em andamento –, se constrói uma sensibilidade nova, diferenciada. (BERNARDET,
1985, p.82-83).

Em vez de toda uma potência do falso, avassaladora, nota-se um apenas fingimento,
algo mais cordial. Afinal o autor também não tem muita certeza do que está acontecendo,
esteticamente falando, nessas obras tão recentes. A nosso ver, sem afirmar verdades absolutas,
o texto de Bernardet é mais ainda, no espírito do tempo, mais ainda pós-moderno que o de
Bergala. É a crise do conceito de verdade, antropofagicamente deglutida pelo autor francobrasileiro.
O também ex-aluno da ECA-USP André Klotzel fez com seu A Marvada Carne
também uma espécie de aclimatação brasileira, antropofágica, do pós-modernismo. Ou,
melhor dizendo, portanto, pós-antropofágica, assumindo-se aqui a Antropofagia de Oswald de
Andrade como o auge do nosso modernismo. Se Klotzel fez um filme todo em cima da
colagem discursiva, de citações e referências, foi ao mesmo tempo também um dos diretoresautores de sua geração que mais se referiu ao cinema nacional. Nas entrevistas da Filme
Cultura no 48, André fala abertamente de Mazzaropi, como seus colegas falam do Novo
Cinema Alemão, ou do film noir americano:

a idéia de fazer um filme utilizando a temática caipira íá era uma idéia antiga, nascida a
partir de urna filmagem que eu fiz no interior de São Paulo, em Itu. Lá havia um suieito
que contava muitas histórias, e as histórias eram bem legais. Aí eu vi a semelhança entre
essas histórias e o que se conhecia de cinema caipira, como os filmes do Mazzaxopi.
Percebi também que o Mazzaropi abordava essas histórias de um modo muito particular,
e que existia um outro tipo de abordagem para esse tipo de história, que não seria nem una
abordagem como a que Mazzaropi fez, nem uma abordagem folclorista, cientificista.
Tem uma outra abordagem da parte viva das histórias que não existia, usando lendas,
usando o mito, mas sem ter aquele ranço folclorista [...]. Procurou-se ser fiel de
alguma forma a alguns preceitos da narrativa caipira [...]. A narrativa dramática é
estruturada observando um pouco essa lógica, a forma de contar caipira. (KLOTZEL, 1988).

Ter prazer em assumir uma "sensibilidade por procuração", de segundo grau,
recauchutada, requentada, relida, retroalimentada, retrô enfim, é ao mesmo tempo assumir um
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gosto, uma sensibilidade nova, distante da anterior, daquele entusiasmo modernista com a
novidade, com a originalidade. Mas para os saudosos do cinema moderno, esse aspecto
paradoxal do pós-modernismo é um afastamento inexorável de toda a possibilidade de
realismo:

é no universo caipira tipificado que Marvada Carne vai buscar material (vai buscar
o verniz) para a forma de incorporação narrativa característica dos anos 80. A
imagem do caipira é aqui explorada não em sua forma realista (como por exemplo, o
Cinema Novo desenvolve o nordestino), mas realçada nos traços em que fica patente
uma elaboração discursiva anterior [...]. O mesmo caso se dá com O olho mágico do
Amor, que se debruça sobre o gênero das pornochanchadas e seu imaginário.
(RAMOS, 1991, p. 301-318).

No Rio de Janeiro dessa mesma época outro novo diretor ligado ao meio universitário, o
professor da UFF José Joffily, mesmo não demonstrando uma erudição referencial cinematográfica a
respeito de filmes de caipira, como Klotzel, também admite se valer de uma "sensibilidade por
procuração" para abordar um universo interiorano em seu primeiro longa Urubus e papagaios (1985). E
também explica esse tipo de escolha, para a mesma edição da Filme Cultura:

Urubus e Papagaios é um filme passado no interior. E eu pensava comigo: Como é
que eu vou fazer um filme que se passa numa cidade do interior, como é que eu vou
lidar com isso. Tanto que a minha opção foi trabalhar com o interior como eu
imaginava que era. Pode ser que não tenha nada a ver com a realidade. Eu escrevi
esse roteiro pensando no que seria uma cidade do interior, eu não tinha essa vivência
para poder escrever sobre esse assunto. E é curioso que, depois de realizado o filme,
eu tenho conversado com algumas pessoas que tiveram e que têm uma vivência em
cidade do interior e o filme, à primeira vista, para quem vê o filme aqui na capital
talvez seja meio absurdo, mas pelas histórias e pelos relatos de pessoas que moraram
a vida inteira em cidades do interior, o imaginário que agente fez, que nós,
roteiristas, fizemos de uma cidade do interior do Brasil, é muito próximo dos relatos
dessas pessoas que têm essa experiência de viver numa cidade do interior [...].
Urubus e Papagaios tem um pouco mais de malícia do que os filmes rurais.
Digamos que é um misto de um filme rural escrito por uma pessoa que morou a vida
inteira em Copacabana. (JOFFILY, 1988).

No autobiografia de Guilherme de Almeida Prado, redigida a partir de um depoimento a Luiz
Zanin Oricchio e publicada pela Coleção Aplauso, o autor de A Dama do Cine Shangai
resume qual relação a realidade brasileira tinha com sua estética pós-moderna. Não muito
referencial, por assim dizer. Tudo um construto mental assumido, e mais um conceito de
realismo parece se esboçar, ao mesmo tempo. Um realismo ficcional que dá conta de uma
realidade apenas e sempre ficcional.

Acho que existe um Brasil imaginário no inconsciente coletivo brasileiro (e do
espectador cinematográfico brasileiro) que me parece muito mais interessante e
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revelador do que o real. Acho que só na imaginação humana a verdade encontra uma
existência efetiva e inegável. A ficção pode refletir muito mais contundentemente a
realidade que a própria realidade exposta nua. Por isso insisto na realidade ficcional
e procuro ambientar meus filmes sempre num Brasil mental, uma espécie de
universo paralelo. É uma questão presente em todos os meus filmes, que me
acompanha desde que comecei a fazer cinema. Todos os meus filmes, de alguma
maneira, falam justamente sobre o difícil limite entre o que é a ficção e o que é a
realidade. Até As Taras de Todos Nós trabalha entre o que é real e o que está na
cabeça do personagem. (PRADO, 2005, p. 243)

No neon-realismo da trilogia paulistana da noite, que Prado ajudou a compor, um
outro aspecto resultante do procedimento contínuo de citação e referência cinematográfica
destes filmes desponta, a paródia. A "sequência da dança sob o MASP" de Anjos da Noite de
Wilson Barros, onde "os personagens Marta e Teddy dançam ao som de Dancing in the Dark,
como se estivessem num musical hollywoodiano" é, para Pucci Jr., "um dos trechos mais
significativos do cinema brasileiro dos anos 80", graças ao "caráter exponencial das
características pós-modernas", presentes em sua "exuberância esteticista" (PUCCI JR., 2008,
p. 118). Este tipo de procedimento estético paródico horroriza muitos teóricos, como André
Parente:

no cinema dos anos 80 nada se perde, nada se cria, tudo se copia. O cinema, arte
cuja mercadoria é a cópia, tende a se transformar numa mercadoria cuja arte é a
cópia [...]. O que se torna inquietante nessa situação pós-moderna [...], é que a
ironia, a paródia, o pastiche e os clichês, reverenciados de forma acrítica, reduzem
tudo a uma tentativa voluntarista de se positivar o que não precisa de positivação –
os grandes gêneros do cinema do passado – sobre o pretexto de que o importante é a
verdade de cada um. Essa postura resulta no abandono de qualquer resistência contra
o processo de perda de revelação e referência das imagens [...]. Com o pós-moderno,
o carma das imagens é transformar-se em meros clichês de clichês, que não param
de renascer de suas próprias cinzas [...] como se o fundo comum a todas elas fosse
uma espécie de lente de contato clean que os agentes do poder e do controle
mediático nos colam aos olhos e que acabam por desrealizar o mundo e nosso
desejo, sob a alegação de que não há mais real ou história. (PARENTE, 1998, p.
129).

Para André Parente (1998, p. 128), se Win Wenders "foi o cineasta emblemático da
década, isso se deve em parte ao fato de ele, mais do que ninguém, ter expresso a nostalgia do
passado e a quase impossibilidade de ser fazer cinema". Na visão pessimista de André: "o
cinema dos anos 80 representa um retrocesso imenso em relação à tradição inventiva dos
movimentos e momentos do modernismo brasileiro, a força de copiar as cópias dos outros".
(PARENTE, 1998, p. 133).

Todos esses filmes e personagens se comportam como meros dubladores
colonizados, que só se preocupam com a sua performance técnica e sua postura
formal, e que não sabem impor o seu desejo do novo, da realidade vivida e sentida,
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senão pela reprodução e performances e posturas estéticas alheias. (PARENTE,
1998, p. 132).

Anjos da Noite encararia a paródia pós-moderna: "uma relação hipertextual que ao
mesmo tempo aproxima-se e afasta-se do seu objeto", ou seja, "não o ridiculariza, mas
também não o toma como modelo estrito, prevalecendo o caráter lúdico". (PUCCI JR., 2008,
p. 119). Nisso a paródia pós-moderna, sendo acrítica, como aponta Frederic Jameson em suas
teorias sobre a pós-modernidade, se afastaria do aspecto de desconstrução radical, de crítica
feroz e destruidora comum nas paródias tipicamente modernistas. Como seria o caso daquelas
presentes no Cinema Marginal Brasileiro, por exemplo. Perto delas, as paródias e citações em
geral do pós-modernismo adquirem o mero caráter de pastiche, sem originalidade, feito
apenas com função lúdica e de entretenimento do público. Já as paródias comuns na
modernidade cinematográfica se coadunariam a uma experimentação de linguagem pouco
preocupada com o próprio entendimento do espectador a respeito dessa paródia, guardando
um aspecto enigmático em relação a suas referências, que forçariam a reflexividade e o
distanciamento, nos sentidos brechtianos que já conhecemos. (JAMESON, 1995).
Essa dupla orientação, com a autoralidade da expressão esteticista e paródica do autor
cinéfilo, e com o diálogo maior com o público, desponta no discurso dos cineastas pósmodernos. Comentando a Paródia da Paródia Caipira, de A Marvada Carne, bem recebida
tanto em festivais, como em salas comerciais ao longo dos anos 80, André Klotzel (1988) diz
se afastar da pura observação do costume popular, próprio da tradição realista, vista aqui com
um ranço investigativo cientificista e antiespetáculo:

o filme procura usar a comicidade, as lendas caipiras, mas sem o ranço folclorista, sem
descrever puramente o costume. O costume existe em função de uma história central, o
que faz com que todo mundo entenda a história, mesmo quem não é entendido em
caipirismo.

Como Bernardet (1985) aponta, os citados jovens gaúchos comungam muito com os citados jovens
paulistas. Jorge Furtado resume a ideia de uma sensibilidade por procuração e de seu correspondente
irrealismo ao falar de sua nostalgia pelos "filmes da Atlântida, dos anos 50, por exemplo": “em retrospecto,
aquela realidade que eles mostram não tem mais nada a ver com a de hoje, e isto faz daqueles filmes algo
interessante, ainda hoje”. (FURTADO, 1992, p. 17).
Outro destacado jovem gaúcho dos anos 80, hoje galã maduro de telenovelas, Werner

Schünemann, ator de Deu Pra ti anos 70 e Verdes Anos, em seu primeiro longa como diretor,
sintomaticamente chamado O mentiroso (1987), diz para a Filme Cultura que fez dele "um
caldeirão de homenagens e idéias cinematográficas não realistas":
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em O Mentiroso, em primeiro lugar, os personagens são mais medíocres que os
outros personagens; são pessoas mais comuns, mais triviais, mas envolvidos em
situações, não vou dizer inusitadas, mas que compõem um caldeirão de homenagens
e idéias cinematográficas não realistas. Puxa muito para o lado da farsa, o lado
engraçado. Queria fazer uma coisa que tivesse muito mais a ver com uma
homenagem a Jerry Lewis, a Woody Allen, a Carlitos, mal comparando. Tem essa
idéia de trabalhar com signos que já passaram a fazer parte da cultura do espectador
cinematográfico, do referencial do espectador. O trabalho em cima disso, tem partes
que vêm da farsa, tem a estrada, tem momentos que são policiais. Ele tem essas
diversas linguagens. Tem momentos em que ele é bem um policial mesmo. Tem
horas que ele é só uma palhaçada, meio um besteirol. Eu queria fazer esse caldeirão
que pudesse abranger todas essas influências do cinema que eu tenho, quase um
processo de exorcismo. (SCHÜNEMANN, 1988).

Bernardet (1985, p. 79) conclui que em toda essa produção percebemos uma volta da
narratividade, nessas paródias acríticas e acalentadoras do riso do público:

esse novo gosto pelo narrar donde provém? Haroldo de Campos sugeriu, a respeito
da literatura, que os leitores atuais cansaram-se das metalinguagens e metatextos, e
buscam os textos. No caso do cinema tenho vontade de responder , sem mais pensar,
que esse gosto pelo narrar provém do cinema. Todo um filão da produção dos anos
60 alimentava-se de cinema, mas na maior parte do tempo para desmontá-la, deixálo nu na tela, em peças soltas: eis o esqueleto do monstro de produzir ilusões. Não é
o que se sente na jovem produção paulista: ela cita filmes antigos que ama [...],
refere-se a momentos do cinema passado ou presente de empatia coletiva.

Um certo gosto renovado pela "boa construção de situações, por um enredo que se vai
desenvolvendo em seqüências concatenadas, personagens desenhados claramente e que
perseguem objetivos definidos". (BERNARDET, 1985, p. 79). Eis o que assola o cinema
brasileiro pós-moderno.

5.2.5 A Dupla Estrutura e o Falso Naturalismo

Bernardet (1985, p. 75) aponta, a partir, daí uma "dupla estrutura" em filmes como
Noites Paraguaias de Aloysio Raulino, ou Marvada Carne de Andre Klotzel, dupla estrutura
presente nos curtas tais de Wilson Barros, em Romance de Sergio Bianchi, ou em Asa Branca
Djalma Limongi Batista, duplicidade estrutural que se tornara "um traço marcante desse
cinema paulista". Algo que, depois, tanto André Parente como Renato Luiz Pucci Jr. aceitarão
como básico para todo o cinema brasileiro pós-moderno. A tal "dupla estrutura" uniria o
aspecto classicista de "linearidade e concatenação" ao modernista de "fragmentação e
descontinuidade" narrativas. Ambos os aspectos dosados equilibradamente
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como se houvesse uma sedução pela fragmentação, herdada de uma tendência dos
anos 60, mas também um receio diante do perigo da dissolução, dissolução da obra e
dos laços com os espectadores. Como se houvesse uma sedução pelos cânones da
modernidade, do fragmentado. Ou como se, ao contrário, a tradicional narrativa,
constantemente ameaçada de dissolução desde o século XIX, mas sem disposição
para entregar os pontos, renascesse ainda mais bela e formosa após cada tempestade,
fazendo pouco caso dos agressores fragmentados. (BERNARDET, 1985, p. 75).

Na geração do cinema moderno, a busca realista primeiro levou a um afastamento do
cinema mais narrativo, no período de radicalização das experiências dos alegóricos e dos
marginais. Depois, na fase Embrafilme, o retorno a um naturalismo de base significou um
certo abandono dos pressupostos do cinema de autor, que começaram a ser visto como
elitistas. Para a nova geração, o resgate da narrativa é justamente uma decisão autoral, por
paradoxal que parecesse ainda naquele momento, e podia prescindir de uma justificativa
realista, ao menos nos termos do realismo pensado pela geração anterior.
Wilson Barros fala do "retorno a uma busca autoral", que havia sido deixada de lado
pelo cinemão da Embrafilme e pelo naturalismo da abertura, só que "conciliando-a porém
com um produto popular": “acho que somos os primeiros a ter uma consciência nítida de que
o cinema é uma indústria cultural. Não abdicamos do autoral mas não esquecemos o
público”.102
Wilson Barros considera agora o Cinema Novo apenas "um ciclo que se encerrou em
si mesmo", onde a falta de diálogo com público gerou o problema de que "operários,
migrantes, não viram os filmes que os representavam".

Eu acho até que a característica mais brilhante desse novo cinema que está se
fazendo em São Paulo é essa coisa que o Anjos da Noite propõe, que eu acho que
todos eles propõem de certa forma, uma não abdicação integral da estética, das
novas propostas, e sem negligenciar o espectador. Essa coisa de conciliar, de alguma
forma, o espetáculo e a experimentação. Isso daí pode ser a grande linha de força
que nos coloca dentro de um projeto estético.

Em seu depoimento a Filme Cultura, Barros esmiuça seu procedimento estético, em
tudo similar a "dupla estrutura" percebida por Jean-Claude Bernardet no texto sobre Os
Jovens Paulistas. Em Anjos da Noite "existe uma certa linearidade até cronológica", Barros
(1988a), trabalhando, "a nível de ritmo, com essa preocupação de não perder o interesse do
espectador, por mais que ele fosse embaralhado":
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Depoimento de Wilson Barros em ALBUQUERQUE, 1987.
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essa seria a forma de resgatar o espectador para que o filme não ficasse numa elaboração
formal pura e simples. [...] Que ele, às tantas, deixasse de se preocupar em decifrar
esse enigma, do que era o quê, dentro do quê. Inclusive começasse a perseguir a
trajetória dos personagens por si.

Numa entrevista no lançamento de Dedé Mamata, Dodô Brandão também é claro: "Odeio
filmes que só me fazem pensar ou que só me emocionem", posto que "é impossível separar
uma coisa da outra"103. Assume que fez um filme autoral, com matriz político progressista,
mas não antiespetáculo, não anticomercial. E apela até para a ideia marxista-hegeliana de
dialética, para entender a "dupla estrutura":
essa é a grande dialética do filme: é um trabalho polêmico, de um diretor estreante,
com uma ótica de esquerda, que fala abertamente de drogas e do Partido Comunista
— temas tabus até hoje —, e que conseguiu financiamento de multinacional, de
bancos, da UIP. Nesse sentido, eu acho que consegui o que eu queria: fazer um
filme honesto que, ao mesmo tempo, atingisse o mercado. Outra prova disso foi o
grande sucesso no Festival de Gramado. [...] Foi mais uma prova de que
conseguimos alcançar o público e, ao mesmo tempo, fazer um filme com integridade
autoral [...]. A idéia era realmente ser simples. A história em si era emocionante. Eu
não tive, e não tenho, medo de comover as pessoas. Não tenho vergonha, adoro que
as pessoas chorem, que saiam do cinema arrasadas [...]. Eu sinto o seguinte: a
preocupação que eu tenho é com a liberdade autoral, como a que você pode
encontrar num filme do Jim Jarmush. (BRANDÃO, 1988).

Jim Jarmush, autor de Stranger than Paradise (1984) e Down by Law (1986): outro
cineasta independente símbolo da década de 80, tanto quanto os alemães Herzog ou Wenders.
Com seus filmes repletos de citações visuais e musicais dos anos 50 e 60, só que empenhado
em buscar perspectivas narrativas contemporâneas, torna-se um hit do mercado indie
americano, e paira aqui no discurso de Brandão (1988) como a possibilidade de manutenção
da autoralidade em meio a todo o pós-modernismo da época.

Há dois anos eu descobri o Jim Jarmush. Quando vi Stranger than Paradise, achei
uma obra absolutamente genial. E depois veio o Down by Law. E o meu filme tem o
radicalismo da proposta do Jarmush ao criar o filme na mise-en-scène, mais do que
na câmera. É claro que a proposta do Jim Jarmush é muito mais radical do que a
minha. Nem eu quis fazer um filme jarmushiano, mas ele me serviu muito.

Carioca, Dodô Brandão buscou apoio em nomes da geração anterior que fossem
sensíveis as demandas tanto do filme de gênero juvenil, quanto da autoralidade. O nome de
Antonio Calmon não poderia ser mais apropriado para esta colaboração, pelo que já vimos na
primeira parte deste capítulo. Calmon então foi chamado para ser o roteirista, junto com o
autor do livro que inspirou o filme, Vinicius Vianna.
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O Antônio Calmou tem uma importância muito grande para a minha geração, para
mim e para alguns colegas meus. Nós resgatamos o Calmon. Ele foi uma pessoa que
entrou no cinema pelas mãos do cinema novo — especificamente pelas mãos do
Cacá e do Glauber — e por uma série de situações e coisas que aconteceram ele foi
meio banido. O cinema novo lançou-o e ao mesmo tempo foi responsável pelo seu
banimento desse chamado círculo cultural do cinema. O Calmon para sobreviver
teve que trabalhar com o cinema comercial, com o cinema pornô, Então ele foi meio
banido desse circuito intelectual do cinema, e nós o resgatamos. Como ele está no
meio das gerações — entre o Cinema Novo e a nossa —, ele se identifica muito com
a nossa geração. E a gente achou que era um absurdo esse talento ficar fora do
circuito cultural do cinema brasileiro. Então a gente foi lá e resgatou o Calmon.
(BRANDÃO, 1988).

Essa relação aponta para o fato de que essa duplicidade estrutural que agora transborda
no cinema pós-moderno era algo já aventado por alguns pioneiros perdidos na dicotomia
autor-artesão também tão própria do cinema brasileiro moderno, como já vimos. Para os
nomes mais destacados da geração dos anos 80, parece uma dicotomia superada. Jorge
Furtado cita no seu livro Um Astronauta no Chipre uma frase do pintor romântico francês
Delacroix, com que concorda: "aprenda a ser um artesão, isto não o impedirá se ser um
gênio". (DELACROIX apud FURTADO, 1992, p. 29). E parte para questionar a dicotomia
autor versus artesão, cinema de autor versus cinema de gênero, cinema de arte versus cinema
de público, e etc., pregando a tal "duplicidade estrutural" própria dos filmes de sua geração,
confrontando-se diretamente com o pensamento de Glauber Rocha.
Glauber Rocha era um gênio. E nisso não há nenhuma novidade [...]. Deus e o
Diabo é mais aberto, para mais público. Mas foi filmando cada vez mais para ele
mesmo, foi se distanciando do espectador. Até pode ser interessante se fazer coisas
muito pessoais, e o Glauber conquistou este direito. mas como fala Kurt Vonnegut, é
um egoísmo tirar o público da narrativa. Isto é desconsiderar que aquilo ali está
sendo feito para espectadores, afinal de contas. [...] Isto não quer dizer que se
precisa fazer concessões ao gosto do público, fazer apenas o que eles querem que se
faça. (FURTADO, 1992, p. 29).

As citações internacionais como que também relativizam o nacionalismo da geração
anterior, abrem espaço para um cosmopolitismo desprezado por esses, pivô aliás das já
estudadas intrigas entre cosmopolitas e nacionalistas nas disputas da política cinematográfica
dos anos 50 a 70. Mas o Cinema Novo não tem ares de monstro sagrado para os novos
gaúchos. É Carlos Gerbase (1988) quem nos conta:
na época em que agente começou a fazer cinema, o Cinema Novo ainda era uma
coisa muito falada. Muito se discutia. Os filmes do Glauber Rocha passavam na
faculdade. E apesar de nunca se ter discutido o que era a linguagem do Cinema
Novo, implicitamente concordávamos que a gente não tinha que seguir o Cinema
Novo, que nosso negócio não era copiar o Cinema Novo, que não era copiar o
cinema x ou o cinema y, que nós tínhamos de criar a nossa própria dramaturgia.
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Nem nós sabíamos o que era nossa dramaturgia. Mas o negócio era contar bem a
história, e que não tinha nada a ver ficar fazendo filmes "políticos", como fazia o
Cinema Novo, aquele tipo de cinema engajado, panfletário [...]. Nosso objetivo
sempre foi contar a história. E nesse sentido, o cinema que mais me influenciou foi o
cinema americano, no sentido de ser um cinema que gosta de contar história, cativar
o público. E é um cinema que, de certo modo, tem um compromisso com o público.
Nós tínhamos um compromisso com o nosso público de super 8. Depois de Deu pra
Ti as pessoas vinham nos cobrar: "Bah, que filme vocês vão fazer agora? Como vai
ser esse filme?" E apesar da gente não estar criando para aquele público, nunca se
pensou em fazer um filme vazio, um filme que não dissesse nada para as pessoas,
um filme que fosse apresentar a nossa proposta política. A gente queria chegar ao
público e apresentar uma história que eles gostassem. E essa história tinha que ter a
ver conosco, com eles, tinha que acrescentar alguma coisa.

