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Apresentação  
 
 
Creio podermos afirmar que, de todas as artes, o cinema, sendo a mais jovem, 

também é a mais mutável. 
Se olharmos para trás, na sua história, desde a invenção em 1895 até a 

presente data, constataremos que o cinema nunca foi exatamente o mesmo. Modos 
de produção, realização, distribuição, exibição e recepção variaram, e têm variado, 
com o tempo, e um jovem de hoje que, no seu personal computer, baixa e assiste a 
um filme não tem ideia da distância que o separa do cinema de antigamente. 

Técnicas, tecnológicas, estruturais, contextuais, semióticas, não vou arrolar 
essas mudanças todas, pois seria cansativo e óbvio. Quero somente dizer que, a 
despeito dessas mudanças, um elemento perdurou, um elemento que pode definir o 
cinema em sua essência, a saber, a propriedade de narrar com imagens, de contar 
uma estória com começo, meio e fim, e, contando-a assim, em imagens, envolver o 
espectador e nele suscitar a emoção. 

É essa emoção à flor da tela o que justifica a existência deste livro. 
Dos 150 textos aqui constantes - comentários de 150 filmes - não há um que 

não tenha sido escrito a partir da emoção que o filme, favorável ou 
desfavoravelmente, suscitou no autor, emoção só comparável àquela outra, que é a 
de antever, ou ao menos, desejar, a emoção do leitor. 

A depender do interesse do leitor no filme discutido, cada texto pode ser lido 
individualmente, fora da ordem do índice, e o livro pode, assim, ser encarado como 
uma obra de consulta. 

Por outro lado, não há como negar, os textos – que, afinal, recobrem cento e 
quinze anos de história do cinema - foram de propósito dispostos na ordem 
cronológica dos lançamentos dos filmes, de forma a possibilitar, no caso de uma 
leitura linear, um acompanhamento indireto da evolução da linguagem 
cinematográfica, da sua criação até hoje. Como se observará, muitos dos filmes 
discutidos foram marcantes nessa evolução e alguns representam fases decisivas da 
história do cinema. 

Não há uma década do século XX que não esteja recoberta, aí incluída a 
primeira do novo milênio. Do primitivo O regador regado (1895) dos irmãos 
Lumière ao recente Meia noite em Paris (2011) de Woody Allen, os filmes 
enfocados estão atrelados a propostas, escolas, temáticas, gêneros e nacionalidades 
as mais diversas, assim como diversas podem ter sido as suas respostas de público 
e/ou de crítica. Deste modo, se discute com igual interesse, digamos, o obscuro 
L´Atalante de Jean Vigo e o popular Casablanca de Michael Curtiz; o desconhecido 
Contraste humanos de Preston Sturges e o super-revisado Cidadão Kane de Orson 
Welles. 

Fruto de militância crítica em jornais locais, revistas e suplementos, os textos 
aqui constantes foram escritos em um périplo de quase duas décadas (1995 ao 
presente), e, em alguns casos, a marca do tempo pode estar visível, como creio que 
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está nos comentários dos filmes brasileiros. Além disso, hoje posso, eventualmente, 
ter do filme analisado, uma ideia diversa; ao reler os textos mais ´antigos´, operei, 
em alguns, pequenas modificações adaptativas, enquanto outros, deixei-os tal e qual.  

Estes textos foram escritos por alguém que, não sendo historiador, gosta de se 
imaginar um pensador da linguagem cinematográfica, mas também - como quer 
sugerir o título deste livro - um fã de cinema, que se emociona diante da tela como 
qualquer espectador comum. Sem compromisso com gêneros literários, a natureza 
destes textos varia, da crônica ao comentário crítico, passando pela resenha, pelo 
artigo, pelo ensaio, e é, na verdade, mista no geral. 

Incorreto seria dizer que não há teoria neste livro, saber fundamental para que 
uma apreciação fílmica tenha pertinência. A minha esperança é que, subentendida 
nas análises dos filmes, essa teoria não atrapalhe a compreensão, o prazer e a 
emoção do leitor/ espectador.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

O ato falho dos Lumière 
 
 “O cinema não se presta a nada além do registro científico da realidade”. 
As palavras podem não ter sido exatamente estas, mas, a ideia, foi. Foi o que 

asseguraram os irmãos Auguste e Louis Lumière ao espectador deslumbrado George 
Méliès, durante as primeiras exibições do cinematógrafo, no Salão Indiano do Grand 
Café, em Paris, lá pelos finais do ano de 1895. Fascinado com as possibilidades do 
invento, o prestidigitador Méliès queria comprar o cinematógrafo para usar com fins 
artísticos. 

Sempre mencionada pelos historiadores, a afirmação dos Lumière é um 
exemplo de equívoco curioso, de difícil explicação. Como podiam os inventores da 
sétima arte estar tão enganados sobre o seu próprio invento? Segundo se deduz da 
sua frase, o cinema seria estritamente documental, e, portanto, não comportaria nem 
o ficcional, nem o narrativo – elementos que, como se constata há muito tempo, 
consagraram o cinema como a arte do século. 

E, de fato, todas as pequenas películas exibidas no Grand Café de Paris, 
realizações dos Lumière, faziam isso: registravam cientificamente o real, sem 
qualquer incursão na ficção ou na narração. Podia ser um trem chegando à estação, 
ou os operários saindo de uma fábrica - esses filmezinhos de poucos minutos eram, 
sim, estritamente documentais e, se fosse o caso, previam esta qualidade para o 
cinema do futuro. 

Que reação, mais tarde, tiveram os Lumière ao cinema ficcional e narrativo 
que veio no bojo de Nascimento de uma nação (Griffith, 1915) não interessa: o fato 
é que, patenteadores do invento, defenderam o emprego científico do cinematógrafo, 
e ponto final. 

Pois bem, só não se trata de ponto final porque, em pelo menos uma película, 
os Lumière se traíram e cometeram um interessante ato falho, tão pouco considerado 
pelos historiadores de plantão. 

O filme é O regador regado (L´arroseur arrosé, 1895) e foi exibido no 
Grand Café de Paris, na mesma data em que Méliès ouviu a famosa resposta. O seu 
conteúdo pode ser descrito assim. 

Com o uso de uma mangueira, um senhor de meia idade rega as plantas de 
um jardim. De repente e sem que ele perceba, um garoto se aproxima e, de 
propósito, pisa na mangueira. Como o jato d´água é sustado, o senhor levanta a 
ponta da mangueira para ver o que houve; o garoto retira o pé da mangueira e o jato 
d´água estoura no rosto desse jardineiro surpreso. Segue-se uma perseguição em que 
o garoto é punido. 

As platéias do Grand Café parisiense iam ao delírio com esse filmezinho de 
um minuto de duração, mas, nem isso dava aos irmãos Lumière a sugestão de que ali 
estava, condensado, o futuro de uma nova e grande arte. 

Notem que, ao contrário dos outros filmes dos irmãos Lumière, O regador 
regado tem muito pouco de documental, para não dizer que não tem nada. Conta 
uma estória que, como o roteiro de um filme moderno, tem começo (o jardineiro 
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regando tranquilamente), meio (a interrupção do regar e o jato d´água indesejado) e 
fim (a perseguição e punição). Como nos filmes da época, é tudo mostrado em uma 
mesma tomada, e não pode ter deixado de haver “direção” da parte de quem filmava. 
Ou seja, os irmãos Lumière conceberam a cena antes de ligarem o seu 
cinematógrafo e, com certeza, orientaram os atores. Sem sombra de dúvida, trata-se 
de uma narrativa ficcional propriamente dita, com todas as características do filme 
moderno que o século vinte consagrou. 

Feito pelos Lumière ou por outros, o cinema primitivo que vai de 1895 a 
1906 é chamado pelos historiadores de “cinema de mostração”, justamente em 
oposição ao “cinema de narração” que viria depois. Ora, poucos historiadores se dão 
conta de que, realizado em 1895, O regador regado contradiz essa conveniente 
divisão. 

Lida e relida nos livros de história, a afirmação dos irmãos Lumière sobre a 
natureza estritamente científica do cinema parece sempre absurda. Mais absurda fica 
depois de se assistir a esse inteligente, criativo e divertido O regador regado – ato 
falho genial de inventores bem menores que seu invento. 

 
 
O grande roubo de trem 
 
Ficção e narração eram elementos acidentais no cinema primitivo, digamos, 

até a primeira década do século XX. Tanto é assim que, para esse cinema 
essencialmente descritivo, os historiadores usam o termo “mostração”, sugerindo 
com isso que não havia narratividade e o documental prevalecia. 

O ano da grande transformação foi 1915 quando estreou o Nascimento de 
uma nação de D. W. Griffith, e nesse filme de quase três horas de projeção que, 
segundo a crítica, “ensinou o cinema a expressar-se”, o mundo pôde ver o exemplo 
supremo do que viria a ser a arte cinematográfica do futuro: representacional, 
ficcional e narrativa. 

Antes disso, porém, outros pioneiros da sétima arte já faziam esforços no 
sentido de fugir do mero descritivo e contar uma estória com começo, meio e fim. 

Um desses pioneiros foi Edwin S. Porter que, entre 1899 e 1915, realizou, em 
uns Estados Unidos pré-Hollywood, uma série de películas que, cada vez mais, se 
afastavam do modelo “mostração” que vinha dos franceses Lumière e Méliès. Com 
efeito, os seus filmes eram mais longos (cerca de dez minutos, contra os curtíssimos 
franceses) e, com uso mais rico e variado da câmera, construíam uma narrativa. 

Um marco na filmografia de Porter, como também na história do cinema, é 
The great train robbery (“O grande roubo de trem”) que esse empreendedor e 
criativo cineasta rodou para o produtor Thomas Edison em 1903. Em cerca de dez 
minutos, o filme contava o que o seu título anunciava, um grande assalto a um trem 
pagador, sendo nisso, o fundador de um gênero, o western.  

Para as platéias da época, a grande novidade em The great train robbery não 
era apenas a duração da projeção, mas, a quantidade de tomadas, no caso, catorze 



 14 

planos diferentes, filmados em locais diversos, que - outra novidade - variavam a 
distância da câmera, do plano geral ao plano de conjunto, com pelo menos um close, 
e isso tudo, contando uma emocionante estória cheia de ação e suspense. 

Eis a estrutura do filme, a partir de seus catorze planos: (1) na sala da 
Estação, quatro bandidos rendem, espancam e amarram o telegrafista; (2) quando o 
trem pára, os bandidos sobem; (3) num compartimento interior do trem, rendem e 
espancam o funcionário responsável pela mala de dinheiro, a qual arrombam com 
uma explosão de pólvora, e se apoderam do conteúdo; (4) no vagão contíguo à 
locomotiva, rendem e espancam os maquinistas, fazendo o trem parar; (5) depois de 
o trem parado, descem para desconectar a locomotiva dos vagões restantes; (6) 
rendem todos os passageiros e os fazem descer, depois do que os saqueiam, um 
desses passageiros sendo morto a tiros, por haver reagido; (7) de posse de seus 
furtos, correm para a locomotiva desconectada e partem; (8) em local ermo e 
distante, páram a locomotiva e escapam para o campo; (9) no meio do mato, 
atravessam um córrego e montam os cavalos, que já os esperavam, e partem; (10) na 
sala da Estação, o telegrafista é acudido por uma mulher: (11) noutro local, as 
pessoas cantam e dançam animadamente, até que chega alguém e avisa sobre o 
assalto, e todos então correm para as devidas providências; (12) na floresta, a polícia 
montada vai no encalço dos assaltantes; (13) os bandidos estão enterrando os bens 
roubados quando os patrulheiros chegam e acontece o tiroteio em que os quatro 
bandidos são mortos; (14) em surpreendente primeiro plano, um dos patrulheiros 
saca a arma e atira em direção aos espectadores, como se os bandidos fossem eles - e 
o filme termina. 