Jean-Claude Bernardet conclui que tal articulação, tal "dupla estrutura" que une
autoralidade expressa em fragmentação narrativa, e capacidade comunicativa expressa em
linearidade clássica, esta última permitida apenas através de uma assunção paródica, retrô,
citacionista do classicismo gera um outro paradoxo pós-moderno. Um "falso naturalismo"
grassa nos filmes. Parece que todas as características perceptíveis dessa produção apontam
para uma exacerbação das potências do falso.
Em A Marvada Carne, Bernardet percebe um tom que "parece caracterizar não apenas
esse, mas diversos outros filmes paulistas". Mantendo o relativismo tolerante de quem
incorporou também uma certa dose de pós-modernidade teórica, como achamos, Bernardet
adverte o leitor que "não é muito fácil descrever" tal tom. Há um desconcerto de fato com a
novidade estética dos filmes, já que essa novidade é paradoxalmente retrô:
A Marvada Carne tem um tom de “falso naturalismo”, caso isso queira dizer alguma
coisa. O “falso” não provém de inserções de figuras fantásticas no meio de uma
narrativa “real”, como o Curupira, por exemplo, em cena que não deixa de lembrar o
encontro de Macunaíma com o dito Curupira (“carne de minha carne”) no filme
Joaquim Pedro de Andrade [...]. Esse tom provém, ao contrário, dos próprios
elementos que indicam o real: ambientes naturais, ou que passam por tais,
verossimilhança detalhada, extremamente detalhada por vezes, da cenografia, dos
objetos de cena, figurinos, enfim, o equipamento necessário para um filme verista,
por um lado; e por outro, constante ironia a alimentar a narrativa. Ironia que provém
do roteiro, das situações cômicas, mas não só, que provém de que, apesar de toda
essa verossimilhança, uma fábula está sendo contada [...]. De todo modo temos uma
representação que se faz passar por real, mas que constantemente se desrealiza.
(BERNARDET, 1985, p. 80).

Uma “representação que se faz passar por real, mas que constantemente se desrealiza”
guardaria primeiramente aspectos de transparência, no sentido dado por Ismail Xavier, de
recurso ao naturalismo de base hollwoodiano, provocando a imersão do espectador no
espectáculo. Mas ao mesmo tempo, esse procedimento se diferenciaria do naturalismo de
base, por também incorrer em processos que poderiam ser considerados reflexivos, anti-
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iluiosnistas, provocadores de um distanciamento deste espetáculo por parte do espectador.
Assim, ao mesmo tempo, trabalha-se, paradoxalmente, uma dimensão de opacidade. O filme
se “desrealiza” por completo enfim, num processo que se dá, inescapavelmente, em ambos os
lados do gradiente opacidade/transparência, causando um curto-circuito e a falência final do
realismo. Assim alcançariamos um antirrealismo total. Na imitação de hollwood, ele se
“desreliza”, na operação de questionamento do naturalismo, ele se “desrealiza”, não há
escapatória?.
Como afirma Pucci Jr. (2008, p. 65), em verdade, “o naturalismo nunca foi homogêneo
na história da arte", apesar das formulações concisas de Lukács sobre o naturalismo literário
como inimigo do verdadeiro realismo, ou de Ismail a respeito de um naturalismo de base, do
cinema clássico narrativo. Pucci Jr. nos lembra do historiador Harold Osborne, que fala de
um naturalismo perfeccionista de matriz idealista. Um "que não se limita a copiar o mundo
real, mas o aperfeiçoa”. A estética dos musicais, tão citados por Wilson Barros em Anjos da
Noite e por Chico Botelho em Cidade Oculta, por exemplo, seria assim um "naturalismo
idealizado", na visão de Osborne. (OSBORNE, 1986, p. 74-89). Acrescentar a essa
constelação de naturalismos híbridos o "falso naturalismo" próprio do cinema pós-moderno
brasileiro resultaria portanto numa "ficção fingida", segundo Bernardet. As potências do falso
se imiscuem nos filmes que têm fé de fato na imagem mas que, falsários, fingem uma fé no
real. Essa é a consideração de Bernardet, que ecoa em parte a de Bergala, apesar de suas
conclusões gerais, posições e premissas todas não serem as mesmas, claro - e que será
incoporada por outros críticos desmerecedroes do pós-modernismo cinematográfico
brasileiro. Mas que, não custa lembrar, não é o que fazem os cineastas que trabalham as
potências do falso e da fabulação, no novo sentido elaborado a posteriori por Gilles Deleuze
(1983), já comentado. Na provocação deleuziana feita em resposta ao artigo de Bergala, Le
vrai, le faux, le factice, cineastas como o Orson Welles de Verdades e Mentiras (F for Fake,
1973) e o Jean Rouch de Eu um Negro (Moi un Noir, 1959), não fingem, mas acreditam em
um realismo que surge da potência inventiva da ficcionalização.

5.2.6 As Potências do Falso e a Ficção Fingida
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Fernão Ramos (1991, p. 301-318) corrobora a visão da "ficção fingida" de Bernardet
para os filmes paulistas e pós-modernos: "uma expressão que designa com perfeição" essa
produção. Para Bernardet (1985, p.81), a "ficção fingida":

é um tom de ficção, mas ficção que não pede total adesão, de ficção que se desnuda
e se mascara a um tempo. Essa impressão de “falso” é reforçada no filme Estrela
Nua pela informação de quem a história a que acabamos de assistir não se situava no
plano do real, tratava-se de um conto que um personagem estava lendo para outro.

Para Bernardet (1985, p. 82-83), tal "artificialismo" não tem a ver com uma
"incompetência em fazer cinema realista", e sim com uma "forma de representação que alia
aspectos do realismo à ironia, que não mascara seus caráter de representação, mas não o exibe
ostensiva e agressivamente como certo cinema de 15-20 anos atrás". O conceito de ficção
fingida de Bernardet casa de vez então com o conceito de factice (factício, artificial) de Alain
Bergala, com ambos citando Beineix:

é um cinema que se move no plano do factício. Acho que vou usar, para qualificar o
tom de muitos desses filmes que recuperam o prazer de narrar, depois do período da
metalinguagem, a expressão paradoxal “ficção fingida” [...]. Esse tom factício – que
não sei até que ponto é intencionalmente procurado pelos diretores – não é exclusivo
do jovem cinema paulista, onde aparece de forma discreta, quase sub-reptícia,
enquanto se manifesta de forma ostensiva aqui e lá na produção internacional, do
francês Beneix ao americano Brian De Palma, e essa característica já recebeu o
carimbo de “pós-modernista”. (BERNERDET, 1985, p. 82-83).

Ao contrário da positividade com que Bernardet encara tais artimanhas, de Beineix a
Klotzel, para Alain Bergala, com o cinema pós-moderno, “a imagem deixa de ser pensada
como uma prova de realidade” (DELEUZE, 1983), o que seria péssimo. Agora a imagem é
vista por todos, formalistas históricos ou não – aliás, ela está sendo vista assim até pelo
público –, “como fundamentalmente falsa, mentirosa”, e isso não é positivado no caso do
pensador francês, muito pelo contrário. Ele lamenta que os cineastas dos anos 80 teriam
simplesmente “cessado de resistir a essa inclinação para a mentira da imagem”, como fizeram
seus antecessores na chamada – por Bazin e Bergala – era moderna do cinema. Agora
vivemos a era da imagem “ontologicamente falsa”. O discurso formalista ganhou, no fim nas
contas. A atitude moral do neorrealismo se esvaziou por completo para os antipósmodernistas.

Todos esses cineastas parecem obedecer quase à mesma lógica a princípio: se a
imagem é ontologicamente falsa, de nada serve resistir a tal falsidade. Não se trata
mais aqui da operação clássica que consiste em fazer passar por natural um cenário
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construído artificialmente mas em quase o inverso: tratar e filmar os cenários
naturais como cenários de teatro. [...] Desde então que os cineastas tem escolhido
utilizar em benefício de seu cinema as potências de ilusão e de falsa aparência da
imagem, suas escolhas de cenário não tem mais obedecido a qualquer critério moral
de verdade ou de conformidade: o cenário o mais natural pode ser utilizado com
prazer como uma tela em trompe-l’oil , por sua exclusiva potência de evocação. [...]
Toda confusão vem daí: que haja um realismo ontológico da imagem
cinematográfica – que persistirá conquanto o cinema permaneça uma projeção de
imagens químicas e analógicas – não engaja o cinema no caminho da captura da
verdade mais do que no caminho de exploração de suas potências de ilusão e de
magia. (DELEUZE, 1983).

Se no caipirismo doce de A Marvada Carne Bernardet viu tamanho falso naturalismo,
e tal aspecto factício, que dizer então da super urbana trilogia paulistana da noite, que de fato
consagrou o termo neon-realismo, graças a profusão de letreiros em luz neon, nesses filmes
que retrataram a noite dos anos 80. Pucci diz que "há na trilogia muito destaque ao neon",
fato corriqueiro também "em muitos outros filmes dos anos oitenta, como Diva – Paixão
Perigosa, filme de 1981 de Jean-Jacques Beineix", citando vilão de Bergala, pai do cinéma du
look. (PUCCI JR., 2008, p. 23).
Pucci Jr. (2008, p. 28-29) percebeu nos longas de Barros, Almeida Prado e Botelho
uma radicalização dos procedimentos pós-modernos apontados por Bernardet, ainda nas
primeiras obras dos "jovens paulistas":

hoje, com a perspectiva de mais de duas décadas, é estranho notar que a
caracterização enunciada por Bernardet coincide muito mais com a composição da
trilogia paulistana da noite do que com os longas de Raulino e Klotzel. A “dupla
estrutura”, a combinar linearidade e fragmentação, é precisamente o que será
evidenciado [...], uma dupla estrutura mais consistente surgirá com clareza na
trilogia paulistana [...]. Por outro lado, se há intromissão de referentes ficcionais
alheios ao universo dos cineastas, isto pode ser bem mais exemplificado com Cidade
Oculta e A Dama do Cine Shangai. Nestes, sim, se poderia falar em “sensibilidade
por procuração”, ainda mais que [...] a autenticidade não é um dos valores
perseguidos pelos filmes.

Para Pucci Jr. (2008, p. 30), "a descrição de Bernardet é bem mais adequada a alguns
curtas-metragens por ele citados", em especial os de Wilson Barros, como o analisado por
Jean-Claude, Diversões solitárias. Trata-se de um dos "vários dos quais antecipavam o que
surgiria na trilogia paulistana", como "dupla estrutura a combinar linearidade e fragmentação,
sedução pelos cânones da modernidade e simultânea busca do laço com os espectadores".
Além da "sensibilidade por procuração, ironia, referências a filmes antigos, etc.". Também
para André Parente, Diversões solitárias "pode ser tomado como referência das temáticas e
estruturas" próprias do cinema dos jovens paulistas, do Cinema da Vila Madalena, como
descritas por Bernardet. Ressalta o simbólico personagem do curta, um "narciso androide”,
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um "colecionador eletrônico, que só consegue se comunicar consigo e com os outros através
de meios de reprodução e diversão", como "vídeo, polaroid, walkman, telefone, secretária
eletrônica, fliperama". (PARENTE, 1998, p. 112). Esse personagem seria o cidadão comum
hoje na era do Facebook, em que muitos incorrem por todo seu dia nas Diversões solitárias,
das redes sociais da Internet, mediação superpovoada de representações e simulacros,
segundo o jargão pós-moderno, mas naquele momento isso era algo assustador para as velhas
gerações. Os personagens de Barros, "múltiplos e fragmentados", seriam jovens que "só
conseguem viver suas vidas a partir de seus duplos, seus reflexos". (PARENTE, 1998, p.
112). Como disse Wilson Barros (1988a) sobre seus curtas:

os meus curtas não são curtas tradicionais, nunca fiz um documentário sociológico,
uma coisa com depoimento, de cinema direto e tal. Eu me usei mesmo um pouco no
curta-metragem, quer dizer hoje em dia até já tem uma escola toda muito grande de
curta-metragistas que se atiram para a ficção. Tigresa brinca um pouco com isso,
porque ele é o tempo todo o depoimento de uma personagem de ficção, e ela fala
para a câmera como se fosse um personagem de verdade, contando toda a vida dela.
E é um personagem totalmente inventado. Todas as situações em que a câmera pega
essa Personagem eram inventadas, o filme era uma espécie de documentário
ficcional [...]. Quando fiz o Diversões, eu falei: "já experimentei o que eu queria,
agora eu vou fazer um filme para agradar às pessoas". O filme tinha um bom
acabamento, uma fotografia linda, uma música ótima, atores ótimos, um roteiro
muito bom, é um filme superarmado, até hoje o filme é meio cult nos cineclubes. O
filme foi simplesmente rejeitado por todos os festivais de cinema do Brasil.

O establishment dos festivais brasileiros da virada dos anos 70 para os 80, ainda
dominado por um outro paradigma, rejeita a nova estética pós-moderna dos filmes de Barros,
estética que só seria, portanto, consagrada com os longas paulistas em Gramado 88, como
vimos. Porém, desde o começo, num novo ambiente de circulação de filmes, uma nova
geração, frequentadora de videolocadoras e afeita ao cineclubismo universitário, passa a
cultuar o estilo de Barros, Vemos aí a indicação de uma nova sensiblidade nascente. Pucci
lembra que o curta Diversões Solitárias tem o mesmo diretor de Fotografia de Anjos da Noite,
A Dama do Cine Shangai e Cidade Oculta, um dos artífices do tão comentado "artificialismo"
desta era do cinema brasileiro, José Roberto Eliezer. Filmes "com a iluminação a ressaltar o
aspecto cenográfico do ambiente", o que prova o gesto estético inaugural de Wilson Barros.
(PUCCI JR., 2008, p. 30-31).
.
Foi somente em 1986, ano seguinte ao da publicação do texto de Bernardet, que
apareceria o longa-metragem paulistano assumir decisivamente a caracterização por
ele descrita: Cidade Oculta. Ali surgiria a duplicidade estrutural, o artificialismo, o
citacionsimo [...], a cidade de São Paulo deslumbrante, o estranhamento na
sensibilidade urbana, a distância de tradicionais causas político-sociais e a oscilação
entre cinema de autor e cinema de público. (PUCCI JR., 2008, p. 31).
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O pós-modernismo presente nessa produção está na "opção pelas construções de
aparência fake". Wilson Barros (1988a) nos fala de um momento de radicalização do aspecto
falsificante, artificialista, antirrealista, fundado na "sensibilidade por procuração" da citação e
da colagem, de seu filme Anjos da Noite:

por exemplo, no caso da dança, era um momento do filme em que eu queria que os
personagens rompessem com qualquer parâmetro da realidade [...]. E quando chegava
lá pelas tantas, quando a Marília entrava em cena, eu sentia que precisava de uma coisa
totalmente mágica, que rompesse. Aí a minha referência de magia imediatamente me
lançou para o musical americano. Acho que a coisa mais fantástica do musical é que
o espectador engole como a coisa mais real do mundo que dois personagens, de
repente, comecem a dançar ou comecem a cantar, no meio de uma cena dramática. E,
no entanto, é uma coisa extremamente mágica. O musical consegue isso de uma
maneira brilhante. Os melhores musicais são fantásticos nesse nível. Nenhum espectador
fala assim: "Essa gente está louca, está cantando e tem outro dormindo no quarto ao
lado". Ninguém pergunta isso [...].O musical criou uma coisa em que a magia é
incorporada à dramaturgia.

Assim, nos anos 80, para os inconformados com a pós-modernidade como André
Parente, "o cinema brasileiro viveu um momento em que a realidade é vista e representada
como num sonho, como se fora dele não existisse realidade alguma, e como se esse sonho não
nos pertencesse, mas um outro, estrangeiro". O autor conclui então que "não é por acaso que
se tenha concedido tanta importância ao apuro das qualidades técnicas dos filmes", como
vemos no discurso dos cineastas que foram acusados de impor a ditadura da fotografia. Seria
exatamente por isso que, "na década de oitenta, o fotógrafo foi a figura de destaque"; eis o
que teria garantido, na visão de Parente (1998, p. 131), "um certo preciosismo visual", o que
"fez os objetos brilharem como na publicidade".
Por isso, o renomado crítico Leon Cakoff (1986) diz, num artigo dos anos 80, que "a
geração de Chico Botelho e de todos os seus colaboradores sugere na prática tudo o que o
pós-moderno gerou em tese". Como Pucci Jr. (2008, p. 9) resume:

a profusão de elementos semelhantes fez com que saltassem aos olhos duas
características da trilogia. Em primeiro lugar, o profundo irrealismo, como se os
filmes renunciassem tanto à verossimilhança do cinema clássico (isto é, à
preocupação com o parecer real), quanto ao realismo que, sob os mais variados
matizes, inclusive o realismo poético, marcou a mais aclamada parcela do cinema
nacional [...], passando pelo Cinema Novo, até pelo menos Pixote – a Lei do mais
fraco [...]. Em segundo lugar, era evidente que a trilogia foi construída por meio de
infinitas referências a obras cinematográficas do passado, por exemplo, do cinema
noir e musicais americanos, sem o poderoso caráter crítico que marcou as paródias
do Cinema Marginal. Produziu-se com isso a idéia de que a trilogia paulistana
atentava contra valores consagrados do espírito modernista.
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Guilherme de Almeida Prado, falando de A Dama, diz que "cairia no ridículo se
tentasse tornar aqueles personagens, de cinema, em personagens de carne e osso" 104. Com um
texto todo dedicado ao filme A Dama do Cine Shanghai, Fernão Ramos (1991, p. 301-318)
diz que no filme a "narrativa policial" agora ressurge "como 'tipo'", apenas, "na forma da
citação", de recriação proposital de cenas e diálogos, que emulam assumidamente outros
filmes clássicos do gênero:

novamente está em jogo o fascínio por um mundo já construído, em um passado em
que isso ainda era possível, e que hoje retorna, na maneira de imagem estilizada,
permitindo uma proximidade intensa com essa forma de uma totalidade que é farsa,
mas nem por isso menos atraente.

De qualquer forma, é por conta desse percebido "profundo irrealismo" destacado por
Pucci Jr. que críticos como André Parente verão nessas novas tendências, condensadas nos
filmes da trilogia paulistana da noite, um "cinema do simulacro", inspirado no conceito
célebre de Jean Baudrilhard, retirado de seu livro Simulacros e Simulações. (PARENTE,
1998, p. 108).
Para Baudrillard (2000, p. 7-58), "a simulação põe em causa a diferença entre o
verdadeiro e o falso, do real e do imaginário". No sentido de Baudrillard, esses filmes seriam
simulacros, frutos de uma simulação algo mais distante do real do que uma representação.
Pois a representação tem referente, ela se refere a objetos e fatos reais. A simulação não, ela
basta por si, ou se refere a outras simulações, nessa sensibilidade por procuração, como disse
Bernardet. (BAUDRILLARD, 2000, p. 7-58). Essas seriam as considerações de críticos como
André Parente e Ab'Saber (2003, p. 121), que considera que no mundo mostrado pela trilogia
paulistana "não há fundo real", apenas "uma superposição de textos e texturas de meios
diferentes".
O cinema de simulação geraria cópias do mundo tão perfeitas e tão falsas como os
Androides Replicantes de um filme muito comentado e influente, associado ao pósmodernismo, Blade Runner, o caçador de Androides (1982). Filme marco dos anos 80
dirigido por Ridley Scott, outro cineasta advindo da publicidade. Assim, toda "uma geração
de filmes nascidos nos anos 80", no Brasil – e ele cita tanto os filmes dos jovens paulistas
quanto os dos cariocas Brandão e Murilo Salles, quantos os da velha guarda que pegaram
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carona, os do Jabor e de Cacá105 –, não passa da "imagem dos filmes de ontem, assim como os
replicantes de Blade Runner são a imagem do Homem".
O cinema pós-moderno brasileiro é um Cinema de Replicantes, título do capítulo de
Parente, que faz de forma mais radical essa acusação em seu livro. Esses filmes são "artefatos
maravilhosos, sem defeitos, simulacros geniais, que nos dão a impressão de fazer desaparecer
todo

o real,

desmaterializando qualquer

espessura histórica ontológica". Assim,

"paradoxalmente, eles se assemelhem a forma vazia da representação: pura simulação, ao
ponto de não sabermos se assistimos a um filme ou a uma publicidade de filme. (PARENTE,
1998, p. 131).
Como lembra Pucci Jr. (2008, p. 127), "a crítica nacional atribui o mesmo traço
característico ao cinema brasileiro pós-moderno", de proximidade com a simulação e o
simulacro e de afastamento mais radical da realidade brasileira, o maior que teria sido vivida
por nosso cinema. É o caso do que diz André Parente (1998, p. 126-127), comentando o
ambiente cultural que propiciou os ciclos "gaúcho e paulista", e suas temáticas como "a
urbanidade", e "a juventude":

vivemos o mundo da informação, da mediatização, da simulação, onde as
linguagens codificáveis (daí a revisitação aos gêneros do passado, em particular o
melodrama dos anos dourados e o filme policial), os gráficos, os símbolos e as
imagens são mais importantes que a própria realidade. Nos anos 80, o poder
ontológico das imagens-clichê (o que não é imagem, não é) tornou-se responsável
pro um processo de desmaterialização de nossas vidas, desejos e existências. Para
que a imagem tenha se tornado um clichê que substitui o real, é preciso que, de
alguma forma, ela tenha perdido o seu valor de referência e revelação. A mídia e o
cinema refletiram de forma nítida esta situação pós-moderna, com suas palavras de
ordem: fim da história, morte do cinema, morte do cinema documental e de autor,
revival, remake, etc.

Como parece corroborar Jorge Furtado (1992, p. 23): “acho que temos hoje cada vez
mais uma quantidade de informações que chegam aos borbotões. A nossa geração é soterrada
por uma quantidade de informações. E damos cada vez menos importância para elas”.
Como o influente Baudrillard, outro detrator francês do abuso do falso, Alain Bergala
(1983, tradução nossa) nos avisa que “em muito amar o falso pelo falso”, nós “corremos o
risco de, em nome da magia cinematográfica, praticar um cinema que cai logo no maneirismo
da imagem plana, que quer dizer no final das contas um cinema sem verdadeira magia
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cinematográfica.” Ou seja, a graça, a mágica é nos iludirmos e embriagarmos de realidade no
cinema.
Mas Bergala (1983) elogia gente como Raul Ruiz e os demais “grandes cineastas do
falso”, para os quais “o trabalho com a ilusão é uma necessidade estética e não uma simples
estratégia de sedução”, que estão longe da prática quase imoral e certamente demoníaca frente
à grande religião do realismo, desses cineastas que, influenciados pela publicidade, carregam
o “cinismo triste dos manipuladores de ilusões desabusadas”.
Bergala (1983) assume seu credo plenamente e seu profeta e messias, André Bazin, ao
dizer que o que ele chama a “concepção moderna” do cinema é exatamente a “baziniana”, na
qual os “cineastas acreditaram que a aproximação com a verdade era uma questão de moral” e
que os “instrumentos do cinema lhes permitiam dentro de certas condições de filmagem,
graças a certos dispositivos, a capturar”, mesmo que em apenas “alguns lampejos um tanto
miraculosos”.
Bergala (1983) sabe que as duas atitudes, a realista que consegue revelar “o
verdadeiro” e o irrealista que crê que as “aparências” captadas pela câmera “serão sempre
falsas”, que a realidade é “de toda forma impossível de ser atingida com os meios
enganadores da imagem cinematográfica”, atravessam a “história do cinema”, como “duas de
suas correntes essenciais”. No momento histórico de seu artigo, os anos 80, estaríamos apenas
vendo “tão simplesmente uma volta do pêndulo”, que agora ia para o “lado da falsidade das
aparências, depois de vinte anos de modernidade, quando levávamos ao pé da letra a fórmula
de Godard, segundo a qual o cinema é a verdade a vinte e quatro quadros por segundo”.
Bergala (1983) termina então clamando que esta tendência à “exploração das
potências do falso” exige “ainda mais vigilância crítica”, pois nos ameaça novamente com um
“puro formalismo e um maneirismo desabusado” e que os padrões críticos do “período
precedente”, o “critério moral ou o critério de verdade”, “visivelmente” não são mais
“adaptáveis a esse cinema que se anuncia”.
Parece haver, no caso de Bergala, apenas uma denúncia do esvaziamento político ou
de conteúdo intelectual mais forte no cinema europeu e mundial. Segundo Pucci Jr. (2008, p.
137), "há uma bibliografia considerável a relacionar a aparição do pós-modernismo, no
âmbito internacional, a perda de vigor do modernismo, assim como às derrotas sofridas pela
esquerda a partir da década de sessenta", e essa seria a postura de um Frederic Jameson (1994,
p. 61), por exemplo. Há uma constatação do esvaziamento do conceito de verdade, o que
grassa a um nível teórico de forma avassaladora nas universidades, na era do simulacro e do
pós–modernismo. Pucci Jr. (2008, p. 125) nos lembra que "há uma confluência entre os
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valores invocados para atacar o pós-modernismo em geral". Ele considera que a influência de
pensadores como Guy Debord (1997, p. 108), denunciador do espetáculo – tão festejado pelos
"Jovens Paulistas" – como uma "falsa consciência do tempo que implica na paralisia da
história e da memória", em seu livro A Sociedade do Espetáculo, iniciou uma trilha de críticas
das características que adviriam na arte dos anos 80:

já se disse por exemplo, que a máscara de ceticismo que recobre as obras pósmodernistas encobriria a renúncia ao crítico e ao utópico (Subitats, 1984, p. 106) e
que a retórica do pós-modernismo é perigosa, pois evita o enfrentamento das
realidades da economia política e das circunstâncias do poder global (Harvey, 1196,
p. 116). Em suma ataca-se no pós-modernismo a recusa em assumir posições
drásticas contra o status quo, o que seria decorrência de uma implícita visão antihistórica. Aplicar a caracterização acima a filmes da linha de Anjos da Noite, como
tem sido feito, atribuir-lhes-ia no máximo a pecha de conservadorismo estético ou
político [...] como se veiculassem um discurso totalmente alheio ao mundo real. A
hiperestetização das imagens na trilogia paulistana foi entendida como a produção
de um mundo refeito tecnicamente pelo cineasta, sem referencialidade. (PUCCI JR.,
2008, p. 125).

Esse tipo de crítica à produção pós-moderna como afastada de toda e qualquer relação
com a verdade, tida como mero formalismo, é rebatida por Wilson Barros (1988a):

mas as críticas que fizeram ao final foram muito pela superficialidade do final. Tipo
dizendo assim: "O filme vai tão fundo em certas coisas e de repente no final me bota
aquele casal na praça falando abobrinha, falando clichê, falando chavão". Quando na
verdade era exatamente essa a intenção. Não escrevi aqueles diálogos achando que
estava escrevendo alguma coisa de muito profundo. Acho muito louco que as
pessoas falem que eu levo esses personagens muito a sério no final, eu acho que
quem está levando à sério são essas pessoas que estão vendo o final dessa forma.
Porque assim também como o filme brinca com uma série de gêneros, o final tinha
várias intenções, No final, eu queria brincar com o happy end. As frases são feitas
de clichês mesmo, a atuação é falsa e, ao mesmo tempo, por trás daquilo tudo tem
uma coisa de verdade. Eles estão falando de temas que o filme abordou, só que de
uma forma assim, de Seleções do Reader's Digest. O último plano é nitidamente
uma tradição neo-realista, São Paulo S.A., fazendo uma reciclagem dessa coisa. E
quando não tem happy end algum, é uma coisa patética, cruel, muito cruel o final do
filme [...]. E no final eu descambei para um caminho que não tinha nada a ver, eu
não queria nem aquela sofisticação de iluminação. Queria uma coisa totalmente
despojada, pseudo-verdadeira, com o tema musical reforçando a pieguice [...]. Entre
esses personagens tinha uma coisa muito importante, que eu acho que foi a dica
para, de repente, partir para essa brincadeira da representação que o filme tem.

Como vimos, há no discurso de Wilson Barros algum compromisso com a verdade,
pois "por trás daquilo tudo tem uma coisa de verdade", apesar dessa "brincadeira da
representação que o filme tem". Pucci Jr., por isso, nos alerta a ter cuidado com a leitura
crítica da época, já que, "a certa altura dos anos oitenta essa expressão" pós-modernismo e
"outras dela derivadas se transformaram em clichês". Posto que "talvez não tenha havido nas
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últimas décadas um terreno menos sólido em toda a área cultural que o do uso dos conceitos
pós-moderno, pós-modernismo e afins", já que sua "banalização na década de oitenta
concorreu sobremaneira para que se desmoralizassem". (PUCCI JR., 2008, p. 167-182).
Guilherme de Almeida Prado (2005, p. 79-267) desabafa em seu livro de memórias,
exasperado com a intolerância de grande parte da crítica de sua época com relação as
potências do falso:

meus filmes falam tanto sobre cinema porque no fundo são uma espécie de ensaio
crítico audiovisual sobre cinema. Mas a única crítica que eu teria realmente a fazer à
crítica brasileira é sobre a incapacidade dela perceber a verdadeira proposta dos
filmes e analisar o resultado em relação à proposta. Alguns críticos parecem que
gostariam de pedir a Picasso que não pintasse olhos na testa das mulheres porque
mulheres não têm olhos na testa. Acontece que eu acredito que as mulheres têm
realmente olhos na testa e cabe à arte a obrigação de deixar isto visível a todo
mundo [...]. É importante notar que quando vemos um show de mágica não
pensamos que o mágico faz milagres, mas truques ilusionistas, e o espetáculo é o
mesmo que acontece com o cinema. É a magia que não encontramos no cotidiano de
nossas casas que vamos procurar na sala do cinema. Mesmo o realismo ou a
representação fiel da realidade no cinema exige os mais difíceis truques.

Para Almeida Prado, portanto, a imaginação do público é parte real do cotidiano, e
deve ser respeitada e percebida, por paradoxal que isso possa parecer. Por isso que, para
Bernardet (1985, p. 76), os filmes desses autores trariam, na verdade, em sua "dupla
estrutura", a realidade e a fantasia, os efeitos de real e os efeitos de magia, ou a "coexistência
não-conflituante de elementos antagônicos". Assim, nos filmes dos jovens paulistas citados
por Bernardet, como Prado, "convivem harmoniosamente", certas "tendências que, em outras
épocas, se digladiaram".
Jean-Claude Bernardet cita também o caso de Djalma Batista, um autor que "busca
quebrar o isolamento no qual o coloca o cinema culto dos anos 60 que o formou e procura
atingir, comunicar com um imaginário bem mais amplo da sociedade brasileira", com seu
filme Asa Branca – Um Sonho Brasileiro. O filme mostra a carreira de um jogador de futebol,
carreira dos sonhos de tantos milhões de brasileiros: “a ascensão social vitoriosa, o final feliz,
o tema do futebol, o aprimoramento da qualidade técnica, os efeitos especiais são traços de
Asa Branca que revelam esse tendência, o que confirma a segunda parte do titulo: Um sonho
brasileiro”. (BERNARDET, 1985, p.78).
Djalma escreve um artigo, publicado na Filme Cultura no. 38/39, propondo já no título uma
Estratégia de Fantasia para o Cinema Brasileiro:

um dado se impõe nos anos 80: Cinema é basicamente fruição estética [...]. Mesmo
que o filme seja mais radicalmente construído para arrebentar alguma estrutura de
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narração, ou contrapor valores pré-existentes, em dado plano cultural, e propor
outros [...]. Todo filme propõe uma fantasia. Realiza ou não uma fantasia. Celebra
ou não uma fantasia. Reivindica ou não uma fantasia. Nenhum processo
cognoscitivo em arte pode dispensar a fantasia. Senão passa a ser qualquer outra
matéria (sociologia, antropologia, linguística etc.) menos objeto de arte [...]. O
cinema brasileiro precisa recuperar em seus filmes a fantasia (iconográfica e sonora)
de seu público. [...] Os dados comprovam que os Mazzaropis e Trapalhões ganham
na bilheteria qualquer super guerra estelar em dolby-stereo, com páginas coloridas
nas revistas, out-doors, anúncios na TV de suas promoções. Mazzaropis e
Trapalhões são fantasias, imagens até idealizadas, de grande parte do público
brasileiro, assim como algumas pornochanchadas, mesmo que tacanhamente, são
fantasias de um público, até então, sexualmente reprimido [...]. O espectador só se
deixa seduzir por uma cena se esta for inteiramente DIRIGIDA para ser sedutora.
Ou seja, toda realidade filmada é uma realidade recriada e, se funciona, em termos
de espetáculo, é porque foi FILMADA para ser espetáculo. (BATISTA, 1981).

Já na visão do gaúcho Werner Schunemann (1986, p. 105-142), por outro lado, o que explica a
revolta dos jovens cineastas dos anos 80 com as estéticas realistas e naturalistas que os precederam é a
percepção incômoda de que os anos 70 viveram “um retrocesso cultural mundial”, na visão dos que
cresceram neles, pois “a ousadia, o sabor da invenção estética” presente no “que se convencionou chamar
de década de sessenta”, foi “um pouco abandonado”. Resume ele assim a visão de seu grupo a respeito do
Naturalismo da Abertura e do Cinemão da Embrafilme:

podemos definir claramente hoje em dia o que é a estética Embrafilme. A meu ver, é
um tipo de cinema com pequenas nuances, que explora determinados temas sempre
da mesma maneira. Por causa da censura e do autoritarismo da ditadura militar que
vivemos de 1964 para cá, os cineastas não conseguiram executar muito à vontade
uma espécie de realismo socialista. Assim, foi criada uma pseudo estética, um
realismo socialista alegórico [...]. Não podendo fazer o realismo socialista, que a
maior parte das pessoas tem tendência a fazer, porque o realismo socialista sempre
está na moda, é uma coisa impressionante, então surge essa alegoria, e ao lado disso
surge a televisão como resposta. E vejo que o tipo de cinema que a gente está
fazendo está espremido entre esses dois pólos, recebendo, no nosso caso aqui, até
por uma questão de ter [...] a televisão dentro de casa desde a infância, muito mais
presente a televisão, então ela marca muito mais nosso trabalho.

O realismo como convencionado, como tentado, por artistas e produtores, e como
discutido por teóricos e cineastas ao longo das décadas de cinema moderno estava em crise.
Pucci Jr. destaca uma cena de Anjos da Noite, um personagem que é diretor de uma peça, ao
preparar uma cena de um assassinato numa banheira, insiste que deva ter água na banheira.
Mas o ator, que não quer fica dentro num banheira cheia de água toda a cena, zomba: "o
realismo paranóico ataca novamente!". Isso é um dos indicadores óbvios para Pucci Jr. (2008,
p. 139), de que "desde o princípio de Anjos da Noite, assume-se a denúncia do realismo e
adesão ao fake".

5.2.7 Pós-Modernismo versus Realismo Político
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Em resposta ao "realismo paranoico" das gerações anteriores, percebemos, na pesquisa
dessa tese, que apesar das críticas ferozes direcionadas ao aspecto assumido de ficção fingida,
de factício, de falso naturalismo, de cinema do simulacro, que seja, a nível de soluções
estéticas, o discurso dos cineastas sobre seus filmes muitas vezes se aproxima da tradição do
discurso de valorização da representação da realidade brasileira, da forma que seja, nos
fazendo perceber de fato mais uma inflexão no discurso realista, a justificar uma nova forma
de produção audiovisual, sustentando um novo padrão de verosimilhança, como veremos
agora.
Corroborando essa ideia, Pucci Jr. (2008, p. 152), vai dizer que a representação
dignificada e não estereotipada de personagens homossexuais e da temática homossexual em
Anjos da Noite, de Wilson Barros – personagens e temática tão pouco presentes, quase nunca
representadas de forma "realista",no cinema brasileiro106 –, é algo que indica não apenas um
efeito de simulação, de uma realidade supostamente inexistente, efeito atribuído em geral ao
pós-modernismo, como também uma preocupação própria do realismo consolidado na arte e
na literatura do século XIX: a preocupação de revelar aspectos negligenciados da sociedade,
de representar de forma mais digna os excluídos, etc.. Isso faz Pucci lembrar que "uma das
diferenças vitais entre a cinematografia brasileira moderna e a pós-moderna reside na
definição do que é ou não político". Assim, a "questão das disparidades de classe" esteve
sempre presente no realismo do cinema moderno e visto como um aspecto de denuncia social,
mas a questão da pressão à sexualidade homossexual menos, e assim ela não foi percebida
como um realismo crítico por parte de Wilson Barros, ao pretender representá-la. Podemos
ver em filmes como Anjos da Noite a "preeminência de uma política preocupada com poderes
menores, que nem por isso deixam de atravessar a sociedade", e pós-modernamente, um
descaso com relação as grandes narrativas como a da luta de classes. (PUCCI JR., 2008, p.
155). O filósofo francês Francois Lyotard (1994, p. 7), aliás, define o pós-modernismo
basicamente como uma "incredulidade" frente a essas grandes narrativas, e uma tolerância
maior com respeito a narrativas menores, ou paralelas às maiores, desta forma mais plurais e
múltiplas. Como brinca Pucci Jr. (2008, p. 162), neon-realismo, afinal, não deixa de ser
realismo:

106

Existe um estudo aprofundado de como tradicionalmente, no nosso cinema, o personagem homossexual foi
fortemente estereotipado e estigmatizado: o livro de Antonio Moreno sobre a Personagem Homossexual no
Cinema Brasileiro. Cf. MORENO, 2001.

260

eis porque, à parte a alusão jocosa ao Neo-realismo italiano, faz sentido o cognome
"neon-realismo”: apesar do esteticismo tipificado pela abundância do neon, a linha
pós-moderna aqui examinada não deixa também de fazer referência ao mundo e aos
seus problemas.

Dodô Brandão (1988) alega que Dedé Mamata, por exemplo, nasceu de uma
insatisfação com esse desmerecimento da visão de politica e de realidade social própria de
sua geração:
a idéia é mostrar que, apesar de ter contribuído para aquela abertura, não houve o
reconhecimento imediato. Ou seja, apenas a geração dos anos 60, que continuou
lutando, teria contribuído para aquela abertura, o que não é verdade, não se pode
esquecer que as mudanças se deram também pela ação da geração dos anos 70, de
alguma forma. Isso é uma discussão muito ampla, mas eu quis mostrar que a
geração de 70 contribuiu muito para a mudança do país e que isso não foi muito
reconhecido. [...]. Eu só quis mostrar um pouco mais essa geração que não teve
heróis, à qual não é dado o reconhecimento pela sua atuação na mudança do país, na
abertura dos anos 80.

De fato, alguns nomes ligados posteriormente ao cinema pós-moderno teriam saído do
ativismo politico audiovisual, tendo importância considerável para a história do documentário
político brasileiro, por exemplo. A trajetória de Sergio Toledo e Roberto Gerwitz, campeões
declarados da ditadura da fotografia e do neoexpressionismo brasileiro, como já vimos, é
elucidadora do processo de transformação estética e ideológica vivido por essa geração, como
veremos agora.
Ambos os futuros cineastas se conheceram na USP, mas não na ECA, como era o caso
de muitos dos "Jovens Paulistas", mas sim no Curso de Ciências Sociais da Universidade, nos
meados do anos 70. Com a ebulição que a periferia paulista começa a viver na época da
Abertura Política, o início do processo de greves no ABC paulista começa também a
contaminar o ambiente estudantil paulista. Conta Toledo (1988):

em 1975 estourou uma greve na Escola de Comunicações, foi a primeira greve desde
1968, que estourou pelo campus inteiro. Começou na Escola de Comunicações, que
tinha um diretor fascista, e aquilo deu passeata dentro do campus. Foram os primeiros
movimentos depois da ditadura, e eu não sei porquê, de repente, eu estava tão
desligado disso. Mas pensei: minha câmera está lá em casa por que não?

Com uma câmera de super 8, típica da época, Toledo e Gervitz registram o
movimento, resultando no documentário Parada Geral de 1975. O registro da movimentação
estudantil na USP vinha sendo feito há uma década pelo documentarista de carreira e também
uspiano Renato Tapajós. Em 1965 ele havia lançado Universidade em Crise, sobre a greve
dos alunos do Grêmio da Faculdade de Filosofia da USP. Como conta Gervitz (1988), ele e
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Toledo mostraram seu primeiro filme para Tapajós, que "fez uma série de críticas", pois
achou o documentário dos estudantes de sociologia "muito literário", incutindo nos dois uma
"vontade de aprender "cinema”:

o Renato estava fazendo um documentário sobre construção na periferia, e foi nessa
época que nós começamos a estudar documentarismo e a ficar fascinados com a
possibilidade de fazer documentário. Isso também pelo fato de estudarmos Ciências
Sociais e o documentário ser uma ponte entre o cinema e as questões sociais,
sociológicas, antropológicas e políticas.

Assim o contato com o documentarista engajado Renato Tapajós também levou ambos
a conhecer a produção de documentários de esquerda mais contemporâneos, mais ensaísticos
a moda de Marker e Santiago Alvarez, onde a reflexividade e a experimentação de linguagem
se coadunavam com a preocupação de denúncia social e militância socialista. Uma tradição
onde um realismo amplo é adequado justamente diretamente ao cinema do real, baseado na
montagem de material documental, onde a montagem é a marca para uma desconstrução, ou
ao menos assunção, do caráter de discurso uma autoconsciência do aspecto de representação
de qualquer estética realista. Ou seja, curiosamente, o questionamento do realismo
convencional nascerá exatamente do contato aprofundado com a teoria do documentário.
Como conta Sérgio Toledo (1988):

nessa época o Renato Tapajós, que é um documentarista que eu respeito muito, estava
saindo da prisão, depois de seis anos de cadeia, e o Roberto Gervitz estava entrando
na faculdade. Então ele me ajudou a terminar esse filme e depois de pronto o
Renato Tapajós viu e discutimos muito — o uso da câmera, a linguagem etc. —, e
acabamos formando um grupo de estudantes e de pessoas que estavam começando, e
nessa época estudamos muito cinema [...]. Nós víamos duas cópias absolutamente
clandestinas que havia aqui: uma de uma obra-prima cubana, do pai do documentário
cubano, que é Santiago Alvarez, uma obra lindíssima, toda musical, um
documentário feiro no Vietnã, música de Léo Brown, e o outro era o filme do Joris
Ivens, O Céu , a Terra [...].Dziga Vertov, Flaherty, estudávamos muito Esse foi um
momento muito fértil, em que eu estudei muito. No tempo da faculdade — é
uma coisa que eu sempre comento, você via mais filmes alternativos [...].Você ia
na ECA e via todos os clássicos [...], via o cinema polonês, tcheco, via o cinema
alemão no Instituto Goethe [...]. Aí, dentro da sociologia, eu descobri quem estava
fazendo trabalho na periferia, e fizemos um documentário. Foi muito importante para
mim como processo de trabalho, porque comecei a aplicar o que eu tinha estudado
em termos de documentário. Comecei a perceber que o documentário não era só a
imagem ilustrando um discurso off de um narrador, que o documentário poderia ser
quase uma ficção, que o documentário poderia ser emoção, dramaturgia, narrativa etc.

O contato com os alunos em Greve da ECA também leva ao contato com
professores/teóricos de cinema, Paulo Emilio e Jean-Claude Bernardet, e aí o interesse em
adentrar a carreira cinematográfica se adensou. Ambos começam no processo de realização de
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um longa-metragem, deixando uma forte marca na história do documentário político
brasileiro, no momento em que estouram as greves do ABC, que influenciaram o processo de
abertura política. Braços Cruzados, Máquinas Paradas coroou a parceria de Toledo e
Gerwitz, apresentando ao mundo cinematográfico brasileiro pela primeira vez em longametragem tanto o mais cadente tema sócio-político do Brasil da época quanto uma estética
renovadora, em que a diferença entre o que é registro espontâneo do evento sócio-político real
e o que é trabalho de encenação, falsificante na representação do real é problematizado o
tempo todo. Isso ao mesmo tempo em que se consolida a denúncia social e o registro
histórico. O sempre atento André Parente (1998, p. 118-119) ressalta os aspectos
desrealizadores, pós-modernos, de simulacro, já nesse documentário:
Braços Cruzados, Máquinas Paradas utiliza múltiplas estratégias de montagem na
apresentação das discussões das greves e conflitos de tendências entre os operários.
Nele, Gervitz e Toledo jogam no meio da trama (Eleições: quem vai ganhar? Greve:
será que vai parar?) uma máscara de ficção (as máquinas param: os companheiros
vão ou não vão parar? Suspense...) que desrealiza constantemente a representação
do filme, a partir de uma dúvida que paira sobre a eleição e sobre o filme mesmo:
houve ou não houve fraude?

Tal estética apareceria também em Chapeleiros (1983), de Adrian Cooper, e Os
queixadas (1978) de Rogério Correia, e sua novidade formal é celebrada por Jean-Claude
Bernardet no livro Cineastas e Imagens do Povo, de 1985. Como Sergio Bianchi disse ao JB,
em reportagem de José Carlos Monteiro feita no lançamento de seu documentário reflexivo
Mato Eles?, filme recheados de brincadeiras entre encenação e registro, onde “depoimentos
de religiosos, porta-vozes da Funai e muitos indígenas”, alternam-se com “a participação de
atores profissionais”, fazendo papéis como “o de um professor e uma grã-fina”, no caso da
realidade da população indígena brasileira que retrata: “Mesmo quando se trata da realidade,
tudo parece uma grande encenação, pois “a verdade mesmo ninguém diz, com excepção dos
índios"107.
Vemos aqui o reconhecimento do poder de recriação de discursos e realidades, próprio
da montagem cinematográfica108. É um poder valorizado pela tradição que vai dos teóricos
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Depoimento de Sergio Bianchi em MONTEIRO, 1983.
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Podemos acompanhar o mesmo processo acontecendo com os documentaristas cariocas, a geração de Sérgio
Peo, Sergio Santeiro, Roberto Moura e José Joffily, que conta que se associou nos anos 70 “com o pessoal da
Corisco Filmes (na época era o Roberto Moura, o Murilo, Serginho, Emiliano)”. Assim “quando saiu a
regulamentação do curta-metragem nós já tínhamos alguns”, como o dirigidos por Joffily Praça Tiradentes
77 (1977). “Na época nós discutíamos muito sobre a questão do filme documentário ser uma manipulação do
que o autor vê”, conta Joffily, constatando que o diretor “pinça da realidade determinados aspectos” para,
depois ordená-los “em determinados seguimentos”, optando “por essas ou aquelas entrevistas”. O que
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vanguardistas russos, até a produção do documentário francês ensaístico no estilo rive
gauche109. Só que essa tradição pró-montagem é detratada pela linha que a acusa de incorrer
num processo de afastamento do real, graças ao abuso dessa montagem, técnica que fora
"proibida" por Bazin". De fato, eram suas potências falsificantes que encantavam Gervitz e
Toledo:

o trabalho de montagem é maravilhoso para quem quer se aproximar da linguagem
cinematográfica. A montagem é, de certa maneira, a lama do cinema. Já diziam os
velhos russos, e é verdade [...]. Então a montagem me ajudou a assimilar a gramática
do cinema [...]. A direção de Braços Cruzados, Máquinas Paradas me mostrou que ter
uma idéia na cabeça e uma câmera na mão – uma frase que eu acho linda — muitas
vezes não basta, é preciso ter a gramática, dominar a linguagem. Braços Cruzados foi
um grande exercício. Nós saímos para um processo quase jornalístico, com a idéia na
cabeça, com uma linha que ligava todo o processo de documentação. Mas quando
chegamos à moviola tivemos que estruturar aquele filme. Essa estrutura vem da
experiência de montagem e do conhecimento do discurso cinematográfico. Nós
queríamos fazer um filme que não fosse chato, que não contasse com a boa vontade
do espectador. Muitas vezes as pessoas acham que o tema justifica o filme, mas se o
tema for maravilhoso e o trabalho cinematograficamente for muito fraco as pessoas não
vão se envolver. Então Braços Cruzados foi muito importante nesse sentido.
(GERVITZ, 1988).