Para a sofisticada espectação de hoje, o filme parece óbvio, tolo e infantil, 
mas, evidentemente, não pode ser julgado por critérios fora do seu tempo. 
Considerado no seu contexto histórico, The great train robbery é um grande filme 
que só pode ser elogiado, não fosse pela sua qualidade intrínseca, pela ousadia de 
apostar na narratividade de uma linguagem ainda em formação, e acertar na aposta. 
Num tempo de planos únicos e câmeras imóveis, Porter apostava na montagem de 
planos múltiplos de ação consecutiva e movia a câmera de acordo com a 
necessidade dessa narração. No acima descrito plano 8, por exemplo, faz – como 
nunca se fizera - uma panorâmica para mostrar os assaltantes deixando a locomotiva 
e se deslocando para o campo, e o plano final em close, constituiu uma surpresa que 
chocou, até porque reforçava uma outra, nada desprezível, ousadia do filme, a ênfase 
nunca vista na violência. 

 
 
A última gargalhada 
 
Devorador de livros de cinema, desde a adolescência leio sobre o papel do 

“kammerspiel” do dramaturgo Max Rheinhardt junto ao expressionismo 
cinematográfico alemão. Tive a sorte de ver filmes como O gabinete do Dr 
Caligari, Metropolis e outros representativos desse movimento, porém, onde 
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poderia assistir à obra prima de F. W. Murnau, A última gargalhada (Der letzte 
Mann, 1924) que resume as características do estilo kammerspiel? Ora, na sua 
versão original, inteira e autêntica, o filme de Murnau acaba de entrar no repertório 
de uma das redes de televisão paga – um fato que, nos velhos tempos dos cineclubes 
seria comemorado como um evento. 

 Originário das artes plásticas, o Expressionismo, como se sabe, passou pela 
literatura e teatro de vanguarda da década de vinte e desembocou no cinema. No 
teatro, o seu mentor foi Rheinhardt, que bolou a ideia de uma sala de espetáculo 
mínima onde uma platéia mínima pudesse assistir à encenação nos seus mínimos 
detalhes, vislumbrando com igual nitidez, o conjunto da cena e o detalhe do dedo de 
um ator. Essa espécie de teatro de closes ganhou a denominação de kammerspiel 
(teatro de câmera), mas qual não foi a epifania do próprio Rheinhardt ao se dar conta 
de que, melhor que o palco, a tela podia cumprir essa função de se expressar por 
detalhes, já que o olho ubíquo da câmera podia substituir o limitado olho do 
frequentador de teatro. 

O roteirista Carl Mayer, o fotógrafo Karl Freund e o cineasta Murnau, além 
de Rheinhardt, são alguns dos nomes que praticaram o (desculpem: nova 
denominação!) “kammerspielfilm”, isto é, o filme em estilo de teatro de câmera. 
Como na ribalta, esse filme devia estar contido num espaço unitário, povoado de 
objetos expressivos, mostrados por uma câmera móvel que desse conta dos efeitos 
dramáticos, sem intervenção das até então legendas explicativas. Para dispensar o 
verbal e limitar a narração ao plástico, a estória devia ser relativamente simples, 
contendo um conflito básico. 

Esses ingredientes podem ser confirmados em A última gargalhada de modo 
quase exemplar. O filme conta a estória de um porteiro do luxuoso Hotel Atlantic, 
em Berlim, que, orgulhoso de seu pomposo uniforme, conduz os hóspedes e seus 
pertences através da enorme porta giratória, até o dia em que, notando a sua 
senilidade, a gerência o transfere para a função rebaixada de zelador de banheiro, e 
ele perde o uniforme, a honra e, se não for demais dizer, a razão de viver. Altamente 
respeitado no subúrbio pobre onde reside com a filha e seu noivo, passa a ser 
ridicularizado com gargalhadas estrondosas no dia em que a notícia de seu 
rebaixamento se espalha na vizinhança. Sua postura se transmuda da altaneira forma 
de andar de antes para uma curvatura que quase toca o chão, e agora sua figura 
contorcida, no piso do lavatório masculino do hotel, mais parece a de uma alma 
condenada ao inferno. 

Tudo isso, narrado – lembremos –  sem som e sem uma única legenda 
explicativa, salvo o comunicado da gerência informando sobre a transferência de 
função, aliás, um elemento interior à narração. Em acordância com o estilo 
kammerspiel, o filme pode ser inteiramente reconstituído a partir dos objetos, alguns 
deles: o uniforme do porteiro, a porta giratório do hotel, a porta que conduz ao 
inferno do sanitário masculino, o botão perdido do uniforme, os sapatos dos clientes 
que o empregado é obrigado a lustrar, etc. Às vezes os próprios atores são 
objetivados, como quando os vizinhos manifestam seu desprezo pela queda do 
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porteiro, e suas bocas, descomunais cavidades abertas tomando todo o quadro, os 
substituem. 

Curioso é notar que se foi o teatro filmado o primeiro procedimento 
equivocado do cinema primitivo, o que se tinha com a proposta dramatúrgica 
original de Rheinhardt era o contrário: um teatro com vocação cinematográfica, um 
palco que queria ser tela.. Tanto é que no típico kammerspielfilm, e isso ainda em 
1924, decisiva é a radicalização do movimento de câmera, como dito, substituindo o 
ponto de vista estático do espectador. A cena da embriaguez do ex-porteiro, na festa 
de casamento da filha, é sempre dada como exemplo disso; nela não é o ator Emil 
Janning quem cambaleia: a câmera o faz por ele. 

O filme tem um prólogo happy end, mas esqueçam-no: foi imposição da 
produtora UFA, que, aliás, Murnau ridicularizou com um tom de paródia. 

Obra prima impactante, A última gargalhada faria sucesso no exterior, 
chamando a atenção da vertiginosamente ascendente Hollywood, onde o próprio 
Murnau iria mais tarde desaguar, lá rodando, em 1928, o seu sublime Aurora 
(Sunrise). 

 
 
René Clair mudo, mas nem tanto 
 
Talvez não interesse tanto ao grande público, mas, para os cinéfilos da vida, a 

oportunidade é rara. É que saiu em DVD os dois primeiros filmes do cineasta René 
Clair (1898-1981), um dos maiores nomes do cinema clássico francês. 

Se o primeiro filme, Paris adormecida (Paris qui dort, 1923) é só um 
registro histórico, em compensação, o segundo, Entr’acte (1924) constitui um marco 
da arte revolucionária da época e é uma eterna referência na história das artes visuais 
do Século XX. 

Parisiense de nascimento e intelectual refinado, Clair foi ligado às vanguardas 
artísticas dos anos vinte e sua obra, pelo menos a muda, reflete toda a irrequieta 
efervescência de então, da qual Entr’acte é uma espécie de emblema. 

Tudo começou quando o artista performático Francis Picabia e o músico 
vanguardista Erik Satie resolveram montar um balé que tivesse um entremeio 
cinematográfico e convidaram Clair para participar do projeto. Ousado, mal 
comportado e esteticamente chocante, o balé “Relâche” possuía esse interlúdio em 
que era projetado o Entr’acte de Clair, cuja exibição era acompanhada, 
naturalmente, pela trilha já minimalista de Satie, composta exclusivamente para ele. 

O resultado todo, digo, balé mais filme, era, segundo consta, algo meio 
indefinido e confuso, com cheiro misto de impressionismo, dadaísmo e surrealismo, 
e recebeu do público presente vaias e aplausos. Do balé só restaram fotos, mas o 
filme está aí, para ser visto e discutido como um precioso documento de uma fase 
artística em que o experimento era tudo. 

O filme não tem uma estória, ou sequer uma lógica. Imagens surreais de 
coisas sem aparente relação semântica, sucedem-se durante algum tempo, até que 
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um homem que atira num alvo estranho é atingido por um outro atirador: morre e, 
aparentemente, tem-se, a partir daí, o percurso do seu velório, ocasião em que o 
féretro, sozinho, desembesta pelas ruas da cidade, e deixa todo mundo para trás. 
Mais tarde, num local ermo, se encontrará o ataúde, do qual pula, saltitante, o 
cadáver redivivo e, com um gesto mágico, faz todos desaparecerem, inclusive ele 
mesmo. E o filme termina. 

Como dito, para o público atual um filme desses parece só uma extravagância 
de artista desvairado, agora, de minha parte, fico pensando se para os espectadores 
da época, 1924, o filme não deve ter parecido um pouco menos absurdo. 

É que, em que pese aos seus compromissos com o vanguardismo vigente, 
Entr’acte lembra muito o cinema primitivo do século XIX (sim, dezenove mesmo!) 
quando qualquer bailarina rodopiante, ou qualquer homem de cabeça de borracha 
inflável era o suficiente para divertir os frequentadores das feiras livres, fascinados 
com a mobilidade da fotografia. Eram filmes curtos, sem estórias e sem lógicas, para 
os quais os pesquisadores de hoje cunhariam a denominação de “cinema de 
mostração”, em contraste com o cinema de narração posteriormente consagrado.  

No que diz respeito à carreira cinematográfica de René Clair, o engraçado é 
que ele, apesar da importância de Entr’acte, não se consagraria, na história do 
cinema universal, como vanguardista, mas ao contrário, como acadêmico: com o 
passar dos fotogramas, seus filmes, sobretudo os falados, foram ficando cada vez 
mais convencionais, ao ponto de apagar – junto à opinião pública -- o seu passado 
experimental.  

Tanto é assim que no final de sua carreira, anos cinquenta e sessenta, Clair, já 
devidamente empossado na pomposa e solene Academia Francesa, seria dado pelos 
jovens cineastas que faziam a revolucionária Nouvelle Vague (Truffaut, Chabrol, 
Godard e outros articulistas da revista Cahiers du cinéma) como um burocrático 
realizador de “cinemão ultrapassado”. 

Eu, que guardo uma cara lembrança do belo e comovente Por ternura 
também se mata (Porte de Lilas, 1957), não concordo com a avaliação, e acho que 
René Clair foi talentoso no experimento e na convenção, mas, essa é outra estória, 
para ser contada em outra ocasião. 

 
 
O encouraçado Potemkin, oitenta e cinco anos depois 
 
Há oitenta e cinco anos, em vinte e um de dezembro de 1925, acontecia em 

Moscou um evento extraordinário: no Teatro Bolshoi era lançado um filme estranho 
que daria o que falar a soviéticos e estrangeiros por muito tempo. 