Vemos nessa fala que reverência, ao mesmo tempo em que desconstrói o lema
cinemanovista "uma câmera na mão e uma ideia na cabeça", os indícios de um distanciamento
crítico em relação à geração do cinema moderno brasileiro, ou melhor, os indicadores de uma
interpretação negativa de seus pressupostos. Em especial na relação com a técnica, que se
tornará tão importante para a geração que se formará com o trabalho profissional em
publicidade, e sua preocupação tanto com o apuro técnico, quanto com um melhor diálogo
gerava, no caso deles, uma “ordenação final na moviola a partir das discussões teóricas em torno de ficção e
documentário”, e daí “quanto mais os autores pretendessem mostrar distância do assunto, aquilo encobria
uma pretensa "realidade" do assunto”. Nós partimos para interferir mesmo na realização dos documentários,
utilizando música e outros recursos para dizer o que queríamos”. Cf. “Joffily e o medo de dirigir uma
comédia: Entrevista com José Joffily”, Revista Filme Cultura N. 48. Documentários como Sai dessa Exu!
(1969) de Roberto Moura, sócio da Corisco Filmes e Rocinha 77 (1977), de Sergio Péo, também são frutos
desse momento e da cooperação desse conjunto de cineastas, que optam em grande parte pelo cinema de não
ficção como alternativa “frente a limitação de recursos e a urgência”, de “testemunhar cinematograficamente
aqueles anos de chumbo”. Mas um documentário renovado, aberto aos procedimentos de desconstrução da
linguagem, estimulados pela contracultura e informados pelos experimentos das vanguardas estéticas do anos
60. Cf. MOURA, 2003, p. 80-84.
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A perspectiva mui francesa do ensaísmo, que remonta aos textos que Montaigne chamou de Ensaios no
século XVI, foi adaptada muitas vezes ao documentário, principalmente por cineastas franceses do pósguerra, entre eles os nomes associados ao chamado grupo da Rive Gauche, os moradores da margem
esquerda do Rio Sena, Chris Marker, Agnes Varda e Alain Resnais. Este último, exímio montador, disse
certa vez aos críticos inquisidores dos Cahiers du Cinéma que, para ele, no cinema, graças a uma influência
de Eisenstein, “a liberdade não é realmente possível, senão ao nível da montagem”. Pois, a seu ver, “por mais
que se faça, a câmera tem sempre alguma coisa de passividade: é uma objetiva, ela registra”, assim, “o plano
não tem valor em si mesmo”. Em resumo, “a liberdade no cinema vem da sucessão, do conjunto”. Cf.
RAMOS DE SOUSA, 2013.
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com o público dos anos 80, mais acostumado a assistir a TV e seus comerciais, que valoriza
mais "um filme que não fosse chato", do que as "pessoas que acham que o tema justifica o
filme".
Único cineasta cinemanovista que resolve acompanhar de perto a crise no ABC, Leon Hirszman vai a
São Paulo também registrar sob seu ponto de vista o movimento grevista no documentário ABC da Greve, que
permanecerá inacabado, e só será lançado postumamente. De todo modo, a experiencia é aproveitada na
elaboração de seu último grande esforço na ficção, Eles não usam Black Tie, de 1981. Nessa abordagem das
"relações dentro da família operária", surgem opostas: a geração do diretor, no papel representado pelo autor da
peça original, o grande dramaturgo do CPC da UNE, Gianfrancesco Guarnieri; e a geração mais nova, a "dos
filhos do AI-5", representado pelo personagem do filho, vivido por Carlos Alberto Riccelli (XAVIER,

2001, p. 117). Um certo preconceito geracional nessa representação é notado por Jean-Claude
Bernardet (1983), justamente ao comparar Eles não usam Black Tie ao longa de um outro
jovem realizador da USP, associado a geração pós-moderna dos "jovens paulistas", Maldita
Coincidência. O mesmo Sergio Bianchi de Mato Eles?:

Black-Tie dá a impressão de ter sido realizado por uma geração sem herdeiros. Nos
anos 50-60 não deu tempo de formar herdeiros. De repente como que se
aproveitando do vazio de uma geração que se sentiria órfã, tenta-se assumir o papel
de Pai [...]. Black Tie está tão em busca de filhos como Maldita Coincidência em
busca de mãe. Mas os filhos de Maldita Coincidência não querem o pai de Black-Tie
e vice versa.

Leon alcança grande repercussão com seu filme, ganha o Leão de Ouro em Veneza, o
que gera uma leitura negativa, uma acusação, enfim, de irrealismo, um descompasso com o
novo padrão de verossimilhança na representação geracional que estava sendo alcançada pela
produção dos mais jovens. Como se um cinemanovista assim tivesse agravado o déficit de
representação ficcional da nova geração. Para Ismail, "o enfoque do Brasil contemporâneo
apresenta outras particularidades no cinema produzido pelos jovens pertencentes à geração
mal representada em Black-Tie". Filmes como Maldita Coincidência trazem melhor os
"aspectos dessa vivência jovem", e assim "tendem a confirmar a ideia de que o cineasta teria
abandonado os diagnósticos gerais" da situação do país, uma marca da geração
cinemanovista. (XAVIER, 2001, p. 117).
Para Gervitz (1988), a própria experiência com os documentários do ABC, foi o que o
inclinou a ter enfim "abandonado os diagnósticos gerais":

nós projetamos Braços Cruzados, Máquinas Paradas em bairros da periferia de São
Paulo pelo menos umas 150 vezes; em Minas mostramos o filme para operários.
Braças Cruzados foi bem recebido por esse público das camadas populares e nós
pudemos perceber as diferentes leituras de um filme, mesmo quando ele tem uma

265

preocupação didática [...].Depois fomos para a Europa. Éramos muito jovens, eu
tinha 19 anos [...]. E, de repente, com a viagem à Europa, no final de 1979, todo
esse projeto entrou em cheque [...]. Nós saímos do Brasil, onde o inimigo era a
ditadura, e entramos em contato com documentários que apresentavam uma série
de questionamentos que a esquerda já vinha colocando há bastante tempo na Europa.
A esquerda não era uma coisa só e atravessava impasses no mundo. E tornou-se
muito difícil, pelo menos para nós, optar por um lado, dizer: "nós somos do partido x,
é nisso que nós acreditamos." Isso tudo começou a ser questionado [...]. Foi um
momento de ruptura e de desestruturação de toda uma coisa que tinha sido
montada [...]. Então eu voltei mais interessado em aprender cinema. Sentia que
precisava dar uma parada e pensei: Bom, vou trabalhar para sobreviver e, ao
mesmo tempo, vou ler, vou partir para um outro mundo. Comecei a ler muita
ficção, uma coisa que tinha feito quando adolescente. E passei a ser um
montador. Fiz filmes institucionais, trabalhei em publicidade como editor de
som, enfim, passei um período em que não estava me propondo a realizar nada
enquanto autor. Queria crescer a nível profissional, conhecer o artesanato do
cinema.

Com peso da balança pendendo mais para os efeitos ficcionalizantes em sua proposta, nem
Sergio nem Gervitiz resolveram continuar investindo na seara documental. Partiram para o estudo
das potencias de ficção, como já sabemos. Conta então Toledo que, quando também resolveu
preparar sua guinada para a ficção, quis passar "cerca de três anos trabalhando em publicidade", se
"aperfeiçoando tecnicamente". Gervitz é também assertivo com relação ao gosto pelo
aperfeiçoamento técnico que perpassará a produção paulista dessa época, se orgulha de ter
passado a contribuir com Renato Tapajós, montando seus filmes e inclusive assumindo que
seus documentários passam a ser roteirizados por ele. Incorre aqui no elogio de uma "melhor
elaboração do roteiro", que "é uma das nossas maiores deficiências", referindo-se à tradição
cinematográfica brasileira:

eu acho que hoje, no cinema brasileiro, não há mais espaço para uma coisa amadorística,
irresponsável, feita de qualquer maneira. O cinema brasileiro está recheado de bons
profissionais em todas as áreas. Quem se propõe a fazer um filme tem que ser
competente. (GERVITZ, 1988).

A respeito de seu período na publicidade, Sergio Toledo Segall conta: "foi quando me
interessei pela idéia do Vera", seu primeiro longa metragem, marco do Cinema Paulista dos
anos 80:

acho que do Braços Cruzados. Máquinas Paradas para o Vera houve um
movimento mais de ruptura do que um movimento de continuidade [...], mas o
que me dava segurança de que eu era capaz de fazer isso era não só ter estudado
muito durante a minha formação, mas ter feito um longa-metragem documental —
onde existia uma pequena cena de ficção — onde eu pude vivenciar não só o dirigir
mas também todo o lado do cinema em termos de veiculação etc. (TOLEDO, 1988).

Frente às críticas que os associaram a ditadura da fotografia, neoexpressionismo, pós-
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modernismo, etc., os ex-sociólogos e ex-documentaristas Toledo e Gervitz deram suas respostas,
afirmando suas escolhas estéticas, mas também seu compromisso com uma nova realidade
brasileira. Fala Gervitz (1988):

e agora toda uma geração de jovens cineastas tem a preocupação de romper com essa
coisa de tentar imitar a realidade e de levar o espectador numa viagem que, embora
sendo "mentira", é profundamente verdadeira, porque está relacionada com dimensões
verdadeiras da vida de cada um.

E Sergio Toledo (1988), contrariando as críticas que afirmavam a desreferencialização
dessa produção, diz que Vera se baseou em longo processo de referencialização e pesquisa in
loco, pois tratava-se da história de uma menina que passou pelas instituições correcionais, tais
como a historia de Pixote:

A idéia surgiu a partir de uma série de discussões e eventos que trouxeram à tona o
caso das meninas órfãs na Febem. Como foi, evidentemente, a história da Sandra
Mara e de outras histórias. Todas as meninas típicas de Febem escrevem histórias
semelhantes àquela, é uma coisa absolutamente comum dentro da Febem. Então eu
acabei preferindo me basear numa pesquisa pessoal, passei um ano convivendo
dentro da Febem e em outras instituições, nos guetos — porque essas meninas saem
e formam guetos [...]. Ele não é um filme, vamos dizer, comprometido socialmente, não é um filme que tem jogadas de mercado, pelo contrário, e não é um
filme que tem um compromisso de reconstituir um orfanato de modo realista, não é
uma Febem, não é um Pixote.. Então eu fui compreendendo que o que me inquietava
nessa história toda não era o drama da menina abandonada, nem a situação da mulher,
mas era a idéia básica de um personagem que, para poder se apresentar ao mundo,
precisa ser o seu oposto, precisa se dissimular totalmente para poder se sentir forte
para enfrentar o mundo que ele tem para viver.

Vera se coloca como o anti-Pixote assim como o cinema dos jovens paulistas vai se
contrapondo ao naturalismo da abertura, postando em elementos não considerados realistas, como
é diretamente percebido num filme como Vera, que para a crítica da época era visto como pósmoderno e expressionista. Isso por conta da iluminação, da encenação, e da construção do
personagem meio andrógina, meio androide, sexualmente indefinida, que rendeu a Beatriz
Nogueira o prêmio de melhor atriz em Berlim. Como veremos se repetir no caso da dita produção
pós-moderna dos paulistas, a crítica encara tudo como pós-modernidade, falseamento,
desreferencialização no real, o discurso dos cineastas segue afirmando uma atualização do padrão
de verosimilhança, uma preocupação com a representação de aspectos negligenciados, de uma
realidade por eles vivida. E no caso mais exemplar de Toledo há a ideia revigorada de uma arte de
observação social, pedra de toque da representação realista cristalizada no romance francês do
século XIX é fortemente assumida, dada sua formação tripla: na sociologia, no documentário, e
no cinema publicitário. Uma formação que se assemelhava a uma colagem pós-moderna para as
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gerações anteriores:

é a experiência na área de pesquisa que me deu o documentário e que me foi muito
útil para entrar nos guetos, porque os guetos, esse universo, eu diria que é a porta do
inferno [...]. A experiência anterior me ajudou a saber me aproximar e conseguir um
resultado espontâneo e não simplesmente a entrevista programada, mas a
convivência.(TOLEDO, 1988).

Para idealizar o personagem “Vera”, Toledo conta que conviveu “com as meninas
homossexuais desse tipo durante um ano”:

todas as sextas, sábados e domingos eu ia às boates, aos guetos, bebia, saía, batia papo,
ia na casa delas, brincava, foi um trabalho muito paciente e muito sofrido, porque havia
momentos em que a coisa era tão claustrofóbica que era difícil suportar. Mas foi uma
vivência muito intensa. Então daí eu chequei as minhas intuições com certos dados mais
objetivos de realidade, dados de pesquisa, que foram importantes. (TOLEDO,
1988).

Roberto Gervitz é um dos que declara se incomodar bastante com a pecha de pósmodernista atribuída pela crítica, assim se afastando pessoalmente dos mais pressupostos
falseadores dessa estética. Comentando a polêmica da ditadura da fotografia, que se espalhou
no período de lançamento de Feliz Ano Velho:

o meu filme foi muito falado e muito criticado. A competência que foi apontada no
filme era virtude para uns e defeito para outros. Na verdade, eu acho que a competência é
o ponto de partida para qualquer obra. Eu não quero ser louvado pela minha
competência. Competente, a obra de arte tem que ser. A partir daí é que se vai discutir o
filme. Eu sou totalmente contra o cinema de efeito, jamais quis fazer um exercício de
virtuosismo cinematográfico. Hoje, com toda a corrente pós-moderna na cultura
mundial, existe uma preocupação de fazer arte mexendo com a própria arte e tem alguma
coisa nisso que me incomoda um pouco. Eu acho que a arte não pode perder o homem
do horizonte. O que sempre moveu a produção artística foi o homem, a esperança nos
sentimentos do homem. A nossa civilização está vivendo uma crise de esperança e isso
se reflete na produção. E me incomoda que o meu trabalho seja lido com uma
preocupação quase formalista, quando o que eu tenho é uma preocupação formal, que
está lã em função da expressão, da emoção, do sentimento, das idéias. Eu admiro os
virtuoses, mas o meu projeto não é um trabalho sobre a linguagem, é um trabalho sobre o
homem, suas angústias, suas esperanças e desesperanças, Sua s ideias, seus
sentimentos. Não é um projeto estético. (GERVITZ, 1988).

Vemos assim que Roberto se afirma um realista contemporâneo, e em consequência,
não deveria ser acusado de formalismo, no sentido dessa dicotomia tradicional que temos
tratado. Aqui nos concerne o eterno retorno da discussão realista, pois percebemos no
discurso dos pós-modernistas uma outra "duplicidade estrutural". Ao acatar as potências de
falseamento do cinema, e serem criticados em massa por isso, eles concomitantemente se
arrogam de uma legitimação discursiva. Como acabamos de ver, a afirmação dos poderes de
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observação e pesquisa social do cinema são valorizados em seu discurso: eles nos lembram de
que seu projeto estético também pode ser visto, como é tradição principalmente no Brasil,
como um projeto político. Pois ele não prescinde desses poderes de observação da mutante
realidade brasileira, tão caros ao nosso cinema.

5.2.8 Pós-Modernismo versus Realismo Regionalista

Outro ponto-chave de uma "dupla estrutura" realismo/pós-modernismo: a questão do
regionalismo, da representação mais fiel possível de uma realidade sócio-cultural específica
de uma região do Brasil pouco mostrada. No caso do cinema paulista, por exemplo, ficou
claro que "um dos principais traços do cinema da década de 80 foi o privilégio de uma certa
urbanidade: a cidade como palco de lutas urbanas e movimentos sociais diversos, cenário de
ilusões, fantasias e desejos obscuros de jovens" na visão de André Parente. E isto ainda
significava "mostrar o nunca visto, o bom e o mau, o feio e o bonito", como na fórmula de
Joaquim Pedro de Andrade já citada. Wilson Barros (1988b) assim reage a uma crítica
francesa do correspondente americano do Cahiers du Cinema a Anjos da Noite (1988):

Bill Krohn cobra do novo cinema brasileiro algo parecido com Glauber Rocha e o
Cinema Novo, e justifica a não continuidade desse movimento como uma “amnésia
cultural”. Este raciocínio rasteiro revela também uma postura preconceituosa. Krohn
nos acusa de “internacionalistas”. É o máximo!, como diz uma letra do conjunto
Titãs (o conjunto brasileiro que melhor traduz nosso momento cultural): “Não sou
brasileiro, Não sou estrangeiro... Nenhuma pátria me pariu”. [...] Bill Kohn é
americano, mas provavelmente pensa em francês. A reticência que faz a Anjos da
Noite é a de que “não há nada no filme, além da língua portuguesa, para indicar
onde ele foi feito” [...] O que ele cobra é uma “brasilidade”, uma visão exótica de
um estrangeiro que fica tão desapontado por não ver mais os cangaceiros e o
Bumba-meu-Boi que não enxerga o óbvio, uma nova tendência: o que é que esses
filmes urbanos do Terceiro Mundo realmente significam.

Se não há brasilidade em Anjos da Noite para um gringo da época, porque São Paulo
sofria de uma grave invisibilidade no Cinema Brasileiro divulgado lá fora, a porção mais
privilegiada, trata-se de um déficit de representação a ser reivindicado. Além de buscar
divulgar mais a realidade de São Paulo, os "jovens paulistas" também queriam atualizar essa
forma de representação, claro.
A presença paulista não é nenhuma novidade nas telas, desde “Fragmentos da Vida
(José Medina)” e “São Paulo, sinfonia da metrópole (Adalberto Kemeny e Rodolfo
Lustig)”, ambos de 1929, que exaltavam a fúria construtiva e a agitação, frenética
para a época, do trânsito, além de outras delícias. Mas não é essa São Paulo que se
vê atualmente: “Por exemplo Butantã” deixou claro que o Instituto não é mais o
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recanto hospitaleiro que cantavam Kemeny e Lustig. Tampouco é a tranquilidade do
bairro de pequena classe média de “O Grande Momento (1958, Roberto Santos)”,
nem a angustiante “São Paulo, Sociedade Anônima (1965, Luís Sérgio Person)”, ou
ainda a cidade cruel, suja, neurótica, agressiva, mas fascinante de O Bandido da Luz
Vermelha (1968, Rogério Sganzerla)”. A São Paulo do jovem cinema paulista é
simplesmente deslumbrante, de dia dourada pelo sol que se reflete nas vidraças dos
prédios, faiscante à noite. A arquitetura monumental da Avenida Paulista, os
maciços prédios revestem-se de magia, e também os elevados e os túneis,
principalmente os túneis, que parecem exercer fascínio sobre as câmaras. [...]. Sentese nesses filmes a determinação de escapar ao retrato sombrio que tão
freqüentemente se fez de São Paulo; uma geração que nasceu aqui ou descobriu a
cidade num momento fundamental de sua formação resolve curtir a cidade que
embasbaca”. (BERNARDET, 1985, p. 65-91).

Representar a realidade das novas e reluzentes metrópoles terceiro-mundistas é o então
o desafio de um novo cinema de fato realista, mesmo baseando-se no filme policial, como no
caso da trilogia paulistana da noite, gênero de escolha para a representação da realidade
paulistana desde os tempos das discussões sobre o Bandido da Luz Vermelha, de Rogério
Sganzerla, e Cidade Ameaçada de Roberto Farias, como já vimos. Ao ser perguntado pela
Filme Cultura se Anjos da Noite “nasceu da observação da noite paulista”, denotando já um
interesse especial pela representação do real, Barros (1988a) confirma que sim.

É primeiro da minha observação, da minha vivência mesmo. Eu sempre fui meio
notívago. Tive uma fase, especialmente em 69, 70, até 82, mais ou menos, uns 12
anos de boêmia. Agora é que eu estou mais bem comportado. Tanto que eu acho que
o filme parte de um universo que é um universo mais próximo de mim, não tentei
falar de uma marginalidade que eu desconheço. Não falo da barra-pesada de São
Paulo, dos cafetões, das prostitutas, dos transadores, mas sim da canalhice de elite.
O marginalismo dos meus personagens é a nível social, eles são marginais peio
comportamento deles, não pela situação econômica ou sei lá o quê. São os
poderosos. O Cláudio Mamberti fez até um comentário. A princípio ele não queria
fazer o Anjos da Noite porque ele tinha saído do filme do Chico Botelho: "Não, esse
personagem eu não vou fazer de novo. Chega! Eu só faço delegado, eu não agüento
mais. De novo eu não faço". Quando ele leu o roteiro ficou totalmente fascinado.
Disse que o filme parecia começar onde Cidade Oculta terminava.

Busca-se nos anos 80 uma representação do Brasil que se distancie do foclorismo
cobrado por uma crítica internacional que se baseia na falsidade do estereótipo sobre a nossa
realidade, alheia à verdade, e ignorante de nossa dimensão urbana, representada por grandes
aglomerados humanos reais como São Paulo. Assim, a capital paulista seria "a personagem
múltipla e a-centrada de todos os filmes" de Wilson Barros", por exemplo, um cenário básico
cujos "reflexos/ nexos, noite & neon, são superfícies brilhantes, simulacros de aparências, que
desarticulam e desconectam os espaços em que vivem os anjos da noite" (PARENTE, 1998,
p. 112).
Segundo Roberto Gervitz (1988):
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ao mesmo tempo, pelo menos em São Paulo, começamos a nos preocupar com
questões urbanas. A maior parte dos novos cineastas de São Paulo fizeram filmes
muito urbanos, refletindo o processo de modernização, que se concentrou muito em
São Paulo, A nossa geração nasceu nesse caos e nessa riqueza, nessa coisa crua que é
São Paulo, e os nossos filmes trazem muito isso. Você pega o Vera, do Sérgio, o Cidade
Oculta, do Chico Botelho [...]. Esses filmes são produto da modernização e da
internacionalização do Brasil. O Brasil é um pais onde o capitalismo se internacionalizou demais: a minha geração cresceu ouvindo rock, Yes, Beatles, Pink
Floyd, vendo muita televisão, muito cinema estrangeiro. O nosso cinema é fruto desse
processo, como o cinema novo é fruto do nacionalismo do final dos anos 50 e do
início dos anos 60. De lá para cá o Brasil mudou violentamente. A nossa geração
cresceu nesse processo de transformação.

Sergio Toledo, falando de Vera, diz que a par de toda influência expressionista, foi
esse sentimento de que "em São Paulo a coisa é cada vez mais sufocante, essa coisa
tecnológica, da informática, dos bancos, da Avenida Paulista", que fez de fato "com que o
filme ficasse todo em interiores". "Acho que a influência vem muito mais de ser um paulista de
São Paulo mesmo, que esteve sempre lá, do que propriamente do cinema", garante Toledo
(1988).
Em vez de Glauber Rocha, é em Walter Hugo Khouri, principalmente o de Noite Vazia
(1964), que "vamos encontrar ressonâncias na nova safra" de cineastas paulitas, que retratam
sua "cidade e seus demônios noturnos", como nota Carlos Roberto de Souza (1998, p. 148). O
expressionismo caipira de Khouri, como foi conceituado por Sganzerla, se baseava no
cuidado da iluminação estilo Vera Cruz, unido a um olhar para os dramas existenciais
burgueses. Por isso mesmo fora considerado por Glauber a antítese do projeto realista do
cinema novo em Revisão Crítica do Cinema Brasileiro. Khouri nunca respondeu diretamente
em discurso, mas foi um prolífico criador de filmes que compuseram uma estética própria, e
em seus discursos vemos sempre uma afirmação dessa independência autoral, independência
mesmo em relação à necessidade, tão propalada por seus colegas cineastas brasileiros, de
representação da realidade social brasileira, ou de sua história:
fiz muitos filmes, e para mim sempre foi fácil porque eu nunca tinha de pensar “vou
fazer um filme sobre a independência brasileira, sobre a guerra de Canudos”, eu
sempre fazia um filme sobre as coisas que me interessavam e que eu podia trabalhar
em cima delas. [...] E não me lembro de jamais ter dito “agora vou fazer um filme
sobre a fome”, por exemplo, que é tema válido e importante. Apesar de tudo, acho
que sou o único cineasta no Brasil que tentou, bem ou mal, dar uma unidade a seus
filmes; unidade de personagem, de tema, de lugar. (KHOURI apud NAGIB, 2002, p.
243).