Em linguagem revolucionária, se mostravam, em 1300 surpreendentes planos 
de uma força descritiva impressionante, em ritmo nunca visto, episódios da 
Insurreição russa de 1905. Tratava-se de O encouraçado Potemkin (Bronenosets 
Potemkin) de Sergei Eisenstein. 
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Na verdade, o projeto do filme fora encomendado ao jovem Eisenstein (então 
com vinte e oito anos) como parte da celebração comemorativa dos vinte anos da 
insurreição de 1905. Assim, ele e a escritora Nina Agadjanovna, ela própria uma 
insurreta, arregaçaram as mangas na elaboração de um quilométrico roteiro que 
abarcava todos os aspectos possíveis da referida insurreição. 

Um belo dia, atrapalhado ao meio de tantas páginas e vendo o tempo passar, 
Eisenstein teve uma brilhante inspiração: ao invés de reconstituir a insurreição como 
estava no projeto inteiro, se centraria num único episódio que deveria funcionar 
como uma metonínima do todo, no caso, equivalente a uma única página do roteiro 
escrito pela equipe. O episódio era o motim dos marinheiros no navio Potemkin e o 
apoio recebido por parte da população de Odessa. 

Mas Eisenstein não fez só isso. Como se sabe hoje, em favor de efeitos de 
ordem estética, descartou a fidelidade à História e inventou “incidentes” que por 
muito tempo passaram por verdades históricas. A sequência da Escadaria de Odessa, 
(possivelmente, a sequência cinematográfica individual mais citada em toda a 
história da sétima arte!) é um exemplo que vem ao caso, mas há um número enorme 
de outros. 

Conta-se que quando o filme estreou em Moscou alguns dos marinheiros que 
haviam estado no Potemkin foram convidados. Maldosa como sempre, a imprensa 
procurou esses marinheiros, depois da exibição, para checar a veracidade dos fatos 
descritos na película. Por exemplo, para conseguir a devida sensação de opressão 
Eisenstein havia baixado o teto cenográfico do porão do navio, forçando os seus 
atores a caminhar curvados. Pois indagados sobre isso, os marinheiros teriam 
respondidos confirmativamente que “era assim mesmo, que viviam com as costas 
doídas de andar curvados”. Bem entendido, não é que os marinheiros russos fossem 
mentirosos: é que a força expressiva do filme se mostrava capaz de convencer até os 
envolvidos na história. 

Por trás dessa força, além do talento óbvio do seu autor, havia uma teoria. 
Eisenstein tentava o milagre de fazer vanguarda com base no materialismo científico 
de Karl Marx, e sua concepção de cinema girava em torno da famosa tríade 
dialética: se pensado micro-estruturalmente, o filme era um processo composto de 
(1) um plano-tese, (2) um plano-antítese e (3) uma síntese, que, esta, deveria ocorrer 
na cabeça do espectador. Se o plano-tese (uma imagem narrativa) fazia parte da 
estória do filme, o plano-antítese (uma imagem metáforica), não. Conforme se 
percebe, esse é o processo que constrói o discurso poético, e não o narrativo, que o 
cinema tradicional consagraria. 

Revendo-se hoje O encouraçado Potemkin, é possível perceber até onde esse 
esquema funcionou. Naturalmente essa proposta de “cinema poético” só poderia ser 
viável em filmes curtos, como um poema, e se revelava de difícil sustentação nos 
setenta e cinco minutos da projeção. O que se observa facilmente é que, muito mais 
genial que a proposta, foi o talento criador do cineasta, que ironicamente driblou 
duas coisas, a reprodução verídica e os esquemas teóricos, para engendrar uma 
grande sinfonia visual, monumental, desconcertante ou instigadora, mas sempre e 
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ainda hoje arrebatadora e impactante, aliás, eleita pela crítica internacional, desde 
1948, “o mais belo filme do mundo”. 

Como esperado, logo após a estreia Eisenstein começou a ter problemas com 
a censura soviética de Stalin: o filme foi remontando pela tesoura comunista e o que 
o mundo inteiro ficou conhecendo a partir daí, e até hoje,  não corresponde ao 
original.  

Outro problema tem sido, ao longo das décadas e no mundo inteiro, a 
recepção a Potemkin. Com certeza a revisão sistemática de sua fortuna crítica vai 
revelar percalços. A sua leitura estritamente ideológica é um deles. A depender da 
posição do receptor (esquerda, direita, etc), ele já foi elogiado ou detratado por 
motivos equívocos. Hoje em dia, após a derrocada comunista, o perigo dessa leitura 
equivocada não desaparece, muito pelo contrário. 

A propósito de recepção, não resisto em contar um incidente envolvendo a 
escritora americana Marianne Moore, como se sabe, um nome maior na poesia do 
nosso século. 

Na Nova York dos anos quarenta, dois intelectuais típicos descobrem, numa 
palestra pública, que Moore nunca tinha visto O encouraçado Potemkin, fato que os 
deixa num frisson incontido, pois essa lacuna cultural, segundo eles, tinha que ser 
preenchida o quanto antes. 

Por coincidência, um cinema da cidade está exibindo o filme de Eisenstein e 
a dupla tem o zelo de convidar Moore a ir a uma sessão com eles, e depois, a um 
bom restaurante onde possam discutir o filme. No programa do tal cinema, antes do 
filme principal, é mostrado um desenho de Pato Donald que faz Moore gargalhar à 
vontade. Pois durante todo o jantar, Moore fala entusiasticamente de Pato Donald, 
ou então de outro assunto, e não toca na obra prima do cineasta russo. No fim da 
noite, os dois intelectuais, desesperados, arriscam timidamente uma pergunta sobre o 
filme, e ela, enviesada: “Mas a vida não é assim!”. 

Ora, a poesia da própria Marianne Moore não retrata a vida “assim”, e muito 
menos os desenhos de Pato Donald, porém, de todo jeito, deixamos o nosso leitor 
com esse mote para repensar O encouraçado Potemkin em seus respeitáveis oitenta 
e cinco anos de idade. 

 
 
Um eloquente Hitchcock mudo 
 
Os apreciadores da obra americana de Alfred Hitchcock, que a viram e 

reviram tantas vezes nas telas dos cinemas de então, e que passaram décadas 
discutindo entre si filmes basilares como Rebeca, Festim Diabólico, Janela 
Indiscreta, Um Corpo Que Cai, Psicose e Os Pássaros, ou mesmo aqueles que só 
mais recentemente a ela tiveram acesso em vídeo, podem não se surpreender muito 
com a selagem de sua fase inglesa (Cf. os excelentes Os Trinta e Nove Degraus, 
1935 e A Dama Oculta, 1938) onde já se configura o estilo Hitchcock com a maior 
parte de seus ingredientes essenciais. 
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Contudo, a surpresa e decepção têm sido, com certeza, muito grandes no que 
diz respeito aos filmes da fase muda. Dentre os que vinham sendo selados até o 
momento, a saber, Easy Virtue (1927) The Ring (1927) e Champagne (1928), 
quase nada havia, quer na temática, quer no tratamento,  que indicasse o estilo do 
mestre, e pior que isso, o nível qualitativo era tão baixo que não suscitava 
associações.  

Pois agora nos chega o que é considerado (inclusive pelo próprio 
Hitchcock!), o primeiro filme verdadeiramente hitchcockiano dessa fase muda, o 
ainda hoje incrivelmente efetivo, The Lodger (1926), sem título em português por 
nunca ter sido exibido comercialmente no Brasil. 

Baseado no romance homônimo de Belloe Loundes, sobre um serial killer de 
louras de cachos dourados, que, como o famoso Jack o estripador, atuava na 
obscuridade do fog londrino, o filme  – diferentemente do romance – conta a estória 
de um hóspede de uma modesta pensão que é confundido com o assassino. Embora 
imposta pela Produção para resguardar a imagem pública do ator Ivor Novello – na 
época, um dos mais prestigiados atores da ribalta britânica – essa mudança no 
roteiro, curiosamente, já sugere uma temática que seria obsessiva na obra posterior 
de Hitchcock, aquela do "homem errado" e aqui já se percebe como o cineasta a 
manuseia com talento. 

The Lodger está repleto de lances geniais e uma extensa análise seria 
necessária para se demonstrar como a sua invenção plástica prediz o Hitchcock do 
futuro que, nos seus melhores momentos, sempre preferiu narrar visualmente, a 
fazê-lo pelo recurso verbal aos diálogos. 

Aqui cabe lembrar a aula de cinematograficidade em que consiste a abertura 
do filme, mostrando a vítima do crime recém-cometido, (apenas mais uma da longa 
série em curso!), a sua descoberta por uma velha senhora, e toda uma longa 
sequência que vai desde o momento em que um jornalista comunica a informação 
para um jornal, até a completa divulgação do ocorrido com suas respectivas 
consequências, finalizando com as cenas no cabeleireiro onde as mulheres louras, 
em pânico, tingem o cabelo de negro, ou optam por falsos cachos, usados por 
debaixo dos chapéus. 

Esse acúmulo de detalhes (lembram da notícia sendo datilografada letra por 
letra e mostrada em close?) que cria a atmosfera, também serve para retardar o 
aparecimento do suspeito. Quando o misterioso "hóspede" ("lodger" no original) 
aparece na pensão, já haviam decorrido quinze minutos de filme, e claro, o 
espectador será obrigado a aguentar o suspense, sem nunca ter certeza, até o 
desenlace, se o "suspeito" seria de fato o criminoso. 

Guiado pelo ponto de vista limitado, sentimental e paranóico da dona da 
pensão, a mãe da moça por quem o "hóspede" expressa tanto interesse, esse 
espectador vai tirando as suas conclusões, a maior parte das quais se revelará 
equivocada no final. 

Outra sequência curiosa, e hoje clássica pela sua expressividade plástica, é a 
da captura do "suspeito" pela multidão enfurecida: já algemado (e quantos outros 
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personagens hitchcockianos não fugiriam algemados, a algema se convertendo em 
verdadeiro símbolo diegético!), o rapaz tenta pular um gradeado de jardim quando 
fica engalhado pelas algemas e, pendurado e completamente a mercê de seus 
perseguidores, padece como um Cristo agonizante.  

Conforme é comum acontecer em filmes rodados numa era tão tenra quanto a 
muda, quando a linguagem cinematográfica ainda não havia feito as suas principais 
conquistas semióticas, aqui e acolá se nota o apelo a um recurso que a própria 
história do cinema se encarregaria de apagar, como aquele de dividir os aposentos da 
pensão com uma placa de vidro, fazendo com que o espectador, posto numa sala 
térrea, pudesse ver em contra-plongée (o que naturalmente, compensava o não poder 
ouvir!) os pés do "suspeito" marchando de um lado para outro sobre o soalho do 
quarto no andar superior. 

Recursos esdrúxulos dessa ordem soam como curiosidades históricas que, no 
geral, não prejudicam o funcionamento do filme. 

Em sua célebre entrevista a François Truffaut, Hitchcock conta como os 
produtores de The Lodger, depois de assistirem a sua primeira versão, condenaram o 
filme como algo incompreensível e imprestável, e exigiram mudanças várias, das 
quais somente duas teriam sido feitas. 

Naturalmente, quando o filme foi lançado, fez um sucesso estrondoso e, 
inclusive, foi aclamado pela crítica como a melhor película inglesa até então 
realizada, a Produção foi obrigada a dar o braço a torcer.  

Um em tempo para os hitchcockianos inveterados: é em The Lodger que o 
gorducho macabro inaugura o hábito de aparecer na tela. Tente, portanto, localizá-
lo. 

 
 
Com Buster Keaton, a todo vapor 
 
Desde a invenção do cinematógrafo, uma das imagens mais fotogênicas na 

tela tem sido a do trem. Logo que os primeiros espectadores dos irmãos Lumière 
entenderam que a locomotiva que se aproximava deles em A chegada do trem à 
Estação (1895) não ia esmagá-los, passaram a apreciar a beleza da imagem e a 
querer mais. 

Tanto é que, mais tarde, muitos filmes iriam retirar efeitos particulares dessa 
imagem e acho que cada espectador tem sua “cena de trem” preferida. Quem não 
recorda Rick, num trem superlotado de uma estação parisiense, esperando uma Lisa 
que não vem? Lembrem, por exemplo, certos trechos em Hitchcock, em David Lean, 
em Fred Zinnemann, ou, se for o caso, em John Frankenheimer, que tem um filme 
chamado justamente O trem (The train, 1964). 

Implicando partida, ou chegada, a imagem do trem tem um peso (sentido 
duplo) dramático, elegíaco, trágico, todo especial que rendeu muitas lágrimas na 
história do cinema, e ainda hoje rende. 
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E, contudo, um dos melhores aproveitamentos dessa imagem foi radicalmente 
cômico. 

Estou me referindo a um filme mudo de 1927 que a crítica internacional 
continua colocando na lista dos dez melhores de todos os tempos e lugares: A 
General (The general), com Buster Keaton no elenco e na co-direção. 

Condutor por profissão, o jovem Johnny Gray (Keaton) tem dois amores: sua 
namorada Annabelle Lee (Marion Mack) e sua locomotiva, chamada A general. 
Entre esses dois amores parece não haver conflito, até que estoura a guerra de 
secessão, sim, pois estamos no Sul dos Estados Unidos lá por 1861. Quando o Forte 
Sunter é queimado pelos soldados do Norte, tudo que é de marmanjo na Geórgia 
corre para alistar-se, e Johnny, instigado pela patriótica namorada, é o primeiro da 
fila. Não é aceito por causa de sua profissão, mas não lhe dizem isso, e ele passa a se 
sentir um covarde, principalmente depois que Annabelle lhe joga na cara que só 
tornará a lhe dirigir a palavra quando ele estiver vestido com o uniforme dos 
confederados. 

Correndo trilhos entre cidades, Johnny fica fora da guerra, mas não por muito 
tempo. Eis que um belo dia, numa parada para o almoço, os malvados soldados do 
Norte simplesmente roubam o seu trem, e a partir daí, todo o restante do filme é 
sobre a sua (quase) solitária, improvável, implausível, impossível tentativa de 
resgate da General. 

Um homem sozinho tentando desesperadamente e por todos os meios físicos 
reaver um trem roubado: eis o tipo surrealista de argumento que só seria viável ao 
tempo do cinema mudo, quando a autonomia da imagem era imperativa. Bem 
entendido, a estória do trem roubado na Geórgia e conduzido ao Tennessee pelo 
exército da União é verídica, mas não a sua fantástica recuperação por um condutor 
solitário e apaixonado. 

Do começo ao fim, o filme tem um ritmo frenético, acelerado, desembestado, 
de uma Maria-fumaça a todo vapor, e comprova aquela tese, nem sempre óbvia, de 
que a ação, na arte da imagem em movimento, tem um funcionamento especial, 
inviável em qualquer outra modalidade de arte. 

O melhor é que essa ação não está dissociada da psicologia. As muitas gags 
que desenvolvem o enredo também servem para construir e consolidar o perfil do 
protagonista. Como um herói patético, mas também trágico, Johnny é vítima do 
acaso, que ora o condena, ora o protege. Quando o seu alistamento não é aceito, ele 
perde a namorada, mas em compensação, quando lhe roubam a locomotiva, ele 
termina entrando na guerra e virando herói, condição com que a reconquista. Não é, 
por exemplo, nada casual que Annabelle estivesse justamente no trem roubado, 
fosse feita refém dos inimigos, para poder ser salva pelo mesmo namorado recusado. 
No desenlace, Johnny terá sido promovido, de mero condutor a “soldado” (a nova 
profissão que ele anuncia ao ser, finalmente, alistado). 

“Se vocês perderem essa guerra, não ponham a culpa em mim” grita Johnny 
para o funcionário, ao ser expulso do setor de alistamento. Claro, não é sem ironia 
que ele é o herói de uma causa perdida, a do Sul, e esse dado contextual incrementa 
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o seu lado, digamos, trágico, como se o filme todo fosse um comentário existencial 
sobre a condição humana. No papel desse herói patético, Keaton está perfeito e sua 
“cara de pedra” (“Stone Face”, como é chamado em seu país) funciona a contento: 
não há sorrisos, sequer no “provisório” happy end. 

Apesar de as gags do filme terem sido imitadas ad nauseam e hoje parecerem 
clichês, algumas cenas continuam antológicas, como: a corte à Annabelle na 
presença dos dois garotos; a insistente e inútil tentativa de alistamento; toda a 
perseguição à locomotiva roubada; o canhão que teima em explodir sobre o alvo 
errado; o esconderijo debaixo da mesa dos chefes nortistas; a transformação de 
Annabelle em mercadoria, ao ser posta em um saco de pano, que antes continha as 
botas nortistas; o desajeitado manuseio da espada, que termina atingindo um soldado 
inimigo-chave; o truculento beijo final em Annabelle, acompanhado de um catálogo 
de continências à tropa que passa; etc. 

Certas sequências chegam a ser épicas, como as cavalgadas das tropas em 
combate, ou, a estupenda queda daquele trem, da ponte em chamas para as águas 
geladas do Rock River. 

Consta que Keaton e seu co-diretor Clyde Bruckman filmaram tudo no 
Oregon, e a Guarda do Parque Nacional, obsequiosamente, fez o papel duplo, ora 
dos nortistas, ora dos sulistas, apenas mudando de uniforme para cada caso. Já o 
trem destruído foi a cena mais cara do cinema mudo, e elevou vertiginosamente o 
orçamento de um filme que, aplaudido pela crítica desde sempre, nunca teve a 
resposta de bilheteria esperada. 

A verdade é que A general é, ainda hoje, e acho que sempre será, uma delícia 
de se ver, e nos faz compreender a atitude de alguns críticos que, no contexto do 
cinema mudo, preferem Keaton a Chaplin. Não é o meu caso, mas essa é outra 
estória. 

 
 
Faz anos o Napoleão de Abel Gance 
 
Quem está completando noventa anos é o clássico Napoleão de Abel Gance 

que, com grande alarde, estreou no dia sete de abril de 1927 no Opéra de Paris, e 
desde então, nunca mais deixou de dar o que falar, conquistando um lugar quase 
cativo nas listas dos dez melhores da crítica internacional. Um crítico exigente como 
Leslie Halliwell lhe concede todas as estrelas de seu julgamento e lhe destaca a 
"velocidade narrativa e o faro de composição"; Jean Mitry lhe aponta a "exuberância 
genial"; Georges Sadoul chama atenção para a "pesquisa de movimento de câmera". 
O crítico americano Tony Payne elogia a "poesia grandiloquente de sua narrativa 
puramente visual que nenhum superlativo consegue descrever". Para Leonard Maltin 
trata-se de um "épico mudo monumental" e para Steven Scheuer, "essa obra prima 
suprema é um dos maiores filmes já feitos, um evento que nenhum cinéfilo pode 
perder". 
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Bem, se fôssemos catar encômios à obra de Abel Gance (1889-1981), esse 
"Victor Hugo do cinema francês", não teríamos espaço para outras coisas. Digamos 
de início que o seu filme é, no mínimo, grande em todos os sentidos, inclusive o 
material. Concebido para cobrir a vida completa do Imperador francês em seis 
longas partes, o que se tem em Napoleão é a mera primeira parte (as outras nunca 
chegariam a ser rodadas), que vai da infância à conquista da Itália, isso em mais de 
quatro horas de projeção. 

O filme faz a apologia apaixonada de Napoleão Bonaparte e, claro, a sua 
inspiração cinematográfica não podia ter sido outra senão o cinema épico e 
igualmente megalomaníaco e passional de D. W. Griffith, evidentemente o Griffith 
de Nascimento de uma nação (1915) e Intolerância (1916): do primeiro, Napoleão 
tem, digamos assim, a incorreção política (o mesmo fascismo assumido) e deste 
segundo, a ousadia plástica e estrutural, particularmente no que toca aos 
procedimentos de montagem e ao uso da câmera. 

Rodado entre 1925 e 1927, quando o cinema ainda era mudo, Napoleão vem 
sendo refeito ao longo das décadas e já em 1934 o próprio Gance  experimentou 
ousadias técnicas como o adicionamento do som estereofônico e a colocação das 
falas dos atores. Nessas novas versões, (uma das quais, bolada em co-autoria com 
Claude Lelouch, se reintitulou Bonaparte e a revolução, 1970), elementos diversos 
têm sido cortados ou adicionados, mas com certeza a mais satisfatória de todas é a 
versão que sintetiza as anteriores, a cuidadosamente restaurada, ao longo de vinte 
anos, pelo historiador inglês Kevin Brownlow, pela primeira vez relançada em 1981, 
com música de Carmine Coppola, sim, o pai do cineasta Francis Ford. 

Esta é a versão que pode ser vista em vídeo, embora lamentavelmente a 
grandiosidade do filme se perca na telinha. Por exemplo, a tela tripla que está na 
meia hora final de Napoleão, precursora do futuro cinerama, resulta completamente 
ridícula no vídeo, e vejam que essa "polivisão" está muito longe de ser a única 
inovação técnica de Gance. 

Na verdade, em poucos cineastas a técnica esteve tão a serviço da estética. 
Ainda que a visão tacanha do vídeo prejudique os efeitos, é possível sentir o impacto 
de certos procedimentos, como, por exemplo, a sobreimpressão, a exploração da 
plástica e o uso da montagem. Um caso exemplar é aquela cena em que o 
protagonista, ainda um mero tenente em Córsega, enfrenta, de frente e de perto, o 
olhar de seus inimigos políticos que o circundam em corjas. Expondo o seu rosto 
destemido e ameaçador em primeiro plano, a montagem intercala, em ritmo célere, a 
imagem da águia que fora tão importante na sua infância, até sobreimpor as duas 
coisas, numa visão monstruosa que assusta os presentes e os espectadores. 

Os comentadores adoram citar como momentos antológicos a cena inicial da 
luta com bolas de neve, no colégio, e a final, da retirada dos batalhões na Itália, em 
tela tripartite, mas com certeza, uma das sequências mais impressionantes do filme é 
aquela intermediária, quando Napoleão escapa de sua ilha natal num barco cuja vela 
é a bandeira da França, e em alto mediterrâneo é vítima de uma tempestade. 
Enquanto isso, no Reino de Terror de Paris, os políticos e o povo se desentendem na 
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Convenção e a narração faz a montagem intercalar a tempestade real de Napoleão 
com a "tempestade" figurada da população parisiense. 

Pois bem, com um domínio de ação humana e física inacreditável, Gance, 
mostrando em plongée dinâmica, ora a superfície convulsa do mar, ora a 
"superfície" da multidão que se aglomera em torno dos políticos, cria uma simetria 
de movimentos onde o mar toma os contornos de gente, e a gente, os do mar. O 
efeito plástico, conseguido – segundo consta – com a câmera pendurada num 
balanço, é único em cinema, e inesquecível. 