E este lugar khouriano por excelência é a metrópole paulistana, recheada de
personagens envolvidos com a solidão, a crise existencial, e demais problemas do cotidiano
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urbano. Pensando por esse viés, hoje fica difícil entender porque Khouri era considerado tão
irrealista, agora que a maioria da população brasileira vive sufocada em grandes cidades.
Os jovens gaúchos, então, em seus discursos vão destacar também bastante o deficit
representacional do Rio Grande do Sul, e a necessidade de representação de sua realidade
cotidiana, distante do eixo Rio-São Paulo, e, até essa geração, quase ausente do imaginário
audiovisual brasileiro. Como explica Jorge Furtado (1992, p. 10-17):

toda a forma de arte tem a ver também com a sociedade que gerou. Rio Zona Norte,
Rio 40 graus são super interessantes e representativos se uma época e de um
momento do Brasil [...]. A geração de superoitistas de Porto Alegre dos anos 70
retratou a nossa realidade, àquela década. Ver aquilo me fez pensar que podia fazer
também.

De qualquer forma, segundo Werner Schunemann, as primeiras sessões de Verdes
Anos fora do Rio Grande do Sul "deram prejuízo", porque causaram estranhamento. O próprio
sotaque gaúcho, pelo visto, não existia no mundo "real" brasileiro, era confundido com o
mineiro.

Incomoda o sotaque, essa coisa meio interiorana, não sei definir exatamente,
porque ninguém definiu muito bem também. O comentário que eu acho mais
adequado é que "parece um filme mineiro". Que é a coisa do sotaque. O sotaque
baiano já está incorporado, o nordestino também. [...]. O Verdes Anos tem muito de
reportagem. A gente fez esses filmes todos muito ligados a Porto Alegre, a uma
maneira de viver, de sentir de Porto Alegre, e isso não é muito bem codificado para
o resto do país [...]. (SCHÜNEMANN, 1988).

Aqui a luta por visibilidade e a preocupação com a observação social, com o registro de realidades, com
déficit de representação, a mais tradicional reivindicação de realismo. Num debate feito com Silvio Tendler
e Geraldo Veloso, no seminário Perspectivas Estéticas do Cinema Brasileiro, organizado por

Malu Moraes, em 1985, Schünemann resume a postura realista dos jovens gaúchos.

Neste sentido acredito que o cinema feito por esse grupo no rio Grande do Sul tenta
fazer uma espécie de registro de uma extensa camada de pessoas, basicamente do
pessoal que tem minha idade hoje em dia – tenha vinte e seis anos – que não tinha
registro cinematográfico até 1980 [...]. De repente, a realidade surge muito mais
complexa e muito mais rica do que o cinema brasileiro vem mostrando até agora
[...]. Há muito mais cinema acontecendo fora do eixo Rio-São Paulo, em linhas
gerais [...]. Assim temos esse cinema talvez até provinciano. Mesmo nós, no Rio
Grande do Sul, apesar de termos pavor deste estigma, acabamos realizando filmes
provincianos, apesar de a proposta ser realizar filmes na província. Esta estética
provinciana, essa proposta provinciana ou de realizar na província também está
buscando realidades completamente diferentes do que as encontradas em outras
regiões do Brasil. Vou dar um exemplo. No festival do Rio agora passou o filme do
Fabio Barreto, O rei do Rio que tem toda uma preocupação com a simbologia e o
misticismo das religiões afro bastante desenvolvidas no Rio de Janeiro, todo o
mundo do jogo do bicho que, em Porto Alegre, é algo que praticamente se
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desconhece. Não que não exista essas religiões afro ou que não haja o jogo do bicho,
mas não tem importância dentro da vida política, cultural e social da cidade como
tem no Rio de Janeiro. Lá, é uma coisa fundamental inclusive para se compreender
vários aspectos da vida carioca. Em Porto Alegre isso não diz nada. Na capital do
Rio Grande de Sul são outros problemas que precisamos levantar. [...] O aspecto
nordestino da cultura brasileira já foi bastante desenvolvido dentro do cinema
brasileiro, mas não sei se com a devida profundidade. O Norte, o Centro-Oeste, o
Sul são regiões praticamente esquecidas. (SCHÜNEMANN, 1986, p. 105-142).

Essa é, contraditoriamente, uma questão que explode aqui, justamente no momento de
afirmação da geração de realizadores pós-modernos. Tão acusados de propagadores das
potências do falso, paulistas e gaúchos, em seus discursos, reivindicam a visibilidade de suas
regiões de origem nos filmes brasileiros, naquilo que fica perceptível para nós como um
discurso plenamente realista em seus fundamentos.

5.3

Retomada: a "Ditadura da Fotografia" vira "Cosmética da Fome"

Para Ismail Xavier (2001, p. 41-42), o cinema pós-moderno dos anos 80 foi
"precocemente atropelado pelo aguçamento da crise econômica e política do cinema
brasileiro". O "colapso de 1990", a ação do governo Collor, acabou estabelecendo
traumaticamente um "hiato radical", que acabou projetando "sobre toda a produção anterior a
pecha de ciclo encerrado". O cinema que ressurgiria com as leis de incentivo pós-Collor, que
se sedimentariam na gestão tucana de Fernando Henrique, se afirmaria como uma "retomada"
Que, como veremos, seria também um revisão de pressupostos da representação do Brasil
tradicional que haviam sido deixados de lado pelos ditos "pós-modernos", que talvez tivessem
assim determinado o fechamento da discussão realista no Brasil, caso não houvesse esse novo
ressurgimento das cinzas, tanto da produção como da discussão sobre o realismo. Conforme
Xavier, a "própria noção de 'renascimento', então em voga, sinalizou este sentimento de
descontinuidade", pois as "vicissitudes do cinema brasileiro no início dos anos 90 repunham o
fantasma da sucessão de ciclos que, em determinado momento, parecia ser etapa superada".
Assim, no Brasil dos últimos anos, muitos questionamentos tradicionais presentes de
uma maneira ou de outra no pensamento estético sobre o realismo voltam à tona. Na recepção
crítica de filmes brasileiros recentes, configura-se uma espécie de ressurgimento no realismo
cinematográfico em nossas telas. O sucesso de empreitadas cinematográficas que se baseiam
na exploração das imagens da violência e miséria social formaria um verdadeiro ciclo
específico dentro da dita Retomada.
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Guilherme de Almeida Prado, como outros de sua geração que passam a enfrentar
dificuldades para financiar seus projetos no novo modelo de captação de recursos através das
leis de incentivo – tais como a Lei a Rouanet e a Lei do Audiovisual –, tece comentários
irônicos sobre esse período da Retomada, quando lançou seu longa ainda muito associado à
estética falseadora do pós-modernismo, A Hora Mágica (1999):

acredito que A Dama do Cine Shanghai não teria feito o mesmo sucesso se fosse
lançado um ano antes ou um ano depois. Um filme tem muito a ver com o momento
em que é lançado. Talvez se A Hora tivesse sido lançado logo após A Dama, como
era planejado, tivesse tido uma recepção diferente. Não é à toa que a Embrafilme
não sabia o que iria fazer com A Dama. De repente todos pareciam interessados em
filmes noir e filmes B. Foi a moda do ano. Em janeiro de 1999, quando A Hora foi
lançado, todo o cinema estava preocupado em retomar o Cinema Novo. A palavra
retomada já significa tomar de novo algo que já se tomou. O caminho parecia estar
todo em filmes na linha do Central do Brasil. Meu filme vinha totalmente na
contramão, era um filme anacrônico, completamente defasado. Toda a energia
estava na recuperação da realidade brasileira. O próprio renascimento do
documentário atenta para essa necessidade de realidade, que não é o que A Hora
propõe. A Hora não podia ser rotulado em nenhuma das tendências do cinema
brasileiro do momento. (PRADO, 2005, p. 239-240).

No nosso capítulo de conclusão, primeiramente veremos que, se na produção textual
midiática podemos, por um lado, notar uma profusão de confusas terminologias associáveis a
antiga discussão realista, por outro, também veremos surgir interessantes empreitadas
acadêmicas que buscam dar conta tanto dessa nova “cosmética da fome” (BENTES, 2007),
quanto de seu empenho em produzir um novo “choque do real” (JAGUARIBE, 2007),
aspectos desses primeiros filmes emblemáticos da retomada, como Central do Brasil (1998)
de Walter Salles Jr. e Cidade de Deus (2002), de Fernando Meirelles.
Veremos assim que esse ressurgimento de um realismo mais próximo do cinema
moderno também não deixava de lado certas propostas estéticas da pós-modernidade, como a
estética publicitária, a ditadura da fotografia e o elogio do empenho técnico, buscando, da
mesma forma, uma construção a mais atualizada possível da imagem, do som e da linguagem.
Assim, partiremos para uma conclusão final a respeito de que regimes de realismo
cinematográfico brasileiro podemos detectar no percurso discursivo apresentado nessa nossa
pesquisa.

274

275

6

MOVIMENTOS DISCURSIVOS MAIS RECENTES: APONTAMENTOS

6.1

A “Retomada” mais Recente do Realismo, na Passagem para o Século XXI

Comecemos nosso processo de finalização deste trabalho examinando rapidamente
neste último capítulo aquilo que – a esta altura dos acontecimentos, e em grandes linhas gerais
–, se consolidou da discussão sobre o realismo no cinema brasileiro contemporâneo desde o
momento dito como da “Retomada”, nos anos 90. Um momento de discursos que, lidos em
perspectiva com os outros analisados nos capítulos precedentes deste trabalho, aponta para
mais uma inflexão na discussão realista, no momento da consolidação de um novo padrão
técnico e artístico do que seja a verossimilhança cinematográfica entre nós.
É preciso esclarecer que nossa conclusão, que se seguirá a esse capítulo, não coincide
apenas com a chegada da discussão ao presente. Concluir, aqui nesta tese, não significa vir
quase até hoje nessa história. Trata-se este último capítulo, na verdade, de uma tentativa de se
aproximar das questões contemporâneas, apenas indicando um novo campo de disputa ainda
inconcluso. Para então depois concluirmos o trabalho, apresentando nossas considerações
finais, feitas em cima de um retrospecto de toda a pesquisa da tese. A história da discussão do
realismo entre nossos cineastas é inescapavelmente uma história inacabada, que continuará.
Aqui, apenas apresentaremos apontamentos para que haja uma continuidade dessa pesquisa.

6.1.1 Uma Nomenclatura Controversa, ou Como Rotular o Contemporâneo?
A partir de 1995, com o sucesso de público de Carlota Joaquina – Princesa do Brazil,
de Carla Camurati, começa uma nova fase do cinema brasileiro, de “retomada” da produção
após um período de total paralisia, devido à extinção (definitiva) da Embrafilme, e
(temporária) do Ministério da Cultura, no governo Fernando Collor de Mello. Com o
impeachment de Collor, a ascensão ao poder de Itamar Franco e subsequentemente de
Fernando Henrique Cardoso reverte esse quadro. A Lei de Incentivo à Cultura (Lei
Rouanet)110 e a Lei do Audiovisual111, editadas já governo de Itamar Franco, foram as
alavancas propulsoras político-econômicas para esse novo ciclo do nosso cinema.

110

A Lei de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet, foi aprovada pelo Congresso Nacional pela Lei
nº. 8.313/91. Permitiu a empresas públicas, privadas e a pessoas físicas a dedução do imposto de renda de
parte dos recursos investidos na produção de obras culturais, incluindo produtos audiovisuais. Cf.
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Esse é um relato consagrado sobre o período, presente em tantos periódicos e textos.
Embora verdadeiro em parte, não deixa de ser controverso.
Senão, vejamos: o já citado Luis Alberto Rocha Mello, com seus então companheiros
críticos do site Contracampo112, Daniel Caetano, Eduardo Valente, Luis Oliveira Jr.
(CAETANO et al., 2011), ao publicarem um histórico do cinema brasileiro na década de
1995-2005, ressaltam o fato de que tal paralisação da produção na Era Collor afetou apenas os
longas e não os curtas-metragens, que mantiveram sua pujança. Se o início da década de 90 é
marcado pela extinção da Embrafilme, da Lei do Curta e de uma verdadeira derrocada na
produção de longas nacionais, é também o nascedouro de dois grandes festivais dedicados ao
curta-metragem: o Festival Internacional de Curtas de São Paulo, iniciado em 1990, e seu
correlato carioca, o Curta Cinema, surgido um ano depois. Só a valorização exclusiva do
formato longa-metragem, e a ênfase tradicional no setor de produção, em detrimento dos
outros setores, explicaria tal visão.

Muitos criticam esse batismo, que seria apenas um rótulo da mídia, ou mesmo um
eco dos velhos vícios de profissionais do cinema brasileiro, sempre inclinados a dar
prioridade ao setor da produção em detrimento de outros pilares da indústria
audiovisual (a distribuição e a exibição, sem os quais o filme não chegam ao
público). (BUTCHER, 2005, p. 14).

Além de ter havido, de fato, produção de longas no interregno entre a extinção da
Embrafilme e a consolidação das leis de mecenato. Eduardo Valente e outro crítico ligado a
Contracampo, Ruy Gardnier, junto com o teórico e professor da UFF João Luiz Vieira, edita
em 2001 o catálogo Cinema brasileiro, anos 90: 9 questões. Nele está exposta uma “lista
compreensiva” dos longas-metragens lançados nos anos 90, e muitos aparecem entre 1990 e
1994, como O Escorpião Escarlate (1990) de Ivan Cardoso, A Grande Arte (1991) de Walter
Salles, Maldição de Sanpaku (1991) de José Joffily, Perfume de Gardênia (1992), de
Guilherme de Almeida Prado, Alma Corsária (1993) de Carlos Reichenbach, Lamarca
(1993), de Sérgio Rezende, só para citar alguns exemplos, de diretores mais conhecidos, etc.
(GARDNIER; VALENTE; VIEIRA, 2001). Este catálogo é considerado por Luiz Zanin
BUTCHER, Pedro. Cinema brasileiro hoje. São Paulo, Publifolha, 2005. Essa lei veio em substituição à
7505/86 estabelecida ainda no Governo Sarney. A lei Sarney de fato foi a primeira lei de mecenato, de
incentivo fiscal, o filme Dedé Mamata já fazia uso dela, como conta Dodô Brandão. Cf. BRANDÃO, 1988.
111

Lei do Audiovisual, criada pela Lei 8.685, de 20 de julho de 1993 e regulamentada através do Decreto nº
974, de 08 de novembro do mesmo ano, cria mecanismos de fomento à atividade audiovisual em especial. Cf.
BUTCHER, 2005.

112

A revista eletrônica Contracampo marcou a afluência de uma nova geração de críticos brasileiros, voltados
para a internet e a blogosfera. Cf. NOGUEIRA, 2006.
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Oricchio como o percussor de seu livro de mais fôlego sobre o assunto Cinema de Novo: um
balanço crítico da retomada, onde confirma, portanto, que “não é verdade”, a ideia de que “a
produção caiu a zero”, com a ação de Collor.
Se a própria denominação é controversa, o esforço em dissecar e descobrir qual o
estilo afinal que perpassaria os filmes desse período específico chamado “retomada”, se torna
ainda mais inglório. Mas muitos tentaram. De um forma geral, vemos aí uma disputa entre os
analistas que celebram uma pluralidade e uma diversidade de estilos e temáticas que impedem
qualquer rotulação estética, e os que teimam em apontar traços unificantes, ou de técnica, ou
de estética, ou de temática, ou de postura política.
Syvie Debs (2004), por exemplo, no artigo “El cine brasileño da la ‘reactivación’ –
1995-2002”, faz um balanço do Cinema da retomada, e confirma que o único traço de fato
característico da retomada é a grande variedade de temas, um reflexo da diversidade étnica e
cultural, espalhada pela imensidão territorial do Brasil, algo que enfim vem à tona. Debs
ressalta, portanto, uma descentralização da produção de filmes brasileiros. Graças à Retoma
temos produzidos de norte a sul do Brasil, fora do Eixo Rio-São Paulo, demonstrando enfim
tal diversidade113 .
Já Luiz Zanin Oricchio (2003a), em um artigo intitulado “Cinema da Retomada
alimenta o mito da diversidade” e publicado na Revista de Cinema, ressalta que a idéia de
“diversidade” e “pluralidade de estilos e temáticas” é um dos mitos do cinema brasileiro.
Segundo ele, apenas 25% da produção realiza-se fora do eixo Rio-São Paulo; destas, poucas
“refletiriam as diferenças regionais do país”. No que diz respeito à diversidade estilística, o
autor afirma que existem alguns poucos filmes autorais ou inovadores, e que a grande maioria
tende a “uniformizar a linguagem”, visando o “cinema industrial”.
Cléber Eduardo (2005) afirma que há, sim, unidade no campo estético, pois houve
“uma limpeza de imagem e de pudor em matérias de erotismo e sensualidade”. Uma busca
por um “padrão internacional e a aceitação moral das elites” que contrasta com a tradição da
pornochanchada e do elogio mesmo da vulgaridade adotado por cinemanovistas como
Arnaldo Jabor, que acompanhamos no capítulo 4.
Cleber aponta a reutilização de estéticas realistas como forma de legitimação da nova
produção, expediente esse já tão utilizado ao longo de nossa história fílmica. O autor ressalta
que os filmes da retomada se relacionam entre o real e o ficcional, retratando a sociedade
brasileira. Como se o cinema brasileiro se sentisse obrigado sempre a retratar a nossa
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sociedade, justificando sua existência. Para ser aceito, este não encontra melhor justificativa
que não a função de investigador privilegiado das mazelas de nosso país, para se legitimar
como cinema ou como arte.
Seguindo essa linha de constatação a respeito do resgate do realismo na retomada,
Ismail Xavier e Saraiva (2006), em um texto acerca do novo ciclo pelo qual passa o cinema
brasileiro recentemente, ressaltam que uma das marcas desse período seria o retorno à
tradição de “representação do país” como no Cinema Novo, tendência esta que os cineastas da
década anterior (1980) faziam questão de romper. Ainda segundo Xavier e Saraiva (2006), na
retomada, buscou-se uma conexão com a cinematografia brasileira114.
Para o nosso interesse, aqui, a continuidade da discussão realista, nos chama atenção
essa tendência de se concordar com um retorno a estéticas do realismo, principalmente numa
releitura do Cinema Novo. Na verdade, uma releitura do realismo crítico da primeira fase do
movimento, pois quase nunca são citadas as alegorias-espetáculo mais desbragadamente
brechtianas como referência dos cineastas, e muito menos o cinema marginal, do qual, na
visão de Xavier, o cinema da retomada especialmente se distancia, com sua limpeza de
imagem. Como também se distancia da pornochanchada, como lembrou Eduardo.
Xavier (2004), em seu texto O Cinema Marginal revisitado, ou o avesso dos anos 90,
registra a pouca influência do movimento na retomada, Já Autran (2000), traçando um
panorama do cinema dos anos 90, destaca que houve um total desaparecimento do cinema
popular ao estilo da chanchada, ou mesmo de Mazzaroppi, como também da pornochanchada.
Ou seja, excluindo chanchada, cinema marginal, pornochanchada e neon-realismo da
fórmula, o foco do resgate cultural empenhado pela “retomada” do cinema nacional seria
apenas o cinema novo em seu auge de prestigio, a produção do período do realismo crítico,
tomado assim como o paradigma do que seria um cinema indubitavelmente brasileiro. Porém,
incomodamente, para os cineastas que de fato mais espelham no Cinema Novo, as críticas a
uma pervasiva influência de traços resistentes associados ao anterior cinema brasileiro pósmoderno dos anos 80 – que pelo visto também vieram para ficar –, como a dita estética
publicitária, desmerecem o esforço renovado de registro da favela e do sertão, por exemplo.
Essa mentalidade profissional e adequação ao mercado, da qual os cineastas da retomada

114

Para um levantamento mais exaustivo da bibliografia sobre a Retomada, levantando ainda outros temas de
discussão que não os concernentes a essa tese (que é sobre o debate realista), recomenda-se consultar artigos
panorâmicos ou de compilação, como O Cinema Brasileiro Dos Anos 90 e 2000: Alguns Apontamentos
Presentes Na Bibliografia Contemporânea, de Shirley Pereira Cardoso e Rosana Elisa Catelli. Cf.
CARDOSO; CATELLI, 2007, Passim.
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também não teriam aberto mão, seria a sintomática, portanto, do caráter despolitizado dessa
nova representação do país, e de uma falta de projeto utópico tal como havia nos anos 60.

6.1.2 Falta de Projeto e/ou Diagnóstico Nacional, ou Nova Utopia?

A continuidade de uma estética publicitária consolidada desde os anos 80 e sua
“mentalidade profissional”, sua limpeza de imagem, deporiam contra todo e qualquer projeto
político e/ou realista? Outra divisão entre teóricos e críticos se dará: alguns autores
denunciam um esvaziamento político e de projetos utópicos, mas outros julgam haver sim um
novo modelo de utopia nessa “retomada”, modelo que sustenta esse resgate do
cinemanovismo, por exemplo.
Debs (2004), fazendo um balanço da situação do Cinema da Retomada, aponta nele
uma influência pervasiva da publicidade capitalista, até na própria forma de produção e
arrecadação de seus recursos de financiamento. Para a autora a estrutura cinematográfica
brasileira segue sendo frágil, já que as leis de incentivo, através de mecanismos de dedução
fiscal, fazem as grandes empresas privadas escolherem quais projetos serão levados adiante.
Essa estrutura garante de fato a “supremacia de critérios publicitários sobre os estéticos na
hora de se conseguir financiamentos”.
Assim, para Xavier, há um “cinema de entre-lugares” (XAVIER, 2000, p. 100); que,
se de um lado retoma um tanto do cinemanovismo, por outro é pressionado pelas estratégias
de marketing das empresas financiadoras a buscar um compromisso maior com o
entretenimento do público e não com um projeto político ou autoral. Tal se fora uma “dupla
articulação”, como a notada por Bernardet no cinema pós-moderno, só que agora forçada
pelas contingências de produção, e não desejada por uma vontade autoral, como havia sido o
caso nos ano 80.

É um cinema atento a mentalidades, condutas morais, mas pouco disposto a explorar
conexões entre o nível do comportamento visível, trabalhado dramaticamente, e suas
determinações mais mediadas. Ao contrário do que ocorria nos anos 60, quando o
cinema se apressava em interligar ser social, economia e caráter (colocando no
centro a questão da ideologia), a vontade agora é explorar mais os sujeitos no que
tem de singular. (XAVIER, 2000, p. 104).

Assim, uma estranha união de cinema novo e vera cruz ocorreria, ao ver dos críticos
da Contracampo, por exemplo:
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Este cinema brasileiro herdou quase nada das chanchadas, muito da Vera Cruz,
provavelmente nada das pornochanchadas e outros filmes típicos de salas de cinema
dos bairros menos nobres, e do Cinema Novo não muito mais do que um projeto
nacional-popular já caduco. Aproximando-se da Vera Cruz no seu projeto de
qualidade internacional e do Cinema Novo na sua ambição de dar rosto a um país,
refutou-se deste último a pretensão de contestar a elite social e a linguagem
cinematográfica dominantes. (CAETANO et al., 2011, p. 184).

Para Oricchio (2003b, p. 32), o cinema da retomada, “bem ou mal, debruçou-se sobre
temas como o abismo de classes que compõe o perfil da sociedade brasileira”. Assim esse
ciclo de filmes “tentou compreender a história do país e examinou os impasses da
modernidade na estrutura das grandes cidades”, ao mesmo tempo em que “foi ao sertão e às
favelas e reinterpretou estes espaços privilegiados de reflexão do cinema nacional”:
No celebre artigo que consolidou a expressão cosmética da fome, chamado Sertões e
favelas no cinema brasileiro contemporâneo: estética e cosmética da fome, Ivana Bentes
(2007, p. 242) começa nos lembrando que “o sertão, as favelas e subúrbios foram cenários de
obras importantes do cinema brasileiro dos anos 1960”; e conclui então: “o cinema brasileiro
dos anos 1990 vai mudar radicalmente de discurso diante desses territórios da pobreza e seus
personagens”:

pode-se dizer que filmes como Vidas secas e Deus e o Diabo na terra do sol
inventaram uma estética e “escrita” do sertão [...]. A idéia, rejeitada nesses filmes,
de expressar o sofrimento e o intolerável em meio a uma bela paisagem, ou de
glamourizar a pobreza, ressurge em alguns filmes contemporâneos, filmes em que a
linguagem e fotografia clássicas transformam o sertão num jardim ou museu
exótico, a ser “resgatado” pelo grande espetáculo. É o que encontramos em filmes
como Guerra de Canudos, de Sérgio Rezende, baseado em Os sertões, livro de
Euclides da Cunha e em O cangaceiro, refilmagem de Aníbal Massaini do filme
clássico de Lima Barreto, que se propõe, em plena década de 1990, a retomar os
valores da Vera Cruz dos anos 1950, sem o brilho e a novidade do filme original
[...]. Passamos da “estética” à “cosmética” da fome, da idéia na cabeça e da câmera
na mão (um corpo-a-corpo com o real) ao steadcam, a câmera que surfa sobre a
realidade, signo de um discurso que valoriza o “belo” e a “qualidade” da imagem,
ou ainda, o domínio da técnica e da narrativa clássicas. Um cinema “internacional
popular” ou “globalizado” cuja fórmula seria um tema local, histórico ou tradicional,
e uma estética “internacional”. (BENTES, 2007, p. 245).

A estética publicitária ainda ressoa e incomoda, ainda mais quando imiscuída no
resgate do registro visual do sertão e da favela. Uma herança estética maldita, do cinema pósmoderno, que passa assim da São Paulo “deslumbrante” do texto de Bernardet, para estes
espaços antes consagrados apenas à “estética da fome” cinemanovista. O próprio filme-marco
do início da retomada, Carlota Joaquina, foi dirigido por uma atriz-diretora ligada ao grupo
dos “jovens paulistas”. Carla Camuratti protagonizou Olho mágico do amor e Estrela Nua,
além do neon-realista marco da trilogia paulistana da noite, Cidade Oculta. José Mário Ortiz
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Ramos (1990, p. 446), por exemplo, considera Camuratti, "uma fixação dos jovens cineastas"
do pós-moderno "Cinema da Vila", este de que falamos no capítulo anterior.
Antes de Carlota, Carla havia se afirmado como diretora, como tantos de sua geração,
na produção de curtas como A mulher fatal encontra o homem ideal (1987). Produzidos no
final da década de 80, os curtas mais destacados e premiados dos primeiros festivais de curtas
do início dos anos 90 ainda guardam muito da estética dita pós-moderna, e um Jorge Furtado
mantém sua presença no novo espaço graças a obras como Esta não é a sua vida, de 1991. No
curta citado de Carla Camuratti também é fácil perceber todas as características já citadas do
cinema dos jovens paulistas, como a ficção fingida, a sensibilidade por procuração das
citações retrô e a estética publicitária ligada à ditadura da fotografia. Em Carlota temos o
trabalho visual do fotógrafo publicitário Breno Silveira. Uma estética que não renega as
conquistas técnicas da fotografia associada ao cinema publicitário aparece sobremaneira no
filme de Carla, como aparecera ainda antes no primeiro longa-metragem de ficção de Walter
Salles Jr., A grande arte (1991), lançado no interregno da Era Collor.

6.1.3 Realismo ou Cosmética: Sertão
Para Ortiz Ramos (2004, p. 95), Walter Salles Jr. representava de fato “um novo tipo
de realizador, que só é possível devido ao atual estágio de modernização do audiovisual
brasileiro”, fazendo parte de uma geração que já não possui "nenhuma timidez nem restrição
diante da técnica”:
lemas como “uma câmera na mão e uma ideia na cabeça”, a precariedade entrando
como elemento de criação, o medo do contrabando de uma ideologia através da
técnica, o temor enfim de ser vitima da tecnologia são concepções e fantasmas
distantes desses novos realizadores.

Porém, Walter Salles Jr. (2002, p. 25), não negando a conquista técnica dos anos 80,
ensaia seu distanciamento de um pós-modernismo sem referencialização maior na realidade
brasileira – apontando para o resgate do realismo ao estilo cinemanovista nos anos 90 –,
quando assume um maior gosto pelo documentário. Ele dá muito mais relevância ao seu
trabalho de investigação da realidade na produtora Vídeo Filmes, ao fazer obras como Franz
Krajcberg: o Poeta dos Vestígios (1987):

comecei a fazer publicidade bem depois do documentário. Eu já tinha feito mais de
30 documentários quando fui convidado a realizar o primeiro filme publicitário [...].
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Fiz publicidade por quatro anos e não abandonei o documentário durante essa época.
O documentário funcionou como um antídoto me permitiu manter os pés no chão
[...]. Na verdade nunca fui um bom diretor de filmes publicitários [...]. Os
documentários e filmes de ficção que realizei receberam mais de 80 prêmios [...]. Já
na publicidade, ganhei no máximo dois ou três prêmios.

Com a piora da crise política e social da era Collor, aos poucos, “ressurge alguma
preocupação social” (RAMOS; MIRANDA, 2004, p. 160-164) notável nos curtas e
documentários apresentados nos grandes festivais do gênero, um primeiro indício de novos
ventos. Em termos estéticos, “talvez a marca mais distintiva do período venha a ser um ligeiro
arrefecimento da ficção e uma reavaliação da força poética do documentário”. E Socorro
Nobre (1996), de Walter Salles, se destaca nesses festivais. Segundo o autor, é o doc que
serve de base para a realização de Central do Brasil (1998), grande marco da retomada em
termos de reconhecimento internacional, obtendo diversos prêmios em Berlim, Sundance, e
indicado a 2 oscars, entre outras honrarias muito celebradas pela imprensa da época.
Com Central, Walter consolida essa transição, da pós-modernidade ainda forte em A
grande arte, para, no confronto entre as estéticas publicitária e documental, passar de Terra
Estrangeira (1996) – retrato da Era Collor –, e Socorro Nobre para Central do Brasil: “Se
Terra Estrangeira é um filme sobre a crise de identidade nacional, Central do Brasil é,
inversamente, um filme sobre a recuperação da identidade. Existe, aliás uma relação direta
entre cinema e nação” (SALLES, 2002, p. 40-41). Em Central do Brasil, Salles quis falar de
“um pais mais solidário”, onde o cinismo típico dos anos 80 não havia ainda carcomido”,
segundo ele. O filme queria “mostrar que essa onda de cinismo poderia eventualmente ser
revertida”. A estética da primeira fase do Cinema Novo é assumida como referencia básica
dessa busca da realidade brasileira. Celebra-se o fato de que seus diretores “colocaram o rosto
do povo na tela pela primeira vez” (SALLES, 2002, p. 40-41):

não há como refutar este legado monumental, ou esta fonte de inspiração. É evidente
que, hoje, a sociedade que focalizamos é diferente daquela do Cinema Novo. Mas o
Brasil é um país onde as mudanças avançam tão lentamente que a grande maioria
dos problemas estruturais denunciados nos anos 60 continuam vivos. Daí, às vezes,
a proximidade temática entre os filmes recentes e aqueles feitos há 40 anos. De
todas as referências ou críticas que saíram sobre Central do Brasil, a que mais me
sensibilizou foi certamente uma frase dita por Nelson pereira dos Santos numa
entrevista: “Este filme retoma dos preceitos éticos do Cinema Novo”. (SALLES,
2002, p. 47).

Porém, para Ivana Bentes (2007, p. 244-246), a par das pretensões declaradas de
resgate da força de investigação visual e política, próprias do realismo crítico presente nos
primeiros filmes de Glauber Rocha, “Central do Brasil, de Walter Salles Jr. cruza o sertão
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glauberiano com a tradição do melodrama latino-americano”. É apenas a “glamuriação do
sertão e de seus personagens como grande espetáculo cinematográfico” o feito maior que
Walter Salles empreende em sua homenagem-resgate do Cinema Novo:

apesar do diálogo com toda uma tradição do Cinema Novo [...], Central do Brasil se
diferencia por retratar não o sertão violento e insuportável do Cinema Novo, mas um
sertão lúdico, rude, porém inocente e puro, como os irmãos que acolhem o menino
Josué. [...] Central é o filme do sertão romântico, da volta idealizada à “origem”, ao
realismo estetizado, e a elementos e cenários do Cinema Novo [...]. O sertão surge aí
como projeção de uma “dignidade” perdida e como a terra prometida de um
inusitado êxodo, do litoral ao interior, uma espécie de “volta” dos fracassados e
deserdados que não conseguiram sobreviver nas grandes cidades. Não uma volta
desejada ou politizada, mas uma volta afetiva, levada pelas circunstâncias.
(BENTES, 2007, p. 245).

Ivana, em seu ensaio sobre a cosmética da fome, lamenta os “jardins exóticos” dos
sertões retratados na retomada, já que o caráter cosmético neles é incontornável. Embora veja
que alguns desses filmes vêm ”renovando essa iconografia, e trazendo novos personagens e
discursos: como em Baile perfumado (1996), de Lírio Ferreira e Paulo Caldas”, tal renovação
não tem o mesmo realista de antanho (BENTES, 2007, p. 246):

um sertão multicultural e pop aparece em filmes como Baile perfumado, de Lírio
Ferreira e Paulo Caldas, releitura pop do sertão clássico, onde o que está em questão
é menos a violência do cangaço do que a sua construção mítica através do olhar de
um estrangeiro, o fotógrafo e cinegrafista libanês Benjamin Abraão que
acompanhou, fotografando e filmando, o bando de Lampião. [...] Cruzamento do
arcaico e do moderno, num sertão verde e estilizado, virtuoso, embalado pela música
pop do Recife, o mangue-beat de Chico Science. O filme busca a estilização nos
movimentos de câmera, na fotografia, na música, na representação dos atores, e
mostra o cangaço como estilização da violência e estética da existência (a vaidade
de Lampião, sua preocupação com a imagem, sua auto-mitificação pelo cinema).
Uma representação do sertão que não traduz nenhuma busca de identidade ou
brasilidade última, mas que se abre a diferentes leituras e construções do sertão por
um olhar “estrangeiro”, o sertão tomado já como iconografia e imagem, que a
cultura pop urbana brasileira vem se apropriar. (BENTES, 2007, p. 246).

Em entrevista à própria Ivana Bentes e a Carlos Alberto de Mattos, José Carlos
Avellar e Geraldo Sarno para a Revista Cinemais, na época, Lírio Ferreira e Paulo Caldas
falam largamente sobre sua proposta de modernização do nordestern. Lírio acha que, já que
"o cangaço é um tema super filmado", os novos cineastas deveriam "criar determinadas
diferenciais", para assim "contar a história de outra maneira" (CALDAS; FERREIRA, 1997,
p. 16). Paulo faz então alusões à estética do movimento musical Mangue Beat capitaneado por
Chico Science em Recife:
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Naná Vasconcelos outro dia, falando de Chico Science, disse que importante é
“modernizar tradições”. Foi exatamente isso que Chico fez, ao contrário do que
fazem as pessoas ligadas “coisa mais folclórica mais regionalista, que reclamaram
muito em relação à Chico Science, à transformação, “mistura que ele fazia. Nunca o
maracatu esteve tão bem em Pernambuco quanto agora, depois do Chico [...]. O que
eu quero dizer é que tem um lado do filme que é em cima disso: modernizar
tradições. Trabalhar uma coisa tradicional numa linguagem que se aproxime mais do
público de hoje”. (CALDAS; FERREIRA, 1997, p. 16).

Com Ivana dizendo a eles que em Baile perfumado "temos um filme de cangaço que
não é de cangaço, que é pop, bem pop mesmo", Lírio defende mais ainda a postura de sua
geração de cineastas, que se quer resgastar as temáticas da geração do Cinema Novo; também
não abre mão das conquistas imagéticas que passam a ser comuns no período pós-moderno,
como a incursão por uma estética da fragmentação. Tenta Lírio Ferreira criar um equilíbrio
entre tais perspectivas, que não deveriam estar necessariamente polarizadas:

hoje em dia estamos abertos a várias influências, que vêm numa velocidade muito
grande. Então isso (não quero dizer que não cria uma base sólida, mas) cria uma
fragmentação que a gente passa no trabalho que faz. Cada um de nós é bombardeado
pelo computador, pela MTV, por uma infinidade de coisas. Tem MTV no filme mas
também tem coisas do Cinema Novo. Existe essa mistura e acho que a mistura tem a
ver com a fragmentação (CALDAS; FERREIRA, 1997, p. 18).

Vimos Werner Schunemann, no capítulo anterior, falar da presença da TV na
realidade de sua geração, e que isso estaria refletido nos filmes dos anos 80. Vemos agora
surgir a realidade do computador e da TV segmentada, por assinatura, a realidade da MTV,
nos filmes da geração seguinte.
A par disso, em entrevista à Lucia Nagib, tanto Paulo Caldas quanto Lírio Ferreira
discordam dos que veem um esvaziamento do aspecto político nos filmes da retomada. Lírio
diz que é “claro que meus filmes não são apolíticos”, pois “Baile perfumado reconstitui uma
época”, e “tem toda uma parte sobre Getúlio Vargas”. Caldas diz também que “há política em
Baile Perfumado”, e que “adora política”, tendo feito mesmo “política dentro do cinema”,
quando foi “presidente da ABD”. Quanto à atualização e/ou internacionalização da
linguagem, isso seria algo inevitável, e, na verdade, seria um movimento estético plenamente
autêntico, intrínseco à sua própria brasilidade; pois, para Lírio, na “cultura popular
pernambucana, há uma base sólida interagindo com as coisas modernas, contemporâneas, que
não existem só no Brasil, mas no mundo”:

esse diálogo, de cruzar o regional e o moderno, resultou em Baile Perfumado, que
reflete um pouco a realidade que se está vivendo hoje. O grande barato dessa
trajetória do cinema brasileiro é que os filmes são a cara do Brasil. Isso sempre foi
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verdade, e hoje talvez ainda seja mais, porque as produções se espalharam mais pelo
país e tem uma diversidade muito grande (CALDAS; FERREIRA apud NAGIB,
2002, p. 137-144).

Lírio Ferreira, na entrevista para a Cinemais, chega a dizer que, em resumo, no seu
filme, "o resultado é uma coisa mais regionalista", por mais que se use a influência da MTV e
etc. Paulo complementa informando que "toda a arte do filme" foi feita "em cima de artesãos
da época", através de seus descendentes, como "os filhos de Dona Maria, que fazia as roupas
de Lampião, com os filhos de não sei quem, que fazia os chapéus e as perneiras", índices
fortes de autenticidade e realismo em seu discurso. (CALDAS; FERREIRA, 1997, p. 26).

Há uma coisa que você percebe nas casas dos sertanejos: todas as coisas que
compõem o visual deles é criação própria, é uma arte feita por eles mesmos. Não
existe uma "importação" de material. O que você tem lá é uma coisa muito forte,
única. O cangaço, o cangaceiro é uma moda praticamente lançada por Lampião, é
um figurino incrível. Não se trata de um figurino determinado por nenhuma
necessidade da guerra, do combate. Ao contrário, existia ali muito mais o orgulho do
guerreiro, de se identificar como um objeto de arte, ele como um objeto cultural
forte - foi o que fez aquela coisa toda quase carnavalesca. Quando entravam numa
cidade era quase um bloco de carnaval: tudo dourado, tudo cheio de moeda, uma
maluquice! Inventaram, esses enfeites pouco apropriados para os combates. A
maioria dos enfeites servia mesmo é para embelezar, enfeitar o corpo, coisa de
índio, muito de índio (CALDAS; FERREIRA, 1997, p. 26-27).

Mas esse novo padrão de verossimilhança, baseado numa representação do ambiente
regional de forma tanto a mais atualizada, quanto a mais aproximada da "criação própria" dos
"sertanejos", foi visto justamente como uma cosmética antirrealista, esvaziada de potência
estético-política, por parte importante da crítica, como sabemos.
Luiz Zanin Oricchio (2003b, p. 131), parece convencido de que o sertão imaginado
pelo Cinema Novo é o mais real. O autor assume que o movimento dos anos 60 cristalizou o
mito da aridez total no interior nordestino – e por isso “o sertão do nosso imaginário é do
cacto, da terra rachada pela seca, do sol causticante”. Mesmo assim, a releitura de Baile
Perfumado, a seu ver, seria irremediavelmente uma mera cosmética. O filme de Caldas e
Ferreira impressionou os espectadores sudestinos, acostumadas ao mito da aridez total na
região do semi-árido brasileiro, mostrando todo o verde da caatinga em longos planossequências. Verde até então praticamente inédito no cinema nacional115. Essa óbvia pretensão
realista, de querer revelar ao público – acostumado com o estereótipo cinemanovista de

115

O nome técnico correto do clima da região já é autoexplicativo. Se é semi-árido, a aridez ocorre apenas na
metade do tempo.
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representação desse bioma – que nos períodos normais de chuva tal aridez não ocorre, acaba
não convencendo Oricchio. Isso porque

o sertão fértil de Baile Perfumado, essa criativa inversão do estereótipo, pode ser
fascinante e, ainda assim, não conduz a nenhuma consequência crítica, no sentido
mais estrito do termo. Funciona como cenário eficiente para o aggiornamento de um
gênero tido como surrado, mas é só. (ORICCHIO, 2003b, p. 134).

Oricchio baseia seu argumento numa entrevista do fotógrafo de Deus e o Diabo,
Waldemar Lima, feita a revista Continente. Nela, Lima (apud ORICCHIO, 2003b, p. 132) se
diz insatisfeito com a fotografia de filmes da Retomada como Baile Perfumado, porque
contrastam com sua intenção e a de Glauber Rocha na época do Cinema Novo. Tal intenção
não teria sido a de “glamurizar a beleza da região”, muito menos a de “passar a beleza do
mandacaru”. A “concepção da luz estourada”, presente em Deus e o Diabo, e mais ainda em
Vidas Secas, servia apenas ao propósito estético-político de, no filme, “reforçar a dureza do
sol e da vida daquelas pessoas”.
Como vimos no nosso segundo capítulo, Glauber exigia dos fotógrafos da Vera Cruz
que o mandacaru fosse enfim exibido, já que ele inexistia no planalto paulista onde se filmara
O Cangaceiro. Para essa leitura geral de Ivana e Oricchio, que critica toda a cosmética da
retomada, seria puro irrealismo perceber a beleza da caatinga em flor. Embora,
paradoxalmente, ela já tenha sido descrita e consagrada na tradição cultural nordestina há
tempos. É algo verificável na letra de Humberto Teixeira da música de Luiz Gonzaga Xote
das Meninas, que descreve o “mandacaru quando fulóra na seca”, dando o “sinal que a chuva
chega no sertão”. Sem contar a letra de outro clássico de Luiz Gonzaga a marcar a
autorrepresentação nordestina, A volta da Asa Branca, letrada por Zé Dantas, onde é feita
toda uma descrição da pujança verde da caatinga depois das primeiras chuvas 116.
Nos anos 90, com Baile Perfumado, vemos um filme feito por jovens nordestinos,
empenhados em impor novo padrão de verossimilhança, em nossa leitura. Paulo Caldas relata
à Cinemais a intenção dos realizadores de Baile perfumado: fazer com que a fotografia
rompesse com padrões anteriores de representação:

eu acho que a fotografia é muito importante para o resultado do filme. Ela rompe
com uma certa fotografia já estabelecida. Por exemplo, nós usamos um filme de 500
116

“Rios correndo, as cachoeira tão zoando / Terra molhada, mato verde, que riqueza / E a asa branca, tá que
canta, que beleza / Ai, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza”, diz a letra da clássica resposta-disputa de Zé
Dantas ao seu parceiro-concorrente, Humberto Teixeira, já regravada muitas vezes, de Oswaldo Montenegor
a Gilberto Gil e Caetano Veloso.
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ASA. O fotógrafo escolheu o filme, eu encomendei o filme, e da Kodak me ligaram:
"Eu acho que tem alguma coisa errada, seu filme não é no sertão?". Eu disse é: "É".
E o cara da Kodak: "Então como é que é? 500 ASA?". Era isso mesmo. Queríamos
utilizar um filme muito sensível no limite. Levamos até filtros para corrigir um
possível excesso de luz. Filmamos no inverno 117, um inverno totalmente nublado –
em grande parte das filmagens estava chovendo. Não tínhamos gerador, não
tínhamos luz em determinadas locações, e o filme mais sensível permitia um dia
maior. Conseguíamos filmar até tarde. Tudo isso deu uma radicalidade na fotografia
do filme que é muito importante. Algumas pessoas chegaram a comentar que o filme
é muito escuro em relação a luz que estamos acostumados a ver [...]. Tudo tem a ver
com o filme. (CALDAS; FERREIRA, 1997, p. 27-28).

No filme de Caldas e Ferreira acompanhamos a tentativa de impor um novo padrão de
realismo, que procura revelar finalmente uma paisagem “inexplorada”, um aspecto de nosso
país, ainda com déficit de representação pelo cinema nacional, da mesma maneira que exigiu
Glauber Rocha em Revisão: novamente o bioma caatinga, mas desta vez tal como visto pelos
habitantes da região em boa parte do ano. No "inverno", fora do período de secas, fora da
época em que normalmente a miséria sertaneja aparece mais na mídia envolvida com a
indústria da seca.118 Quando fica completamente verde, quando a beleza do mandacaru em
flor aparece, a caatinga se invisibilizava no imaginário nacional. Uma anedota que já havia
desmascarado isso é a da produção do filme Mandacaru Vermelho (1961), de Nelson Pereira
dos Santos119, nordestern cinemanovista que, aliás, havia sido tão elogiado por Glauber
Rocha em Revisão Crítica quanto Vidas Secas, como vimos no nosso segundo capítulo.

117

"Inverno" é como tradicionalmente os nordestinos chamam o período de chuvas, que se alterna ao outro
período, a seca. Esse Inverno do Nordeste Brasileiro – região em pleno trópico e quase equatorial – não
coincide com o Inverno propriamente dito no Hemisfério Sul, no sentido de uma das 4 estações do ano.
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A tradição de representação que foca na aridez e vai da literatura regionalista para o cinema é também muito
questionada hoje pelos seus efeitos danosos mais amplos e extra-fílmicos, ocorridos ao longo do século XX.
Tal ideia de um sertão desprovido de vida virou o sustentáculo imagético da chamada “indústria da seca”,
que cobrava exaustivamente investimento econômico na região, mas investimento esse controlado pelas
elites latifundiárias, e direcionado conforme seus interesses. Ou seja, essa construção discursiva também
ajudou a incentivar inúmeros projetos de desenvolvimento equivocados para o sertão nordestino, que não
levavam em conta o alto valor de biodiversidade da caatinga, e a importância da relação da agricultura
familiar camponesa e do extrativismo das comunidades tradicionais com esse bioma único, que só existe no
Brasil, e que visceja a maior parte do ano. Vista apenas como um deserto, sua invisibilidade aumentou
sobremaneira o desmatamento, a caça indiscriminada, a indústria poluente e a agricultura extensiva e
predatória. Tudo com a desculpa de desenvolvimento econômico na verdade não sustentável, que é A causa
de fato de sua desertificação. Inúmeros projetos atuais de Recaatingamento levados a cabo por universidades
nordestinas e demais instituições e ONGs têm trabalhado a desconstrução do discurso de aridez intrínseca da
caatinga e proposto vias de desenvolvimento mais sustentáveis para o interior nordestino. Cf. SILVA et al.,
2003.
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Quando o diretor foi à Bahia dirigir Vidas Secas, esperava filmar a paisagem no período seco, mas
estouraram as chuvas no sertão baiano, e a caatinga ficou toda verde, como sempre acontece nesse momento.
Para não perder a viagem, aproveitou a equipe e fez, de improviso, Mandacaru Vermelho, cujo título remete
também a floração deste cacto na época anual de chuvas. A adaptação de Graciliano Ramos ficou então para
a próxima grande seca, anos depois.
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Na mesma entrevista, citada por Oricchio, o próprio Waldemar Lima assume que o
procedimento técnico adotado para “reforçar a dureza do sol e da vida daquelas pessoas” – e
note-se o verbo reforçar, denotando uma realidade aumentada – foi o de superexpor o filme,
medindo a luz com o fotômetro “pela sombra e não pela luz ambiente”, assim “estourando o
céu e as áreas mais claras”, que portanto não serão mais vistos no filme, na sala de cinema,
como seriam normalmente por um observador humano in loco, claro. Um efeito artístico,
artificioso, tão plasticizante, ou esteticista quanto qualquer outro, uma potência do falso,
afinal. Se, como pregou Gustave Courbet (apud BAUMGART, 1999, p. 312), “tudo o que não
aparece na retina está fora do domínio” da representação visual realista, caso quiséssemos
atacar Deus e o Diabo como irrealista – o que não é o caso, mas que é algo de fato feito na
época do lançamento – lembremos do debate citado no segundo capítulo –, o que poderíamos
dizer disso?.
Cacá Diegues, um dos fundadores do Cinema Novo, continua em atividade na
retomada, lançando Orfeu (199) e Deus é Brasileiro (2003) no período. Como é de seu
costume, continua atuando no debate cinematográfico, passando a defender seus novos
colegas, do seu novo movimento, contra as acusações de uma cosmética, feitas pela nova
patrulha realista dos críticos.
Nenhum filme pode ser a reprodução absoluta do mundo real, mesmo o mais radical
documentário será sempre a reprodução da relação de alguém com o mundo real.
[...] É assim que eu vejo, por exemplo, as inovadoras fotografias de Vidas Secas, no
passado, ou de Cinema, Aspirinas e Urubus, no presente. Mas transformar esse
procedimento em ideologia, isto é em regra política, ética e estética, do que é
permitido dizer de uma determinada geografia, é um absurdo autoritário, uma
censura grave ao fazer artístico. Assim, as fotografias de Eu, Tu, Eles ou de Céu de
Suely, com seus céus de azul intenso, é tão sertaneja quanto a dos filmes citados, em
que a luz do sertão é agressivamente saturada ou descromatizada, para nos passar
uma ideia ou um sentimento que são do autor, e não se encontram necessariamente
na própria natureza. (DIEGUES, 2007, p. 35).