Aliás, por falar em multidão não foi somente na frente da câmera que atuou 
uma verdadeira multidão, mas também por trás dela. Embora seja de Gance o 
roteiro, a direção e a montagem, e, sobretudo, a perspectiva estilística do filme, 
Napoleão é um trabalho de conjunto que envolveu um número enorme de 
profissionais em todas as instâncias: não só alguns, mas uma equipe inteira foi 
assistente de direção, uma outra fez a fotografia, e ainda uma outra cuidou do 
cenário. 

Coordenando tudo, Gance nunca perdeu o fio de meada criativo e o forte 
sentido de individualidade para compor, a um só tempo e de uma maneira 
insuperável, epopéia e lirismo. O seu idiossincrático e inusitado (pelo menos até 
então) uso da câmera é um exemplo que vem ao caso, quando ele optou por colocá-
la em lugares tão improváveis para a época quanto o dorso de um cavalo 
desgovernado e sem cavaleiro, ou simplesmente debaixo d'água. 

Ainda hoje se contam anedotas sobre as suas extravagâncias, como aquela 
segundo a qual teria literalmente lançado a câmera no ar para obter determinado 
efeito, depois do que o aparelho, sob os protestos da produção, teria se esfacelado. 

No elenco está um Albert Dieudonné hipnotizante como o Napoleão adulto, e 
se procuramos com calma ainda vamos achar um Antonin Artaud, e o próprio Abel 
Gance. Dizem que Napoleão teria sido o filme preferido de Charles De Gaulle e a 
inspiração pessoal para a construção de seu próprio perfil, mas essa é outra história, 
que não me cabe contar. 

 
 
A teoria do riso em Chaplin 
 
Na história dos bastidores do cinema já é folclórica a obsessão que tinha 

Charles Chaplin com a confecção dos seus filmes: um lance cômico que, para o 
público parecia a coisa mais espontânea do mundo, era o resultado de verdadeira 
pesquisa mental em que gastava semanas ou meses ruminando, e a composição de 
cada tomada, era outra interminável pesquisa plástica, às vezes filmando a mesma 
cena dezenas de vezes para escolher a mais efetiva. 

Essa disparidade entre construção artificial e impressão de espontaneidade 
pode estar em outros cineastas, mas em Chaplin ela implica toda uma teoria do riso 
que, curiosamente, aparece ficcionalmente “formulada” num filme que, por motivos 
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biográficos, o cineasta terminou por desdenhar, agora lançado em vídeo como item 
da Coleção Charles Chaplin. 

O Circo (The Circus, 1927) parece ser somente um inocente filme sobre o 
vagabundo que só é engraçado quando não sabe que está sendo, e no entanto, se lido 
à luz da obra completa do autor, quanta lição teórica ele não contém. Verdadeiro 
avatar de reflexão sobre o fazer chapliniano, surge diante de nossos olhos tardios 
como uma construção em abismo, altamente elaborada e cheia de camadas que se 
sobrepõem umas às outras. 

A estória em si é simples: fugindo da polícia, um vagabundo entra por 
acidente num circo e a platéia ri com ele, muito mais do que com os palhaços; o 
dono do circo tenta contratá-lo, mas nos ensaios, ele se revela sem graça e inepto 
para a tarefa; depois, por outro acidente, é contratado para ajudante de cena, e de 
novo, sem querer, faz a platéia gargalhar, atrapalhando o trabalho dos profissionais; 
enfim, o dono resolve espertamente assumir a farsa, mantendo-o como ajudante e 
lucrando com suas trapalhadas espontâneas, com o maior cuidado para que ele não 
descubra que é “a estrela do show”; no dia em que o vagabundo descobre que é a 
“estrela”, sua graça se evapora, as platéias deixam de rir, e ele é sumariamente 
despedido. 

Na impossibilidade de uma análise mais extensiva, aqui me limito a anotar 
algumas questões que apontam para a complexidade conceitual do filme. Seria 
interessante considerar a própria noção de “espontaneidade” como ficcionalmente 
tratada, a qual revela um paradoxo que está na confusão que se faz entre Carlitos e 
Chaplin, personagem e autor, por sua vez, paralela àquela outra, entre platéia 
diegética (os frequentadores do circo no filme) e platéia real (nós espectadores). 

Por aí seria bom distinguir pelo menos três tipos de cenas com a figura de 
Carlitos em O Circo, cada uma mais complexa que a anterior: (1) cenas sem platéia 
diegética; (2) cenas com platéia diegética e riso; (3) cenas com platéia diegética sem 
riso. O que acontece em (1) é o que está em todos os outros filmes do autor, o 
vagabundo fazendo as suas trapalhadas “espontaneamente” e para um público 
invisível, que somos nós. O que acontece em (2) é a projeção dessa platéia invisível, 
na platéia dos frequentadores do circo que, ou riem por nós, ou conosco, diante de 
um Carlitos ainda “espontâneo”. O que acontece em (3) é a mesma projeção, com a 
diferença que Carlitos deixou, ficcionalmente, de fazer efeito porque, só agora – e 
não em (1) e (2) – ele está tentando fazer efeito. Não precisa dizer que riso diegético 
e riso real não são necessariamente coincidentes. 

Não sei até que ponto o esquema permite ao leitor tomar consciência do 
paradoxo implícito: Carlitos seria esse “cômico” que só provoca o riso se não tiver a 
deliberação de provocá-lo, quando se sabe que, sem interessar que tipo de cena está 
em cartaz, se (1), (2), ou (3), a construção do personagem contradiz a ideia, isto é, o 
Carlitos de (3) é, na verdade, muito mais, e não menos, elaborado que o de (1) e (2). 

O filme trabalha, maldosamente, com essa ilusão de que a mera intenção do 
provocar o riso já o anula – o conceito popular de humor, aquela ideia comum que 
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se têm de ser uma “pessoa engraçada” naturalmente espontânea. Em suma, tudo 
aquilo em que Charles Chaplin jamais acreditou. Nem fez. 

Que mensagem fílmica e fazer cinematográfico estejam em tamanha 
oposição, eis um dos mistérios na arte de um dos maiores cineastas do mundo. 

 
 
Sobre (uma) obra prima 
 
De que é feita uma obra prima? Difícil dizer, até porque conceitos estéticos 

variam com as épocas e os lugares. Como inexiste um limbo abstrato onde residam 
os traços essenciais e imutáveis da perfeição artística, o melhor é ir atrás de uma 
obra concreta, consumada e consumida, a que o juízo comum já tenha aproximado o 
conceito de prima. 

Não é o caso do filme O anjo azul (Der blaue Engel, 1930) do cineasta 
alemão Josef Von Sternberg? Nele parece se materializar, se não outro, pelo menos 
aquele princípio elementar da necessária igualdade entre forma e fundo. 

Sem espaço para uma abordagem mais ampla, destaco aqui alguns aspectos 
do filme que ilustrariam a pergunta inicial. 

Começo com o tema, mas para tanto, preciso passar por uma reconstituição 
mínima do argumento. Lecionando literatura inglesa no prestigiado Colégio Ludwig, 
o Professor Rath tem o infortúnio de conhecer essa vedette de cabaré itinerante por 
quem se apaixona: abandona o magistério, vai ser palhaço no cabaré, decai 
moralmente, até o dia em que a companhia teatral revisita sua cidade de origem, ele, 
em surto, morre grudado na mesma cátedra onde antigamente dava aulas. 

Como se percebe, a temática trabalha com contrastes em bloco duplo: de um 
lado, o conceito de cultura fica associado ao de dignidade, e de outro, o de boemia 
ao conceito de decadência. Esses contrastes, na verdade, se desdobram em outros, na 
maior parte dos casos, de forma irônica. Por exemplo: um dos textos literários 
ensinados pelo prof Rath a seus alunos é uma tragédia onde, portanto, alguém tem 
uma falha de caráter: a falha de Hamlet é outra, mas o professor vai ter a sua, e sua 
estória é, sim, uma tragédia. Além disso: são os próprios alunos que, involuntária 
mas significativamente, introduzem o Prof Rath às fotos de Lola-Lola, e o conduzem 
ao cabaré e a seus braços. Ou seja, enquanto o professor lhes ensina tragédia 
(Shakespeare), os alunos fornecem a ele, o material para fazer a sua própria tragédia. 

Nesse sentido, nada mais expressivo da opção (errada) do professor perante a 
dicotomia cultura vs boemia: ao fugir do bordel, no meio da noite, ele procura o 
colégio, se agarra às bordas do bureau e morre agarrado, os seus dedos presos, 
dizendo isso o que ele queria: nunca mais se desgarrar do antigo prestígio que 
detinha. 

Naturalmente, todas as implicações do tema se estendem à psicologia do 
protagonista. Eis um dos exemplos de como isso se dá. No dia do casamento de Lota 
e Rath, o prestidigitador tira, ainda brincando, ovos do nariz do noivo que imita o 
“cocoricó” de um galo. Ora, quando o professor vira palhaço, profissionalmente (já 
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que o dinheiro de seus proventos se acabara), é esse “cocoricó” que ele 
performatiza, e mais que isso, na ocasião de seu surto nervoso é com esse mesmo 
“cocoricó” que ele vai atacar a esposa-prostituta e seu novo parceiro. Ou seja, 
delineando a evolução de sua personalidade, o “cocoricó” passa, na narrativa, por 
três estágios: brincadeira, instrumento profissional e delírio. 

Muito presa ao desenvolvimento psicológico do prof. Rath está a narração e 
seus recursos. Combinando montagem com construção de cena, vejam como dois 
momentos da narrativa, justapostos no tempo, se expressam de forma 
cinematográfica. No começo da vida a dois, as fotos de Lola caem da valise nas 
mãos desastradas do professor e ele protesta, dizendo que enquanto tiver dinheiro, 
essas fotos obscenas não serão vendidas aos fregueses. Corte, e a cena seguinte 
mostra, exatamente, ele caminhando por entre as mesas superlotadas do cabaré, 
vendendo as fotos da esposa seminua. 

Um dos trabalhos mais ricos da narração está em quebrar a linearidade do 
tempo, misturando elementos do futuro aos do presente e passado, tudo isso com 
justificativas psicológicas, presas à estória do protagonista. Vejam como ao prof. 
Rath  é dado um alterego, na pessoa daquele palhaço literal que o espia desde o 
primeiro dia, como quem diz ‘eu conheço essa triste estória, porque fui a vítima 
antes do senhor’. No final do filme, ao surgir esse novo pretendente rico para Lola, o 
tal de Mazena, se fecha o ciclo, na ordem: pallhaço, Rath, Mazena.  

O uso a câmera é um outro elemento exemplar. Basta considerar a simetria 
perfeita e extremamente eloquente daqueles dois travelings dentro da sala de aula, 
executados lentamente do bureau para os fundos da sala; uma primeira vez, no 
começo do filme, na ocasião da última aula ministrada pelo professor e depois, no 
final, no momento de sua morte, como última tomada. 

O emprego da música é outro item que vem ao caso, incrementando a ironia 
do discurso. “O que posso fazer? – pergunta Lola, na letra da canção recorrente – É 
da minha natureza: só sei amar. Os homens se aproximam e, como mariposas perto 
da luz, queimam as asas e morrem”. Cantada para o professor em sua primeira visita 
ao bordel, essa canção é repetida algumas vezes, mas o mais sintomático é que Lola 
a esteja cantando para os fregueses justamente na ocasião em que o prof. Rath, perto 
do final, desaparece no meio da noite em busca da dignidade perdida. 

 
 
O primeiro Oscar assim chamado 
 
Quando, em 1927, a Academia de Hollywood institui-se para premiar as 

melhores realizações do ano, o prêmio não tinha nome. E assim permaneceria por 
algum tempo. Pelo menos de 1928 a 1931 ele foi entregue inominado, apenas com a 
expressão genérica de “os melhores segundo a Academia”. 

Foi por volta de trinta e um que uma secretária da Academia, recém-
contratada, avistou pela primeira vez a estatueta e, incontida, soltou um comentário 
pessoal; “Parece com o meu tio Oscar”. Por acaso a imprensa estava por perto e no 
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dia seguinte os jornais estamparam que o prêmio já tinha nome. A brincadeira pegou 
de tal modo que... Bem, o resto da história vocês conhecem. Dizem que depois a tal 
secretária negou a semelhança com o seu parente, mas aí já era tarde: o sonoro 
dissílabo se consagrara como o nome do prêmio cinematográfico mais importante do 
planeta. 

Uma produção da MGM de 1932, Grande Hotel (de Edmond Goulding) teria 
sido, portanto, o primeiro filme a receber o prêmio de melhor do ano com o devido 
nome de Oscar. 

Baseado em romance da escritora alemã Vicki Baum, o filme descreve o 
movimento em um hotel de luxo em Berlim, contando, separadamente, as estórias de 
vários hóspedes para, depois, uni-las em um núcleo só. 

Há essa bailarina decadente que se atormenta na nostalgia dos velhos tempos 
quando, na sua Rússia de origem, dançava para a família real. Há esse barão falido 
que sobrevive de furtos, cometidos dentro do próprio hotel, a hóspedes que são 
seduzidos pelo seu charme. Há esse empresário em apuros, cuja última negociata 
não deu certo e ele tenta fugir do problema com um pouco de diversão. Há essa 
estenógrafa que está sempre sendo assediada pelos homens em torno de si. Há esse 
senhor aposentado que gasta suas economias para ter direito a um luxo que foi 
sempre dos seus patrões. 

“ I want to be alone” (´Quero ficar sozinha`) é o que, ao som de 
Rachmaninoff, repete uma Greta Garbo blasé, no papel da bailarina russa, só que 
isto não será possível. De forma insólita, estes personagens se conhecerão, se 
envolverão, e o filme irá terminar de modo drástico, com um crime, uma prisão, um 
casamento arranjado, e uma desilusão amorosa, justamente a de Garbo que, por 
ironia, ficará, no pós-tela, sozinha, agora à revelia de si mesma. 

O único personagem fora dessa “quadrilha” trágica é um hóspede habitual 
que, quase sempre embriagado, não percebe o que se passa diante do seu nariz, e 
comenta, no final do filme: “Grande Hotel, sempre o mesmo: gente chega e gente sai 
e nada acontece”. A fala é, na verdade, uma sacada de roteiro para sugerir que o 
Hotel descrito seria um micro-cosmo, uma espécie de representação do mundo, onde 
por vezes, as coisas acontecem sem que percebamos. 

Do ponto de vista narrativo, Grande Hotel lembra o cinema atual de um 
Robert Altman, ou, colocando a questão de maneira mais apropriada, Altman é que 
deve ter se inspirado nele para criar o seu conhecido esquema de roteiros onde o 
cenário é o mesmo do começo ao fim, o tempo é uno, e as várias estórias narradas 
confluem para um mesmo desenlace, somatório e sintético. 

Visto hoje, Grande Hotel soa inevitavelmente datado e, se for o caso, 
desnecessariamente melodramático, com diálogos óbvios, cuja obviedade se explica, 
talvez, pela novidade no emprego do som, só incorporado ao cinema havia pouco 
tempo. 

Uma impressão errônea é que pareça modesto, pois, na época foi uma 
superprodução, bancada pelo “príncipe de Hollywood” Irving Thalberg, que, por 
exemplo, escolheu os atores a dedo. Tanto é assim que o filme é considerado o 
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primeiro, na história da sétima arte, a apelar para o lance mercadológico de um 
elenco multi-estelar onde Greta Garbo – ao contrário da vontade expressa na sua fala 
famosa já citada – não está sozinha: de sobrancelhas ainda não tão grossas, uma 
jovem e irreconhecível Joan Crawford desempenha a estenógrafa assediada; o galã 
John Barrymore é o barão falido; o veterano Lionel Barrymore é o velhote 
aposentado, e o excelente Wallace Beery é o empresário em apuros, atores tão 
badalados na época quanto Leonardo DiCaprio e Robert DeNiro o são hoje em dia. 

Por essas ou por outras, com o Oscar chamado de Oscar ajudando ou não, 
Grande Hotel deu aos estúdios da MGM um lucro de oito milhões de dólares, na 
época uma soma astronômica, com o dividendo de haver entrado para a história do 
cinema como um clássico. 

 
 
King kong, o clássico  
 
Uivando horrendo, batendo nos peitos enfurecido, pisando prédios e 

multidões ameaçador, trepando no topo do Empire State Building, está de volta o 
mítico macaco-monstro King Kong... Mas, atenção, esqueçam a versão colorida 
(1976) que de sua estória fez o desafortunado John Guillermin onde estreou uma 
jovem e patética Jessica Lange! Apaguem da memória essa imitação pálida e mal 
sucedida para poder curtir plenamente a versão original, sem preconceitos técnicos 
ou históricos. Produzido num ano tão remoto quanto 1933, em que o som acoplado à 
película cinematográfica ainda era uma novidade, o clássico King Kong da dupla 
Ernest B. Schoedsack e Merian C. Cooper acaba se ser selado em vídeo.  

 Apesar do handcap da telinha, é fácil perceber porque a crítica internacional 
tem razão em, unanimemente, manter para o filme, o atributo de clássico da história 
do cinema e obra irretocável e insuperável em seu gênero. Evidentemente, para 
apreciar um filme tão antigo se faz necessária aquela consciência cronológica que 
deve abstrair os ruídos tecnológicos entre a contemporaneidade e os anos trinta. 
Acostumado aos artifícios cibernéticos de George Lucas, o jovem de hoje que 
esnobar a “primitividade artesanal” de King Kong perde o ponto da questão, ou 
como se diria em língua de gringo, “misses completely the point”. 

Na década de trinta o mago dos efeitos especiais se chamava Willie J. 
O’Brien que aqui prodigaliza trucagens para viabilizar as lutas de King Kong com 
dinossauros, cobras gigantes e, mais tarde, com o mundo de pedra e cimento dos 
civilizados. A montagem de figuras liliputianas (os humanos diante dos monstros) e 
seres descomunais dentro do mesmo quadro, e principalmente, a luta dos aeroplanos 
com o gorila monstruoso, constituem verdadeiros milagres de engenho técnico e a 
gente, que vê o filme agora, não consegue deixar de imaginar o quanto esses 
recursos impressionaram as platéias da época. Profundamente eficaz no intento de 
homologar a estranheza da temática, a música, do mestre Max Steiner, é um dos 
pontos altos do filme, mas a verdade é que tudo nele se soma para o efeito conjunto 
que ainda hoje exerce. 
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“Não foram os aviões que o mataram: foi a Bela que matou a Fera”, 
epitomiza no final do filme o caçador que descobrira King Kong nas selvas tropicais 
da África e o trouxera para a metrópole. E, de fato, esse é o tema subjacente desde 
que o filme se inicia, o do contraste entre, de um lado,  os requintes estéticos da 
Natureza, ilustrados na beleza da moça, e de outro, suas deformações perversas e 
amedrontadoras. Como na lenda conhecida, e tomada como intertexto, o monstro 
feio se deixa fascinar pela beleza da jovem e perece nesse fascínio. 

Com grande força plástica e imaginativa, o filme convoca os nossos temores 
mais recônditos a conviver com a nossa consciência durante algum tempo, para no 
fim de tudo, nos oferecer a catarse no cadáver descomunal do gorila estendido nas 
avenidas de Nova York. O medo da monstruosidade sem remédio, cuja hipérbole 
está no tamanho mesmo do macaco, resulta apaziguado e a gente pode sair do 
cinema (ou no caso de hoje, desligar o vídeo) e ir dormir tranquilo. 

A narração é extremamente sábia em postergar o aparecimento do monstro 
até quase a metade andada da película, tendo, claro, o cuidado de anunciá-lo em um 
número enorme de pequenos ícones audio-visuais, do diálogo à música, passando 
pelos jogos de sombras e elipses significativas. 

Contudo, desde aquele momento na selva, em que o portão, construído pelos 
indígenas como um potente superego, é rompido, ninguém mais está a salvo e 
imergimos num universo de seres maléficos onde a possibilidade de sobrevivência 
humana é praticamente igual a zero. 

Entregue ao macaco-monstro pelos índios, a mocinha sobreviverá unicamente 
por conta do amor que desperta. Aquele outro momento no teatro novaiorquino, em 
que o macaco se desvencilha dos grilhões e escapa para instituir o caos, equivale à 
ruptura anterior do portão na selva, e claro, designa e reforça a inoperância humana 
(primitiva ou civilizada, tanto faz!) em dominar as monstruosas forças naturais com 
que se brinca.  

Os expedicionários que partem em busca desse universo selvagem soariam 
mais verossímeis se fossem, suponhamos, comerciantes ou coisa parecida. Mas não. 
O comandante é um cineasta que deseja, antes de mais nada, filmar as forças brutas 
da Natureza, dramatizá-las e exibi-las como espetáculo. 

Tanto é assim que depois de dominado o monstro, ele é incontinenti 
conduzido à cidade onde vai funcionar como um show para platéias curiosas e 
deslumbradas com a visão da monstruosidade. Nesse aspecto, o filme cria uma 
“construção em abismo” (cf o francês “mise en abîme”) com duas consequências 
semióticas: (1) intensifica o envolvimento dos espectadores empíricos, que se 
identificam com os espectadores fictícios; (2) promove a reflexão sobre o conceito 
de cinema-espetáculo ao apontar, no próprio consumo da Sétima Arte, a sua 
qualidade “monstruosa”. . 

Antológica é a cena final em torno do Empire State, este posteriormente lido 
pela crítica feminista do filme como um símbolo fálico, o que direcionaria toda a 
interpretação para um conteúdo machista. Seja como for, dizem as más línguas que à 
atriz (a pouco conhecida Fay Wray) nem se pediu que atuasse, mas simplesmente 
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que gritasse. O que não chega a ser propriamente verdadeiro, basta lembrar aquela 
cena, relativamente demorada, em que o comandante da expedição a fotografa no 
navio, ensaiando com ela, na sua insistência em fazer “espetáculo”, uma virtual 
reação à aparição de algo enorme e apavorante: não há nada a sua frente neste 
momento e, no entanto, como ela performatiza bem, agora, o terror que só 
experimentará mais tarde, diante do “real” King Kong.   

Em todos os sentidos, cinema. 
 
 
O homem de Aran 
 
Para os fãs do cinema documental, está disponível em DVD um dos mais 

prestigiados clássicos do gênero, o famoso O homem de Aran (Man f Aran, 1934) 
de Robert Flaherty. 