Vemos aqui se repetirem, na retomada, em filmes como os citados, a luta de uma nova
geração de cineastas, em busca de um padrão mais verossimilhante para a representação do
sertão, da favela, e do Brasil. E vemos se repetir a controvérsia sobre o que é e o que não é
mais adequado em termos de representação da realidade social, humana, cultural e econômica
deste país. O discurso que ressalta o traço técnico, relacionado à captação fotográfica, é um
dos que mais trabalha uma unidade de estilo na estética da retomada. Salientando, a nosso ver,
a velha “mentalidade profissional” que, como vimos, vem dos anos 80, do cinema pósmoderno dominado por uma ditadura da fotografia, ou ainda antes, da consolidação do
cinemão da Embrafilme. Porém, muitos falam disso como se fosse um novidade da
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“retomada”. Lembremos que nos anos 70, Quilombo nos atestou isso, com sua Usina
Barravento de cenários e figurinos. E suas câmeras e lentes iguais as de Barry Lyndon, como
ouvimos Cacá falar no nosso quarto capítulo. Tais escolhas espantavam os críticos, e
marcavam já um fim da estética da fome. Assim como, nos anos 80, a luz de Roberto Gervitz
em Feliz Ano Velho e de Guilherme de Almeida Prado em A Dama do Cine Shangai foram
condenadas pelo mesmo crime.

6.1.4 Realismo ou Cosmética: Favela

Como relata Ivana em seu artigo, a favela carioca, afirmada em Favela dos meus
Amores e Rio 40 Graus, seria a próxima vítima desse aggiornamento eminentemente
cosmético, mal recebido por ela:

o fascínio que a geografia e a paisagem do sertão exercem sobre nós tem como
contrapartida urbana o fascínio pelos territórios dos subúrbios e favelas [...]. A
favela é o cartão-postal às avessas, uma espécie de museu da miséria, etapa
histórica, não-superada, do capitalismo e os pobres, que deveriam, dada toda
produção de riquezas do mundo, estar entrando em extinção, são parte dessa
estranha “reserva”, “preservada” e que a qualquer momento sai do controle do
Estado e explode, “ameaçando” a cidade. [...].Cidade de Deus (2002), de Fernando
Meirelles, adaptado do romance de Paulo Lins, é o supra-sumo desse novo
brutalismo, aqui tendo como referência, entre outros, o filme de gangster, as sagas
da máfia, o épico-espetacular e a estética MTV [...], a narrativa nos remete
frequentemente para uma sensação já experimentada no filme de ação
hollywoodiano, o “turismo no inferno” [...] 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 em que negros saudáveis e
reluzentes e com uma arma na mão não conseguem ter nenhuma outra boa idéia
além do extermínio mútuo. (BENTES, 2007, p. 251-253).

Mas como pode se perceber pela fala citada de Cacá, muitos também partirão em
defesa dos cineastas da retomada, e verão, em vez de pós-modernidade pura, um novo projeto
de utopia, também político em seus próprios termos. Com livros como O cinema da
retomada: depoimentos de 90 cineastas dos anos 90 e A utopia no cinema brasileiro, Nagib
(2009, p. 215-216) lança um olhar sobre o cinema brasileiro dos anos 90, de modo a estudar o
ressurgimento do “gesto utópico”, que faria jus às tradições do nosso passado
cinematográfico. Numa entrevista, em que resume suas considerações teóricas mais
sedimentas sobre o cinema dos anos 90, Nagib se diz desinteressada, por exemplo, enquanto
teórica e pesquisadora, pelo cinema brasileiro anterior, o pós-moderno dos anos 80, pois o que
“parecia tornar o cinema brasileiro daquela época destituído de interesse era justamente a falta

290

de um projeto utópico”: E já seu interesse pela retoma nasce porque a retomada é em si, a
retomada de um projeto utópico:

e houve uma retomada, em outros termos, da ideia de utopia no cinema brasileiro,
num primeiro momento, a partir de meados dos anos 90 [...], e que vem junto com
um novo projeto político no Brasil, com a abertura democrática, com a política
neoliberal e com a globalização. Hoje a globalização é vista sob um ponto de vista
muito negativo, mas, naquele momento, para quem saía de duas décadas de ditadura,
a globalização era uma coisa bacana, era interagir com pessoas de outros países. Um
projeto como o “Mangue beat”, por exemplo, propõe justamente essa integração do
Brasil com o Exterior, do rock com a música folclórica do Nordeste [...]. Só que essa
nova utopia é uma utopia que, na verdade, inclui a nostalgia [...]. Eu acho que a
utopia deste momento da retomada combina essas duas vertentes, tanto o olhar
futuro, para um novo projeto, como também um olhar que remete ao passado, a um
certo momento inaugural, visto que não havia base política.

Nagib defende diretamente Fernando Meirelles e Walter Salles das acusações
cosméticas. Para Nagib (2009, p. 217), Walter Salles, por exemplo, teria, “em relação ao
aspecto religioso de seus filmes, uma tendência a criar projetos utópicos, e esse projeto remete
também à cinefilia”. Quanto a Fernando, sua ida a favela em Cidade de Deus (2003), dada
através do contato com grupos de ONGs de capacitação técnica para a empregabilidade e a
mobilidade social de moradores de comunidades, como o Nós do Morro, é algo a ser
elogiado:
o Fernando Meirelles está mais preocupado em contar uma história bem-contada e
ele sabe fazer isso muito bem. Com relação a outros aspectos que ele não domina,
ele tem essa generosidade de chamar outras pessoas [para] que venham ajudar. Isso
ficou muito claro em relação à favela, já que ele desconhecia completamente aquele
universo, logo se cercou de várias pessoas que o apoiaram. (NAGIB, 2009, p. 217).

Frente às acusações de incorrer numa estética publicitária, que grassam na imprensa a
respeito de Cidade de Deus, o próprio Meirelles (apud BALLERINI, 2012, p. 90), que
reafirma a influência de Rio 40 graus em sua carreira, responde:

só um comentário: é fato que trabalhei por um período em publicidade e até hoje
ainda faço um filminho ou outro para poder estar num set, mas apesar desta
experiência, nunca entendi o que significa a expressão “linguagem publicitária” [...].
Não vejo a mínima unidade nos comerciais que fiz para que eu possa dizer que eles
tem uma “linguagem publicitária” [...]. Para completar, estou certo que jamais
algum cliente meu aceitaria fazer sua publicidade com qualquer pedaço de Cidade
de Deus. Ali temos o elenco errado, o cenário errado, o figurino errado e o tom
errado para a publicidade. Cidade de Deus é tudo que a publicidade não gosta, por
isso também não entendo essa observação. Algumas expressões as vezes são meros
clichês e precisam ser revistas.
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Meirelles considera sua busca de uma representação da realidade, e do povo do Brasil,
a mais realista possível em relação à publicidade brasileira da época – um irreal éden
eurocêntrico –, por conta do elenco de Cidade de Deus ser praticamente todo composto por
atores negros, oriundos da favela carioca. Ter contado à imprensa que, no filme, há “cenas em
que testamos exagerar o óleo na pele dos garotos para refletir a luz”, fundamentou inúmeras
críticas a essa forma de artifício representacional – que, se para muitos glamourizava
irrealmente a pele negra, para Meirelles e para o fotógrafo do filme era apenas uma
experimentação estética válida, na busca de uma melhor representação da realidade
(MEIRELLES, 2005, p. 226). Assim, como já havíamos comentado, o fotógrafo César
Charlone, pivô da ditadura da fotografia graças a Feliz Ano Velho, em 1988, vai se tornar
pivô da cosmética da fome na retomada:

alguns críticos diziam que estávamos tentando cosmetizar a pobreza. Estávamos era
tentando diferentes caminhos de luz para CDD. Há cenas nas quais o César não usou
luz, apenas marcação de telecine, cenas em que experimentou misturar fontes de luz
de diversas cores, cenas monocromáticas, mas bem saturadas. (MEIRELLES, 2005,
p. 226).

Fechando o levantamento de depoimentos de cineastas nesta tese, vemos aqui apenas
um processo sempre continuado de pesquisa estética, visando à mudança no padrão de
verossimilhança. Processo que se sucede ao longo da discussão realista no cinema brasileiro,
como todo esse trabalho pode ajudar a provar. Falemos agora, para encerrar nossa pesquisa,
numa última e possível mudança no padrão de realismo, ocorrida ainda mais recentemente.
6.1.5 Cinema de Periferia, Cinema de Oficina, Cinema Pós-Industrial: o “Agora por Nós
Mesmos” Encerra a Questão?

A partir da entrada, no século XXI, junto à nova tendência no mercado técnico
audiovisual, de barateamento e a consequente maior popularização do aparato de captação
digital – vemos também, como nos aponta Daniela Zanetti (2011, p. 2), “o incremento das
políticas públicas no campo da cultura nas últimas duas décadas", desencadeando "um
fenômeno de apropriação do audiovisual através de oficinas e escolas populares nas periferias
dos centros urbanos de todo o país”. Tal processo avança, neste momento, aliado a específicas
políticas de estado, baseadas na propagação de um discurso que clama por maiores espaços
para as manifestações audiovisuais originadas nas comunidades desprivilegiadas. É o outro de
classe, um dos objetos tradicionais do realismo, tornando-se agora o sujeito da realização
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realista, obtendo um grau de legitimidade social praticamente impossível de ser alcançado
pelo realizador “burguês”. Sendo esse processo muitas vezes apresentado como a única
possível superação dos dilemas clássicos do realismo. Para Beatriz Jaguaribe (2010, p. 12),
“O aspecto a ser destacado aqui em termos da discussão sobre as estéticas do realismo”, é o
de que “a favela já não está sendo representada apenas por artistas e jornalistas da classe
média”, hoje “ela também é o foco central de uma nova leva de autores, cineastas e fotógrafos
extraídos das próprias comunidades”.

Por meio de oficinas comandas por ONGs e através de parcerias entre as
comunidades, governo e empresas as novas versões da favela assinalam a
democratização da autoria [...] essas produções fazem uso das estéticas do realismo
não somente por uma questão de opção estética, mas também porque as estéticas
realistas tendem a tecer a equiparação entre representação e realidade e ganham
legitimidade por meio de sua naturalização. (JAGUARIBE, 2010, p. 12).

Nas

palavras

dos

entusiastas,

nessa

formação

discursiva

que

vem

se

institucionalizando120, não há melhor antídoto para a problemática da Voz do Outro –
problemática explicitada por Jean-Claude Bernardet em todo um capítulo homônimo de
Cineastas e Imagens do Povo: o processo de autorreconhecimento e de autoconstrução da
imagem que os cariocas favelados estão conseguindo121. A busca por estranheza e a alteridade
que vigorou no período áureo do filme etnográfico, por exemplo, estaria com os dias
contados.

O filme etnográfico está ameaçado. Não inteiramente por conta de algo que os
cineastas etnográficos tenham feito ou não tenham conseguido fazer, mas também
por causa da natureza do discurso institucional que continua a envolver esse tipo de
modo de representação documentária. E não apenas por conta de qualquer um desses
fatores, mas também por causa de formas de auto-representação inovadoras
empreendidas por aqueles que tradicionalmente tem sido o objeto do estudo
antropológico: a mulher/ os nativos/o outro. (NICHOLS, 1994, p. 63, tradução
nossa).
120

Conceito de Michel Foucault que dá conta de discursos institucionais consolidados na sociedade como um
todo. A "análise do discurso", empreendida por este autor, almeja o desmascaramento das intenções do
discurso, conforme desvela seus procedimentos de controle, provocando modificações nas relações de poder
aí articuladas. Cf. FOUCAULT, 1987; 1999.

121

No livro de Jean-Claude sobre a evolução do cinema não-ficcional brasileiro dos anos 60 a 80, no primeiro
capítulo, assume-se a impossibilidade do documentário de ser fiel ao “real”, dada a dimensão de mero
discurso construído que o documentário inevitavelmente carrega. No segundo, propõe-se que a única verdade
possível no documentário seja a verdade da interação entre uma equipe de filmagem e o povo retratado. Por
fim, nos últimos capítulos e filmes analisados, busca-se a chamada “a voz do outro”, um equilíbrio, talvez,
entre os dois momentos anteriores. Se no primeiro o objeto, o “outro”, era controlado pela objetividade
científica do narrador, e no segundo ele era simplesmente esquecido pelo narcisismo estético do autor de
vanguarda, nesse último se busca a extrema pretensão de realmente dar voz a esse “outro”. Em um dos casos
mais radicais analisados, o filme Jardim Nova Bahia, de Aloysio Raulino, a câmera é passada da mão do
documentarista para a mão do documentado. Cf. BERNARDET, 1985.
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Ao fim de seu texto sobre a cosmética da fome, Ivana Bentes mostra um entusiasmo
maior com o cinema feito “sem mediadores”, na favela pós-retomada. Tal produção daria
conta melhor, hoje, das expectativas de uma representação realista da sociedade brasileira. Ao
dispensar os mediadores, os agentes tradicionais do realismo, criados de cima para baixo –
bottom down, como dizem os americanos –, o realismo bottom up, de baixo para cima,
encerraria a discussão sobre cosmética e estética da fome, sobre a validade da representação
despolitizada, a seu ver, da retomada:

Esses novos sujeitos do discurso na música, na literatura [...] destituem os
tradicionais mediadores da cultura e, mais do que isso, disputam as mesmas verbas e
financiamentos para projetos de cunho social, passam de “objetos” a sujeitos do
discurso, outra novidade irônica que acaba com qualquer “paternalismo”
remanescente. Os novos marginalizados, os sujeitos e vítimas privilegiados da
violência urbana, lutam para obter o copyright sobre sua própria miséria e imagem,
sabendo que a “mediação” e os mediadores entre essas diferentes esferas e discursos
não podem ser descartados e continuaram concorrendo entre si ou se associando em
parcerias produtivas. (BENTES, 2007, p. 254).

Há mais de uma década, realizadores “favelados” mantém, no Morro do Vidigal,
grupos como o Nós do Morro e o Nós do Cinema. São centros de formação e de fornecimento
de mão obra especializada para produções cinematográficas, teatrais e televisivas de todo o
Brasil. Do filme Cidade de Deus às telenovelas mais atuais. Além de atores e técnicos do
audiovisual, diretores e dramaturgos oriundos da favela destacam-se na realização de
documentários, peças de teatro e curtas ficcionais. Exemplos das obras dos auteurs do
Vidigal: o Jeito Brasileiro de ser Português (2001) de Gustavo Melo e Mina de fé (2004) de
Luciana Bezerra, o último uma ficção de teor neo-neo-realista que tematiza a situação das
mulheres envolvidas afetivamente com os soldados do tráfico.
Lançado em 2010, 5X Favela – Agora por nós mesmos, é um longa que compila
episódios dirigidos por Cacau Amaral, Cadu Barcellos, Luciana Bezerra, Luciano Vidigal,
Manaíra Carneiro, Rodrigo Felha e Wagner Novais, todos egressos de favelas cariocas e
capacitados em oficinas. Como tutor, produtor e coordenador geral figura Cacá Diegues. Com
o mestre consagrado, cineastas da favela e da periferia embarcam no projeto de realizar uma
espécie de continuação do clássico do Cinema Novo, Cinco Vezes Favela, do qual Cacá
dirigiu um dos episódios, só que agora, como diz o próprio subtítulo da nova versão, a coisa é
“por nós mesmos”. O filme dos anos 60 produzido pelo CPC da UNE é um paradigma de um
momento realista do cinema nacional, com estudantes de classe média dando visibilidade ao
outro favelado num ambiente ideológico assumidamente de esquerda. A própria idéia de
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reeditar essa experiência nesse novo contexto de realismo de periferia, não de realismo de
classe média, como que chama para este filme a responsabilidade de ser o paradigma deste
novo momento, desta nova produção. Como analisou Cezar Migliorin (2010) em um artigo
para a Revista Eletrônica Cinética, no 5X Favela, Agora por Nós Mesmos, ele destacou “uma
dimensão política em que o filme se auto-efetiva”:

o filme, antes de ser uma peça política e estética é, em si, uma ação, um projeto de
ação social e isso é amplamente destacado pela mídia. Não que o filme seja apenas
um projeto social, não é isso; mas, ao se apresentar como uma produção “por nós
mesmos” ele se valoriza no deslocamento que faz de seus realizadores – das favelas
para Cannes, das importantes oficinas de formação para o multiplex. Como gesto
político, o filme se auto-efetiva, formando, ensinando, emancipando
individualmente as centenas de envolvidos no processo.

Em determinados casos, o reconhecimento creditado de autoralidade dos tutores
participantes das oficinas de capacitação de técnicos na periferia e favelas, como o dos
editores que compilam material dos produtores de conteúdo realista dos morros, demonstra o
interesse destes técnicos em usarem em certa medida esse material compilado num projeto
estético próprio. Esse processo é em bastante medida semelhante ao processo consagrado da
“literatura de anotações”, a tradicional técnica de observação e pesquisa de elementos os mais
autênticos do real para a realização da obra realista. Na época do realismo literário francês,
Flaubert (apud BOURDIEU, 1996, p. 123) comenta, numa carta a um discípulo seu,
Goucourt, como este ficou “muito feliz quando agarrou na rua uma palavra que pode pespegar
num livro”.
É um elogio da acurada observação e documentação, da evidência a mais autêntica,
que pode então ser remontada e transformada num texto estético realista pelo autor realista.
Na pintura, o impacto da invenção da fotografia levou os pintores realistas a trabalharem com
esta nova técnica na prospecção de imagens do real e no aprimoramento de sua representação,
como vimos em nosso primeiro capítulo. Do mesmo jeito que os autores realistas tradicionais
faziam, capturando os aspectos da realidade, agora estes realizadores contemporâneos
empregam captadores de flagrantes imagéticos da favela, da aldeia, da periferia, como fontes
contribuintes de histórias e cenários.
A ONG Central Única das Favelas (CUFA), além das já costumeiras oficinas de
capacitação, avançou no sentido de incentivar uma maior visibilidade dessa produção da
periferia, com a realização no CCBB do Cine Cufa – Festival Internacional de Filmes de
Periferia, consolidando aí quase uma denominação de gênero.
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Nos anos 2000, surgem diversos festivais de cinema e vídeo temáticos que se
dedicam a exibir toda essa produção audiovisual dos realizadores das periferias:
Visões Periféricas e Festival Cine Cufa, no Rio de Janeiro, Cine Periferia Criativa,
em Brasília, Favela É Isso Aí, em Belo Horizonte, Festival Cine Favela de Curtametragem e a Mostra Formação do Olhar do Festival de Curtas de São Paulo, em
São Paulo, para citar as mais importantes. Esses eventos exibem obras audiovisuais
que são reconhecidas como originárias e/ou representativas das favelas, periferias e
subúrbios, sendo produzidas por pessoas que vivem ou freqüentam estes espaços. O
cinema de periferia, portanto, envolve uma produção audiovisual ampla e
diversificada, articulada a uma rede que envolve não apenas realizadores de
audiovisual, mas também um conjunto de iniciativas voltadas para a exibição e
circulação desses produtos, seja através desses festivais e eventos específicos, seja
através de plataformas on line de disponibilização de vídeos, como o Youtube e o
Myspace. (ZANETTI, 2011, p. 2).

Podemos notar com isso: ao mesmo tempo em que vemos o ressurgimento do realismo
concretizado em alguns filmes e séries de TV de maior repercussão, a cada vez mais prolífica
produção das periferias começa a disputar os exíguos espaços de exibição, as parcas
possibilidades de distribuição e escoamento de seus produtos com os demais realizadores do
cinema brasileiro, sempre às voltas com problemas de visibilidade e bilheteria. O market
share do cinema brasileiro é ainda minoritário, como sabemos. A falta de salas de exibição no
interior e nas periferias, o preço do ingresso, etc., agrava a situação de que a própria periferia
tem poucas oportunidades de assistir a produção de seus cineastas. E o consumo do realismo
continua associado ao gosto da classe média.
Para Rocha Melo (2005), de uma forma geral, apesar dessa ampliação de espaços para
a produção, ainda carece de muitas frentes de distribuição e exibição, o que faz com que, na
verdade, o cinema brasileiro ainda não exista como atividade industrial, sobrevivendo numa
fatia mínima do mercado nacional, ocupada, quase inteiramente, pelo cinema norteamericano. Outra forma de ver essa questão também aparece mais recente, inspirada nesses
novos quadros de produção, distribuição e exibição independentes, estabelecidos para esse
cinema de ONGs e coletivos espalhados pelo Brasil, que expõe esteticamente novos padrões
de verossimilhança fílmica. Essa produção seria iminentemente pós-industrial. E nesse
sentido não pode ser julgada com o termômetro da indústria.
Para Cezar Migliorin (2011), vivemos, em nosso cinema, já esse momento pósindustrial da economia capitalista. Cezar explica, em um outro artigo seu, que não só o
cinema de oficinas da periferia construiu um modelo autossustentável, mas que isso também
tem sido a meta de novas linhas de criação alinhadas a corrente do cinema de autor, aventadas
tradicionalmente por cineastas egressos das classes médias e altas. Por todo país, cineastas
oriundos tanto do centro como da periferia agora tendem a adotar um sistema pós-industrial,
de coletivos em redes autogeridas:
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em festivais, as salas estão lotadas, debates longos com centenas de participantes, e
há muitos e muitos filmes que circulam no Brasil (e no mundo) em festivais,
mostras, dvds, cineclubes, camelôs, internet – e muito raramente em shoppings [...].
No capitalismo pós-industrial (imaterial, cognitivo) não é mais no produto/matéria
que se encontra o centro do valor, mas no conhecimento, na forma de se organizar e
modular uma inteligência coletiva [...]. Em diversas partes do país existem coletivos
que estão constantemente inventando formas de desierarquizar a produção, seja pelo
embaralhamento das equipes, seja na relação mesmo que estabelecem com atores e
personagens, em filmes como Os monstros (Guto Parente, Pedro Diógenes, Ricardo
e Luiz Pretti), O céu sobre os Ombros (Sérgio Borges), Os Residentes (Tiago Mata
Machado), Avenida Brasilia Formosa (Gabriel Mascaro), Morro do Céu (Gustavo
Spolidoro), Pacific (Marcelo Pedroso), Estrada Para Ythaca (Guto Parente, Pedro
Diógenes, Ricardo e Luiz Pretti), entre muitos outros. Explicitando, nas escrituras
cinematográficas, uma importante crise de um modelo. (MIGLIORIN, 2011).