Em setenta e cinco minutos de impressionante preto-e-branco, o filme mostra 
o duro cotidiano dos habitantes da costa oeste da Irlanda, uma ilha íngreme e estéril, 
marcada pelas enormes falésias que, violento, o mar castiga impiedosamente. 

Aparentemente, acompanha-se a vida de uma família de pescadores: o 
homem tomou a canoa em direção ao alto-mar, a mulher cuida da rústica cabana 
onde residem, e o filho se inicia na atividade da pesca, lançando o seu anzol do alto 
de um despenhadeiro. 

Só que não há nada de tranquilo nessa vida primitiva: para produzir a batata 
que se come, o solo rochoso precisa ser literalmente quebrado a golpes e misturado 
com algas marinhas. O mar, por sua vez, é inóspito e só fornece o peixe depois de 
luta insana com ondas avassaladoras. 

Duas sequências de grande impacto, sempre citadas pela crítica, são a da 
pesca do tubarão, e a da tempestade, no retorno dos pescadores, entre vagas 
gigantescas que não se sabe como não engoliram a câmera que as filmava. 

Falei em fãs do documentário, mas, na verdade, o filme, de uma beleza 
plástica estonteante, encanta a todos, especialmente a quem se interesse pelo tema 
universal da luta entre o homem e a natureza. 

Para dizer a verdade, “Os pescadores de Aran” (como foi chamado o filme no 
seu recente selo brasileiro) só é documental até certo ponto. 

Ao contrário de Nanook, o esquimó (Nanook of the North) que Flaherty 
rodou em 1922 no Pólo Ártico, este filme possui um grau elevado de ficcionalidade. 
Os seus personagens são os habitantes do lugar, mas, diante da câmera não estão 
propriamente ao natural: interpretam a si mesmos, e a estória que se acompanha não 
corresponde exatamente ao cotidiano dos pescadores, e sim, ao roteiro 
cinematográfico de autoria do próprio Flaherty, que, embora tenha vivido por dois 
anos e meio no seio dessa comunidade costeira, não abraçou a ideia de simplesmente 
registrá-la, como poderia ter feito, na linha do chamado “cinema direto”. Em suma, 
para usar um termo comum no começo do século XX, o filme é “posado”, ou seja, 
parcialmente encenado. 
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Para se ter uma ideia do grau de ingerência do cineasta sobre o seu objeto 
filmado, quando Flaherty chegou a Aran, com a sua equipe, não se pescava mais o 
tubarão. No século XIX, esse animal fornecera o óleo que iluminava a aldeia, mas, 
já fazia mais de meio século que sua difícil captura fora abandonada. Pois, para fins 
meramente dramáticos, Flaherty convenceu os pescadores a retomarem essa pesca, e 
como eles, os pescadores, não detinham mais a técnica dos seus antepassados, 
Flaherty os orientou com as instruções necessárias, certamente apreendidas em 
livros.  

Homologando o efeito ficcional está a montagem, cuidadosa em, em 
determinados momentos, intercalar os planos “naturais” (por exemplo, as ondas 
quebrando contra as falésias) com os planos “posados” (os gestos e expressões 
faciais dos atores amadores), de forma a sustentar a continuidade narrativa. 

Esse privilégio da mise-en-scène sobre o real tem feito com que muitos 
comentadores do filme não aceitem a sua qualificação de documentário, preferindo 
enquadrá-lo como cinema de ficção. 

Aqui, duas considerações são importantes, a primeira de ordem prática, a 
segunda, de natureza teórica: (1) perfeitamente consciente do que fazia, Flaherty 
planejou, rodou e montou o filme, de propósito, para o circuito comercial, onde, 
como se sabe, os documentários ditos “puros” nunca tiveram muita aceitação.  (2) a 
rigor, nenhum documentário é puro, ou seja, completamente isento de ficção. Para 
comprovação, esta segunda consideração requer um ensaio que, infelizmente, não 
tenho, aqui, o espaço para desenvolver. 

Sem importar mais se O homem de Aran (prefiro a tradução literal do título, 
que a cinefilia há muito tempo consagrou no boca à boca) é documentário ou ficção, 
está aí a oportunidade de se assistir a um grande clássico que honra a história da 
sétima arte, o trabalho dedicado e pessoal de um dos maiores cineastas de todos os 
tempos. 

 
 
Cinema táctil 

 
           Ao meio de uma pequena mostra de clássicos franceses, foi exibido no 

SESC um dos filmes mais intrigantes e polêmicos na história do cinema, L’Atalante 
(1934) de JeanVigo. Nos velhos tempos do cineclubismo, essa exibição arrebanharia 
multidões: hoje em dia coleta alguns gatos pingados, muitos do quais nem sequer 
sabe da importância de Vigo. 

Morto aos vinte e nove anos, e filho do militante anarquista Miguel 
Almereyda, Jean Vigo deixou apenas dois longas (o outro é Zéro de conduite, 
1932), realizados, segundo consta, por um Vigo já doente e, no caso de L’Atalante, 
em estado constantemente febril. E, no entanto, essa exígua filmografia foi o 
bastante para consagrá-lo, desde cedo, como um dos mais inspirados e geniais 
cineastas do século. Isso, apesar de dois pesares: (1) a censura francesa que cassou 
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Zéro por décadas, e (2) os exibidores que, em vista das frequentes vaias das platéias 
parisienses da época, boicotaram L’Atalante. 

Um dos pioneiros no estudo da obra de Vigo é o nosso Paulo Emílio, que a 
dissecou em seu livro Jean Vigo, primeiramente editado na França pela Seuil, e só 
depois traduzido para o português pela Paz e Terra. Nesse livro, está refeito o 
‘making of’ de L’Atalante, e revistos os seus problemas de produção, distribuição, 
cortes posteriores impostos pela comercialização, e finalmente, resgate de cópias 
autênticas.  

Em sua análise do filme, Paulo Emílio investiga à exaustão, o dilema entre, 
de um lado, as exigências mercadológicas da Gaumont, que obrigou Vigo a trabalhar 
em cima de um roteiro alheio, fraco e inexpressivo, e de outro, os esforços do 
cineasta em ser pessoal e criativo. E nesse aspecto, toca no cerne do estilo Vigo, tão 
evidenciado pela crítica, que é o de promover e manter a tensão difícil e mágica 
entre o real e o poético, o prosaico e o lírico, o mimético e o fantástico. Uma tensão 
que François Truffaut, para quem o filme é um dos seus dez mais, resume nos 
termos antitéticos: realismo (a la Rosselini) e esteticismo (a la Eisenstein), em Vigo 
confluídos. 

Com aparente singeleza, L’Atalante narra os primeiros dias na vida de um 
casal, ele, dono do barco que tem o nome do filme, ela uma camponesa vinda do 
interior. O velho marinheiro Pai Jules e seu aprendiz, além de um punhado de gatos, 
compõem o quadro de tripulantes com quem empreendemos essa viagem pelos rios 
da França, cheia de pequenos incidentes domésticos, alguns supostamente 
insignificantes ou, se for o caso, inexplicáveis. 

Aqui não temos espaço para análises, mas ao menos dois aspectos me 
chamaram a atenção. O primeiro, a semelhança que o filme de Vigo guarda com 
essa obra prima que é o Aurora (1928) de Murnau, também uma estória simples de 
casamento desfeito, – por causa da fascinação de um dos cônjuges com a cidade 
grande – e refeito. Não sei se a crítica já apontou essa semelhança, e a deixo 
anotada. 

O outro aspecto, uma impressão minha, muito pessoal, foi confirmada pela 
consulta à fortuna crítica do filme. Engraçado: enquanto via L’Atalante e à parte 
toda a sua poesia, não me desvencilhava de uma sensação de estar às margens de um 
daqueles filmezinhos pornôs do cinema mudo, que até os anos sessenta ainda eram 
exibidos em sessões para homens depois das dez horas. 

Todas aquelas cenas com o Pai Jules e Juliette, ele lhe mostrando o corpo 
semi-nu, repleto de tatuagens eróticas, ou então ela lhe penteando o cabelo sem 
motivo óbvio, todos esses pequenos chamegos que não conduzem a narrativa e 
detêm uma gratuidade perturbadora, tudo isso me lembrava os pornôs preto e branco 
de antanho, e para surpresa minha, vi essa impressão confirmada em vários 
comentários do filme. O crítico Bazin fala em “gosto quase obsceno de carne”, e 
Truffaut em “cinema olfativo”, expressão que eu mudaria para “cinema táctil”. 
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Pioneiro na cor 
 
O que a eletrônica tem feito pela memória do cinema não pode ser 

subestimado. Agora mesmo me deparo com um filme raro, só conhecido de 
referência, e a que jamais supus pudesse ter acesso. 

Lançado em DVD e disponível para locação, Vaidade e beleza (Becky Sharp, 
1935) não é apenas um filme antigo. É, na verdade, um marco cinematográfico, pois 
traz o trunfo de ter sido, na historia da sétima arte, a primeira película em cores. 

Bem entendido, antes dessa data, 1935, a cor já fora utilizada em vários 
curtas metragens, mas só em curtas. Vaidade e beleza foi, efetivamente, o primeiro 
filme de duração padrão - no caso, oitenta e três minutos - a ser fotografado em 
technicolor, e (atenção para quem tem dúvidas!) os historiógrafos do cinema fazem 
o devido registro do fato, casos, por exemplo, do inglês Leslie Halliwell e do 
americano Leonard Maltin. 

Nesse technicolor experimental não havia mais que três cores básicas, 
vermelho, azul e amarelo, e, nas filmagens, evitaram-se, naturalmente, as locações 
exteriores, impossíveis de fotografar sem um espectro cromático maior. De qualquer 
forma, para a época o avanço já foi enorme, quando se considera que apenas sete 
anos antes disso, o cinema nem som tinha. 

A ousadia de fotografar um longa em cores foi de um estúdio pequeno mas 
próspero, a RKO, aquele mesmo que algum tempo depois financiaria o projeto de 
Cidadão Kane. O design da produção ficou com Robert Edmond Jones, a fotografia 
propriamente dita, com Ray Rennahan, e a direção foi dada a Reuben Mamoulian. 
Para o papel-título (Cf título original), foi escolhida uma atriz em evidência, Miriam 
Hopkins, por sinal, indicada ao Oscar pelo desempenho. 

Se por acaso o público entusiasmou-se em ver a tela colorida, a crítica, não. 
No geral, as reações à estreia de Vaidade e beleza foram desfavoráveis e ainda hoje 
é conhecida a cobrança de um crítico do quilate de Graham Green. No seu 
comentário, o autor de O poder e a glória perguntava: “a cor pode encher os olhos, 
mas, será que ela pode reproduzir com um mínimo de fidelidade o estado depreciado 
de uma roupa velha, o ensebado de um chapéu usado?” 

Bem, de Vaidade e beleza em diante, o emprego da cor no cinema – a gente 
sabe - evoluiria um bocado, mas, questões técnicas à parte, o filme também foi 
atacado por outros motivos. Segundo alguns críticos americanos, por trás das cores 
não havia mesmo muita estufa. 