Cezar termina sugerindo que o próprio estado brasileiro repense seu industrialismo
desenvolvimentista tradicional, ao olhar para essas novas situações de produção e distribuição
dos coletivos, ONGS e oficinas: “o incentivo ao cinema pós-industrial deve ser deslocado de
projetos para processos”. (MIGLIORIN, 2011).
Percebemos que o discurso celebratório dessa nova voz de coletivos dá ênfase na
capacidade maior dos seus realizadores em criar as representações as mais miméticas do real
vivido pelo cotidiano atual. Estaríamos, assim, presenciando uma nova situação de
reivindicação realista, num novo momento de atualização dos padrões fílmicos de
verossimilhança na produção fílmica contemporânea brasileira. Esse novo padrão que surge,
supostamente, nos discursos que o reivindicam, se contraporia aos anteriores, baseados em
antigos estereótipos montados “de cima pra baixo” pelos realistas envolvidos numa produção
industrial engessada e mais distante da realidade social e econômica brasileira vigente. Se o
"agora por nós mesmos" é mais realista, assim apenas se manteria, e se aprofundaria um
discurso da autenticidade. E essa ênfase numa busca de autenticidade corroboraria os padrões
de mimetismo da tradição realista. Deste modo, simplesmente, reeditaria o credo do realismo
convencional, um ideário continuado, que veria esses filmes como simplesmente mais
plausíveis que os anteriores e, por este ideário seriam, portanto, mais valorizados. Essa nova
“voz da periferia”, que acompanha o ressurgimento do realismo no atual audiovisual
brasileiro representa, para nós, definitivamente, uma voz que clama por mudança do
paradigma realista, uma mudança de padrão de verossimilhança, frente aos realismos
cinematográficos brasileiros anteriores.
Assim chegamos à demonstração de nossa hipótese principal. A seguir, nosso capítulo
de conclusão.
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CONCLUSÃO

Tendo feito, aos longo dos capítulos precedentes, a demonstração de nossa hipótese
principal (a de que o realismo no cinema brasileiro é sempre um discurso de mudança, a
reivindicar ou novas formas de produção ou de textura imagética), gostaríamos de fechar
agora nossa conclusão com uma visada em retrospecto no nosso objeto de pesquisa
apresentado – a discussão realista no cinema brasileiro, como levada a cabo pelos cineastas
em seus discursos – para, assim, propor uma classificação final de regimes de realismo
brasileiro no cinema. Nosso método permitiria, sim, várias conclusões, várias formas de
organizar uma pesquisa que é um longo mapeamento, através do qual vimos consolidarem-se
certas linhas nos discursos dos cineastas. Discursos que, como vimos, apresentavam uma
enorme maleabilidade na noção de realismo, ao mesmo tempo em que apontavam para a força
com que a realidade, o país e o desejo de representação atravessavam esses discursos durante
toda essa história.
Não nos custa reiterar: este é um esforço teórico que visa mais do que reafirmar ou
esclarecer marcos, datações e rótulos, expor a riqueza, a complexidade dos diálogos
publicados, detectando questões correntes, linhas-mestras em toda a discussão. Os diálogos
estudados por meios de artigos, entrevistas, ou mesmo cartas diretas trocadas entre os
cineastas revelaram à nossa pesquisa traços de formação de várias redes de atores sociais, na
busca pela afirmação de estéticas e de estratégias de produção correspondentes a seus
projetos. Esse corpo de textos e ideias coletado e analisado compõe uma Teoria dos Cineastas,
como denominaria Jacques Aumont (2004), e como nossa tese ao fim comprova.
Inicialmente, antes da concreção da pesquisa, a palavra teoria não constava do título da tese,
apoiávamo-nos apenas na noção de disputa discursiva, quando no subtítulo referíamo-nos ao
que chamávamos a Disputa Dos Cineastas Brasileiros Pela Representação Do Real. A
palavra teoria aparece no decorrer do processo e ao cabo dele, já que foi a pesquisa que
forneceu aportes para que enfim essa teoria, de fato, pudesse se concretizar. Assim, agora
podemos nos referir, no subtítulo, a uma Teoria Dos Cineastas Brasileiros Sobre A
Representação Do Real.
E o que podemos detectar nas Teorias dos Cineastas Brasileiros que foram
prospectadas graças a nossa pesquisa? Concluímos que aquilo que podemos ver em
retrospecto são diferentes modos de realismo em continuada disputa. O confronto das
enunciações discursivas, presente nas teorias, críticas, manifestos, bem como toda a produção
escrita dos realizadores, sujeitáveis à análise, pode nos provar isso: que o realismo nessas
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falas de cineastas brasileiros é sempre um discurso de mudança, servindo, em especial, de
base retórica e discursiva para uma reivindicação de transformação nos padrões de realização
cinematográfica.
Novas reivindicações de realismo – de maior e melhor contato de uma estética nova
com o real –, correspondem, na verdade, ao processo de estabelecimento de um diferente
padrão de verossimilhança cinematográfico, que vem tentar se impor frente aos anteriores. De
tal modo que novos realismos estéticos sempre defendem novas estruturas de produção, ou
novas texturas de imagem e som, possibilitadas por novas tecnologias, associáveis ou não a
esses novos modos de produção. Assim se impõem novos padrões de verossimilhança
cinematográfica no Brasil.
Sob nosso ponto de vista, o realismo fica em cada discussão basicamente como uma
palavra-força, usada como arma de defesa, de uma outra forma de apreensão do real em
termos estéticos. E sua adjetivação contínua nos convence de que ela é plenamente adaptável
às circunstâncias. Em cada tempo, em cada discussão dos cineastas que levantamos, temos o
ressurgimento do realismo. Por isso chamei, evoquei estes debates específicos no contexto do
cinema brasileiro. Assumindo como objetivo maior a análise de como a noção de realismo
aparece na fala dos cineastas brasileiros, minha pesquisa levantou o que está organizando esse
mundo de ideias. Quando alguém defende o realismo, vimos que grupos de ideias lhe inspira,
lhe move e lhe dá bases para a ação, para a realização de filmes, e para a argumentação de
defesa destes mesmos filmes. Acompanhando a sequência dos capítulos, pudemos comprovar
que há, portanto, diferentes padrões de verosimilhança cinematográfica brasileira que se
sucedem, sempre disputando o maior realismo.
Se é comum, portanto, que novas reivindicações de realismo, ou de maior e melhor
contato de uma estética nova com o real, correspondam, na verdade, a diferentes modos de
produção cinematográficos, há também momentos em que não há mudança significativa nos
meios de produção, mas onde o debate continua, como vimos. Apesar de sua força e
existência óbvia no debate, não se trata somente, afinal, de uma grande batalha por modos de
produção, mas por modos completos de realização cinematográfica, que incorporam modos
de produção. Por exemplo, o realismo inesperado de Sganzerla e de seu Cinema Marginal
incorpora a câmera na mão e a iluminação natural tanto quanto a estética da fome ou mesmo a
estética do sonho, ambas essas últimas estéticas propostas por Glauber Rocha.. Mesmo cada
uma dessas formas de realismo clamando por um mesmo modo econômico de produção
(cinema independente, equipe reduzida, menos equipamento fotográfico por conta do uso da
luz natural), elas também disputam, em paralelo, diferentes modos de fazer artístico, na mise-
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en-scène, na temática, que estabeleciam diferentes padrões de verosimilhança, etc., cada qual
reivindicando maior realismo para si, como vimos no terceiro capítulo.
Poderíamos até perceber uma rede mais complexa, de estéticas, discursos, modas,
políticas, afetos, etc., que vem tentar se configurar e logo depois se impor. Para isso nos
inspiraremos na percepção conjunta de que são detectáveis diferentes regimes estéticos em
um processo histórico, como aponta Jacques Rancière. O filósofo francês propôs uma nova
visão sobre o processo artístico histórico no Ocidente que não propugna nem evolução nem
fases que se sucedem para o fazer artístico, mas sim regimes que simultaneamente percorrem
artes diferentes em momentos diferentes, sem se superarem umas as outras, por mais que
concorram – o que nos inspira a ideia de aplicar, ao estudo da discussão realista no cinema
brasileiro, diferentes regimes no sentido dado a esse conceito por Rancière, portanto.
A definição dos regimes é, de fato, apenas uma proposta de sistematização, uma vez
que a nossa tese está provada – a ideia de que o realismo é uma palavra-força está, afinal, em
todo o trabalho.
Partamos, então, para concluir quais são os regimes cinematográficos brasileiros,
apoiados na percepção de que existem diferentes regimes de imagem e de discurso. Regimes
que convivem, e assim atravessam juntos os processos históricos, tais como os regimes
descritos por Jacques Ranciére. Tais regimes foram percebidos ao traçarmos as redes sóciotécnicas – como as que descreve Bruno Latour –, na discussão realista no cinema brasileiro.
O primeiro regime detectável nesse diálogo seria um regime afirmativo do realismo
cinematográfico brasileiro. Uma questão pertinente é a de quando começa e quando termina o
debate realista propriamente dito; e para compreender melhor esse começo, devemos nos
voltar para um cinema clássico brasileiro, o momento do debate entre Humberto Mauro,
Mário Peixoto, Alberto Cavalcanti, Adhemar Gonzaga. Eles primeiro debateram sobre a
necessidade ou não de representação da realidade brasileira, não só tanto da paisagem física,
como também da paisagem humana, dos costumes populares. A ideia da representatividade do
povo brasileiro na tela nascia num momento de afirmação da identidade nacional. Há aí os
primeiros embates detectáveis entre autores que buscam a representação cinematográfica da
realidade brasileira e as vozes que os contradizem ou os desestimulam. Seu legado será
seguido por uma linha que leva aos discursos da dupla Alinor Azevedo e Alex Viany, que
fazem uma leitura brasileira das ideias do neorrealismo italiano e do realismo crítico de
György Lukács. Ambos, Viany e Alinor Azevedo, pregam um Neorrealismo cá-de-casa,
título de um artigo de Alinor. O momento inicial de afirmação do Cinema Novo pode ser
associado a esse regime de afirmação do realismo cinematográfico no Brasil.
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Traçando um dos primeiros painéis gradativos dos diferentes realismos que se afirmam
em nossos filmes, em sua Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, Glauber Rocha irá comentar
o realismo poético de Humberto Mauro e o realismo carioca dos filmes que Alex Viany
realizaria de forma independente nos anos 50, como Agulha no Palheiro, chegando nosso
cinema ao realismo crítico, tal como preconizado por Lukács, apenas na consagração do
Cinema Novo. Glauber relaciona essas transformações no realismo a uma adequação dos
filmes à sua agenda paralela, a Teoria do Autor, adaptada dos cineastas da Nouvelle Vague e
dos críticos da Cahiers du Cinéma para o Brasil. O realismo carioca, por exemplo, ainda
estaria atrelado à produção genérica e industrial da Atlântida e o realismo crítico seria
condizente com a política de autores do Cinema Novo. Esse regime afirmativo também está
eivado de propostas pedagógicas, de conhecimento maior sobre a nação, no aspecto de estudo
e pesquisa ressaltados nas filmagens que buscam paisagens inexploradas, que buscam revelar
aspectos básicos da construção da nacionalidade, da vida e do costume, da cultura popular
brasileira. E também pela importância de divulgação dessas descobertas nos filmes. Como
vimos ocorrer em paralelo, esse discurso pedagógico-didático se mostrava deveras adequado à
busca contínua de tantos cineastas, pela ajuda estatal para a produção dos filmes brasileiros.
Mas outro regime, o regime realista de desestabilização, nasce em paralelo com o
auge do Cinema Novo, incorporando preceitos aparentemente antirrealistas, contudo, ao
mesmo tempo, disputando uma representação mais fidedigna do Brasil urbano, moderno.
Neste regime, não há receio em incorporar vetores que contradigam, a princípio, as acepções
mais comuns, convencionadas de realismo, correndo o risco de serem tachadas de
antirrealistas. É um regime hibridizante do realismo, que busca poder incorporar de forma
celebrativa o artificialismo técnico – seja na fotografia, ou na montagem evidenciada – e o
fantasismo temático, a alegoria, a metáfora, a esfera mágica, o sobrenatural. Mas todos esses
processos visam, no caso, tanto recuperar esses elementos ao realismo, como também
aprimorar e complexificar a representação do que é real na vida brasileira. Mesmo que isso
signifique um diálogo mais ruidoso com as instâncias promotoras de fomento da produção,
ligadas a um Estado mais sensível ao regime estabilizador-pedagógico do realismo.
Autores proeminentes do chamado ciclo do Cinema Marginal (1968-1973), como
Rogério Sganzerla e Júlio Bressane, vão interferir no debate reivindicando mais outra forma
de representação da realidade brasileira. Um realismo que queria uma maior representação e
visibilidade de aspectos antes negligenciados no debate, como os aspectos ditos grotescos da
modernização da paisagem social e humana brasileira, das novas metrópoles: o cafona, o
kitsch, as novas liberdades do sexo, a representação da mulher moderna brasileira, a presença
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da cultura de massa e outros elementos visíveis (e audíveis) da modernidade na metrópole
paulistana. Cidade que se torna o modelo de uma nova realidade brasileira. Essa vertente é
vista por Ismail Xavier como uma "Estética do Lixo", que radicalizaria a "Estética da Fome"
do Cinema Novo. Mas no mesmo período, e no contexto do Cinema Novo, Glauber Rocha
reivindica sua própria superação da "Estética da Fome", a "Estética do Sonho". A partir de
Terra Transe, o contraponto cinemanovista com um Cinema de "Alegorias do
Subdesenvolvimento" (XAVIER, 1994, Passim) vai todo se basear numa ideia de refinamento
da representação da Realidade Brasileira segundo o cânone modernista pós-nouvelle vague,
incorporando os procedimentos de Bertolt Brecht. Fala-se aqui de um "Realismo Aberto",
alegórico, simbólico, com "distanciamento", e pedagógico, que desta forma também escapa
aos cerceamentos da censura ditatorial vigente nos anos 60 e 70 no Brasil. A disputa entre
Cinema Novo e Cinema Marginal continuará com as polêmicas do nascimento da
Embrafilme, a empresa estatal produtora de cinema. Contudo, dois regimes de realismo, o
afirmativo e o desestabilizador farão uma disputa transversal a essa. Se o constante defensor
do Cinema Novo contra o Cinema Marginal (que este alcunha pejorativamente de udigrudi,
um underground de Terceiro Mundo), Glauber Rocha, participa do regime afirmativo,
estabilizador, no começo do Cinema Novo, com sua estética da fome, ele também, de outra
sorte, participará do regime de instabilidade do realismo com sua adesão a uma estética do
sonho, que pregará a incorporação de elementos alegóricos, fantásticos, a princípio irrealistas.
No entanto, aqui resgatados como uma forma fidedigna de representação da caótica realidade
latino-americana, o que demonstra ainda a grande influência das ideias do realismo mágico,
neste momento, em todo continente. O confronto entre um regime afirmativo e outro
estabilizador se dando num mesmo momento histórico é uma prova dessa possibilidade de
simultaneidade dos regimes artísticos. Foi o caso da problemática das alegorias-espetáculo
que, em constraste ao cinema marginal, queriam preservar formas pedagógicas e didáticas de
explicação totalizante da nacionalidade. Tal contraste geraria um curto-circuito dos regimes.
Porém, as alegorias cinemanovistas terminaram por se embrenhar totalmente num regime
desestabilizador do realismo.
Esse regime desestabilizador, esse realismo eivado da linguagem vanguardista
experimental e do fantasismo que lhe tinge de cores irrealistas e antipedagógicas, será
questionado depois por nomes como Arnaldo Jabor, no lançamento de Toda Nudez será
castigada (1973), e Nelson Pereira dos Santos, no de O Amuleto de Ogum (1974), do lado do
Cinema Novo, e, do lado do Cinema Marginal, por João Batista de Andrade, com Doramundo
(1975), e Neville de Almeida, com A Dama do Lotação (1977). Aqui, vemos no discurso dos
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cineastas o apelo a formas estéticas, a padrões de verossimilhança fílmica mais associáveis a
um regime estabilizador, afirmativo e pedagógico do realismo, que visa alcançar mais
público, para propor a ele, novamente, uma pedagógica da nacionalidade. Diálogo que ficou
embaçado com a complexificação do regime desestabilizador, onde a metáfora, a alegoria, o
artificialismo da linguagem vanguardista afastaram o publico.
Eles partem – no período de ascensão da Embrafilme, paralelo ao de abertura do
Regime Militar (1974-1984) – para a construção de um retorno a fórmulas do realismo mais
tradicional, que culminará no – chamado por Ismail Xavier de – "Naturalismo da Abertura",
referindo-se ao período de distensão do regime militar. Aqui, reivindica-se uma volta a
parâmetros realistas menos brechtianos, na afirmação de um modo de produção que tem clara
pretensão comercial e alicerça o apogeu econômico da Embrafilme, a empresa estatal de
cinema. O também chamado "Cinemão", de forma pejorativa, será celebrado como uma nova
“Abertura ao Real” pelo crítico Hélio Nascimento. Ele representa, para nós, uma continuidade
– uma retomada, na verdade – de um regime estabilizador, afirmativo, do realismo,
disputando acirradamente espaço, em paralelo, com as correntes que continuam pretendendo
um regime desestabilizador do realismo.
Estas últimas correntes, por sua vez, continuam perceptíveis no discurso dos cineastas
dos anos 80 associados a um Neon-Realismo, estética estudada por Renato Pucci Jr. (2008,
Passim). Os chamados – por Jean-Claude Bernardet – "jovens paulistas" do "Cinema da Vila
Madalena" reivindicam realismo por via de uma busca de maior visibilidade, agora, de
aspectos que voltaram a ser negligenciados no "Naturalismo da Abertura". (Bernardet, 1985,
Passim). Como a presença da cultura de massa de influência americana, e outros elementos
visíveis da – nesse momento já chamada pela crítica – pós-modernidade presente na
metrópole paulista. Insiste-se numa busca de representação desses elementos "pós-modernos"
já evidentes: a vida dos jovens de classe média urbanos, considerada negligenciada pelo apelo
artificial da representação da miséria e de um "outro" idealizado nos filmes dos que ainda
insistem num realismo afirmativo segundo a tradição cinemanovista. Só que, ao contrário da
“Estética do Lixo” do Cinema Marginal, busca-se aqui outra estética, aquela alcunhada de
"Neon-Realismo", onde, como também no caso do "Naturalismo da Abertura", se abandonam
e se questionam os procedimentos brechtianos e vanguardistas mas, ao contrário desse último,
aqui privilegiam-se elementos da vida ultra urbana, da pós-modernidade, repleta de
mediações e simulações desreferencializadas, desrealizadas. (Pucci Jr., 2008, Passim). Agora,
em nome de uma comunicação maior com o espectador, permite-se certo namoro com um
falseamento antirrealista, via cinema de gênero, e através das potências do falso – como quis
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Bergala –, e da ficção fingida – como quis Bernardet. Procedimentos que são criticados pelos
detratores, visto assim como pura evasão. Mais uma vez, a visão do que é realista no Brasil
em disputa, do que é falso e do que é real. Por conta dos meios de atuação profissional, destes
novos autores, a maioria egressa de faculdades de cinema e inserida no mercado de trabalho
publicitário, nasce a questão da “Estética Publicitária”. Ela é um incômodo contraponto, tanto
da ‘Estética do Lixo” quanto da “Estética da fome”, e é vista como um falseamento do real,
um simulacro no sentido de Jean Baudrillard, pensador em voga nos anos 80. Assim se
afirmaria mais uma vez o regime do realismo desestabilizador, reatualizado no cinema
brasileiro. A crítica a uma estética publicitária se reedita na questão da Cosmética da Fome
(Bentes, 2007, p. 242-252), epíteto acusatório voltado para muitos dos principais filmes da
Retomada do Cinema Brasileiro nos anos 90, que por sua vez busca construir um regime que
supere os dois anteriores.
Mas, a nosso ver, tanto o discurso dos cineastas da Retomada quanto a sua recepção de
público se associa a um regime afirmativo do realismo, pois apesar de manter o padrão
técnico associado à estética publicitária, trabalha uma releitura da realidade brasileira que se
pretende associável à tradição cinemanovista de afirmação do regime realista. A associação
das práticas estéticas da retomada a um ressurgimento do realismo, os próprios discursos que
admitem uma retomada, afinal, filiam-se à retomada também de uma determinada forma de
representação da brasilidade, à moda do Cinema Novo. Os discursos dos cineastas da
Retomada levantados revelam uma filiação discursiva: filiação a um regime afirmativo do
realismo e, portanto, pedagógico. Como bem notou Beatriz Jaguaribe (2010, p. 7) ao falar das
pedagogias do realismo, que grassavam naquele momento.

Mas é, justamente, em sociedades midiáticas saturadas de imagens, slogans
publicitários, parques temáticos, templos do consumo e espaços funcionalizados que
assistimos a um boom de produtos e expressões artísticas realistas que buscam
representar a realidade ou a “vida como ela é”. Documentários, filmes de ficção,
reportagens jornalísticas, fotografias públicas, blogs, biografias, diários e
autobiografias revelam essa ânsia pela captura de eventos ou vidas reais. [...] Por
“pedagogia da realidade” compreendo o uso de estéticas realistas em várias
modalidades e expressões como meio de ilustrar retratos da realidade
contemporânea de uma forma legível para espectadores ou leitores. Trata-se de uma
pedagogia porque estes registros oferecem pautas interpretativas permeadas pelo
sentido comum de problemas cotidianos compartilhados [...]. Entretanto, para
funcionarem e obterem repercussão as novas estéticas do realismo na mídia e em
obras artísticas devem não somente possuir legibilidade como também devem tecer
suas visões do mundo de maneira entretida. São pedagogias realistas da realidade
que informam e atuam no mundo do espetáculo e do entretenimento.
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A função pedagógica de fazer-nos entender o mundo cotidiano, que existe desde, pelo
menos, o realismo e o naturalismo do século XIX, se torna indispensável para os dias de hoje
para Jaguaribe, detectora dessa pedagogia do realismo presente nos filmes da retomada, por
mais que não se aprecie sua cosmética.
A questão dessa cosmética, ou dos artifícios técnicos e estéticos próprios do cinema
contemporâneo, enfim, essa discussão a respeito do artificialismo da representação da
realidade, aproximaria a produção da retomada a um regime mais desestabilizador – prova,
mais uma vez, como no caso do embate marginal-alegórico, a possibilidade de coexistência,
entre um regime e outro. Ilana Feldman, ao estudar o “apelo realista” contemporâneo dos
reality shows, apelo presente em todas as esferas do audiovisual contemporâneo, nota também
nele diversos elementos associáveis a um regime por sua vez desestabilizador do realismo.
Feldman diz que os possíveis aspectos falseadores, desmerecidos pelos que acusam uma
cosmética nos modos de realismo atuais, quaisquer potências do falso, pós-modernas – aliás
já tão desmerecidas desde os anos 80 –, hoje se encontram confundidas com o próprio real.
Isso por conta da cada vez maior midiatização do mundo. Assim, podemos dizer que são os
artifícios artísticos divulgados pelas mídias atuais que podem estar construindo de fato nossa
realidade cotidiana atual.
Nietzsche afirma o caráter inegavelmente aparente da única realidade por nós
vivenciada: a aparência é pensada, em sua filosofia, como uma realidade primeira,
servindo de superfície a partir da qual o ideal da verdade pode ser inventado,
efetivando-se e operando como um efeito. É então a partir de tal pressuposto
teórico-filosófico que podemos reconhecer que, enquanto a realidade é organizada e
engendrada por artifícios narrativos, ficcionais, que dão sentido à experiência,
construindo efeitos de crença, nossas subjetividades são incessantemente produzidas
pelos enredos, imagens e desejos que nos são oferecidos por uma vasta gama de
imaginários audiovisuais, configurando uma espécie de atualização do bovarismo de
antanho [...]. Assim, se a “vontade de verdade” torna-se vontade de artifício, na
medida em que a verdade é efeito de uma construção, de uma perspectiva, de uma
avaliação, o apelo realista, do mesmo modo, não seria pautado por um apelo ao real
tão-somente, mas por um apelo ao real como um efeito, como um semblante
ficcional, porque agora minimante organizado e intensificado. (FELDMAN, 2008,
p. 61-68).

Como lembra Renato Ortiz (1991, p. 174), "entre nós, a discussão sobre o realismo
passa por um problema anterior, o da construção de uma realidade brasileira.
Repassamos de forma resumida, nesse capítulo conclusivo, toda essa disputa
discursiva pela representação da nossa realidade, que passa, por vezes, pela sua revelação e,
por vezes, pela própria necessidade de construção dela. Nossa última conclusão, portanto, é
que nesse regime afirmativo-pedagógico, a realidade brasileira é algo dado e inexplorado a ser
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descoberto, enquanto no regime desestabilizador ela seria algo a ser construído, sem
existência a priori, e maleável. Ou mais, sua existência deriva do próprio trabalho da
representação artística, dos meios de produção audiovisuais por exemplo. Brasil, um país a se
construir e a se revelar? Em sua contínua disputa discursiva, nossos cineastas continuam
tentando responder.
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