E, de fato, Vaidade e beleza não é decididamente um grande filme, com o 
agravante de que o espectador desavisado que o vê hoje deve achar o seu 
technicolor, feio, precário e chapado, por ironia, lembrando aquelas frias versões 
colorizadas por computador de películas em preto-e-branco. 

Adaptação de um grande romance da literatura inglesa, o Vanity Fair (´Feira 
de vaidades´) do vitoriano William Thackeray, o filme conta a estória de Becky 
Sharp, essa moça ambiciosa que, sendo de origem humilde, faz o que pode e o que 
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não pode para ascender na escala social, se necessário ferindo pessoas queridas, 
como a sua ex-colega de Internato, a rica, bondosa e ingênua Amélia Sedley. 

Ao contrário do volumoso romance de Thackeray, o filme se centra na figura 
de Becky Sharp, tanto assim que recebe o seu nome. Todos os eventos mostrados 
servem para delinear o caráter dessa mulher malvada, espécie de protótipo do 
egoísmo cego. Lembrando o cinema mudo, a interretação de Miriam Hopkins tem 
um quê de pantomima, especialmente nas cenas em que Becky finge ser boazinha e, 
nas costas dos ludibriados, ri para si mesma e para nós. O resultado é que o seu 
personagem parece – no mau sentido da palavra - caricaturesco, qualidade 
inevitavelmente extensiva ao filme, que se abre e se fecha com uma simetria 
sintomática e meio manjada; Becky lançando na cara dos respectivos doadores um 
livro: na abertura do filme, um dicionário (ou seja, a cultura), no fechamento, um 
catecismo (a religião). 

Essa caracterização maniqueísta e meio rasa não ajuda em nada Vaidade e 
beleza que, afinal, - admitamos – só vale ser conhecido pela curiosidade técnica de 
haver inaugurado a tela em cores. 

 
 
Jean Renoir e a grande ilusão  
 
Quem visita, num museu de arte impressionista, a coleção completa de 

Auguste Renoir pode ver vários quadros retratando crianças de poucos anos, no caso 
os próprios filhos do pintor. Pois uma delas, um garotinho rechonchudo e risonho 
que se apoia numa mesa de cozinha, se chamava Jean, e – quem diria? – viria a se 
tornar um dos maiores cineastas de seus país. 

Quando cresceu Jean Renoir tentou primeiro a cerâmica, depois a aviação, 
para mais tarde abraçar o cinema em definitivo, sendo considerado, hoje e há muito, 
um dos mais importantes cineastas do planeta. É o autor de A regra do jogo (La 
règle du jeu, 1939), aquele filme que, ao lado de Cidadão Kane e O encouraçado 
Potemkin, entraria na lista dos dez melhores da crítica internacional, para – tudo 
indica – nunca mais sair. Pouco comercial, infelizmente é mal conhecido no Brasil, 
pelo menos de quem não frequenta as cinematecas da vida. Localmente, a última 
notícia que tenho de sua exibição foi num festival de cinema francês realizado pelo 
SESC há muito tempo, onde se viu A cadela, Boudu salvo das águas, Toni e O 
crime de M. Lange. E só. 

Pois agora sai em vídeo A grande ilusão (La grande illusion, 1937), um dos 
filmes que mais concorreu para a consolidação de sua carreira. Contudo, o 
espectador moderno que o vir pela primeira vez deve ter muito a estranhar. 
Imaginem um filme de guerra onde um oficial alemão pede perdão a um soldado 
inglês agonizante por o haver alvejado e onde uma viúva alemã que perdera o 
marido na guerra, acolhe dois militares franceses, foragidos de um campo de 
concentração, e como se não bastasse, se apaixona por um deles. Tudo bem, se trata 
da Primeira, e não da Segunda Guerra Mundial, mas mesmo assim essas situações 
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não parecem inviáveis para o espectador que se acostumou às convenções do 
gênero? 

A verdade, contudo, é que esse estranhamento não é de agora. Não esquecer 
que quando A grande ilusão foi rodado Hitler já estava no poder, fazendo e 
acontecendo, tanto é que dois anos mais tarde eclodiria a Segunda Guerra, e, em 
direção completamente oposta a Renoir, Chaplin faria O Grande Ditador. De modo 
que com dois anos de idade o filme de Renoir já parecia superado, se não 
esteticamente, pelo menos do ponto de vista temático. 

Nesse particular, é instrutivo, por exemplo, checar o teor das apresentações de 
A grande ilusão que o próprio Renoir faria para o público americano em três 
ocasiões diferentes, todas sintomáticas de sua consciência de que o filme 
envelhecera: em 1938 ele enfatizava que “na França não se odeia os alemães”, em 
1946, ele alegava se tratar de um filme sem “traidores e dramas de amor, cânones do 
cinema”, e em 1958 insiste na “autenticidade dos fatos relatados”, oriundos de sua 
experiência pessoal de aviador na guerra. Ele próprio alega que a primeira ainda foi 
“uma guerra de cavalheiros” e é assim sem dúvida que ela se nos aparenta nas 
imagens de sua câmera. 

Claro que esse descompasso com os fatos, e mesmo essa possível inverdade 
histórica não comprometem a qualidade de A grande ilusão que continua uma obra 
de primeira grandeza, com aquela característica abstrata que é marca registrada do 
autor. Quem fornece bons elementos para uma apreciação é o crítico francês 
François Truffaut comentando sua obra, em texto de 1968, hoje constante do livro 
Os filmes de minha vida. 

Truffaut destaca dois traços de estilo fundamentais em Renoir. Um é a fuga 
da homogeneidade perfeita da obra-prima, o que concederia a seus filmes aquele 
sentido precário de abertura para construções de sentidos diversos. O outro é o 
centramento nos personagens em detrimento dos outros elementos, os pragmáticos 
(o público e os produtores), – e acrescentaríamos – também os estruturais (o 
desenvolvimento da narrativa sendo sempre menos importante que a força dos 
conflitos actanciais). 

Jean Renoir encarnou um daqueles muitos casos de cineastas franceses que 
foram conduzidos à arte cinematográfica por influência americana. O seu ídolo de 
juventude e da vida inteira foi Eric von Stroheim que, aliás, ele teve o supremo 
privilégio de poder incluir no elenco de seu filme, como o ambíguo general que 
dirige o campo de concentração. Com o advento da Segunda Guerra, Renoir iria 
residir nos Estados Unidos, e apesar da conhecida refração do público americano às 
realizações estrangeiras, a sua passagem deixou rastros. 

O mesmo A grande ilusão, por exemplo, tem sido intertexto de muitos filmes 
hollywoodianos ao longo das décadas. Seria o caso de lembrar que Michael Curtiz, 
em Casablanca, lhe aproveitou a efetiva cena em que todos cantam La marseillaise; 
que Billy Wilder se apropriou de muitos dos conflitos pessoais para o seu Inferno 
17; e que John Sturges praticamente lhe copiou a maneira de os prisioneiros do 
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campo de concentração cavar o túnel e conduzir a areia em suas roupas para uma 
plantação simulada, em Fugindo do inferno. 

 
 
A regra do jogo e o cânone cinematográfico 
 
Quem seria o Shakespeare do cinema? Quais os melhores filmes do mundo? 

E quem decide que esses, e não outros, seriam os melhores? Se em literatura a 
questão do cânone é complicada, imaginem em cinema, uma arte eminentemente 
popular onde a recepção é fundamental e integra os seus códigos semióticos? Há 
muito a crítica internacional vem mantendo a lista dos dez filmes mais perfeitos do 
mundo, porém, na prática, parece que os cinéfilos da vida a ela contrapõem as suas 
próprias listas pessoais, na maior parte das vezes nada canônicas. 

Eu pessoalmente, respeito a lista do cânone mas na hora de elencar os meus 
preferidos não hesito em separar relevância histórica de gosto pessoal. Já me 
perguntaram se isso não seria contraditório, distinguir os dez mais importantes dos 
dez mais amados, e insisto que não. É facil, por exemplo, entender porque Cidadão 
Kane tem que estar no topo do cânone, no entanto, que obrigação tenho eu de 
encará-lo como o meu filme predileto? Ou, o que dá no mesmo, por que o meu 
predileto (suponhamos: Desencanto) teria que ser canônico? 

Tudo isso me ocorre a propósito da exibição local de A Regra do Jogo, de 
Jean Renoir (1939). Nas matérias em que a anunciava pus a devida ênfase no fato de 
que estávamos para assistir a uma obra prima que a crítica internacional mantinha no 
terceiro lugar da lista dos mais perfeitos, e como o filme nunca fora mostrado entre 
nós, a sua exibição consistia num verdadeiro evento cinematográfico. E assim 
continuo achando! 

Mas ora, conversando com amigos que acorreram aos meus convites, não 
consegui escapar das reações mais desapontadas. Uns queriam saber exatamente o 
que é que A Regra tinha para ocupar esse lugar de destaque, e outros se colocavam 
francamente decepcionados. Estava formada a polêmica e, assim, resolvi tratar de 
minha própria reação ao filme de Renoir. 

Como no caso de Cidadão Kane é possível perceber porque A Regra do jogo 
virou o xodó da crítica dos anos sessenta, ou como se diz no press-release, “o credo 
dos intelectuais”. Ao concebê-lo, o mestre Renoir tinha em mãos o roteiro de sua 
vida para fazer a ópera barroca e “gratuita” (no bom sentido) que queria, misturando 
aristocracia, burguesia e classe pobre num mesmo balé plástico e simétrico que 
igualasse tudo e todos. 

Do ponto de vista cinemático, tudo é perfeito nesse balé: movimentos de 
câmera, enquadramentos, angulações, disposição dos atores, falas, iluminação, 
desenvolvimento e articulação das tramas paralelas, ritmo plástico, sonoro e 
narrativo, sem falar que essa perfeição está, tambem perfeitamente, presa ao fundo 
temático, que representa a condição humana como um caos organizado e sem 
sentido, o que poderia ser expresso na fala, tão frequentemente citada, que pontifica: 
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“o terrível é que cada um tem as suas razões”, como se a sociedade humana fosse 
naturalmente inviável. 

Ou seja, essa profundidade filosófica tão bem casada com a perfeição formal 
exerceu o seu encanto sobre a recepção, transformando o filme em cânone, e, como 
no caso dos reis, “uma vez cânone, sempre cânone”. Contudo, para o espectador de 
hoje, – mesmo o mais familiarizado com cinema – que vê o filme quase setenta anos 
depois de seu lançamento, a coisa pode ter outros efeitos. 

Para falar em termos pessoais, claro que me deslumbrei com o banho de 
cinema que está em A Regra do jogo e de algum modo, tendo lido tanto sobre os 
seus percalços recepcionais, me deliciei com o contato com obra tão polêmica e 
caprichosa. O fato de poder ver pela primeira vez cenas tantas vezes descritas em 
livros de cinema e apontadas como avatares da linguagem fílmica (a caça aos 
coelhos, por exemplo) me empolgou e alimentou a minha imaginação de cinéfilo. 

Agora, para ser franco, em que pese à importância historiográfica do filme, na 
minha reação entrou, sim, como na de meus amigos, uma pitadinha de decepção. O 
principal problema que aponto em A Regra do jogo é a frieza, e nisso, ele é muito 
“francês” – naquela acepção de racionalista e formal. 

O próprio Renoir admite que quis ser “clássico” em A Regra do jogo como 
não tinha conseguido ser nos seus filmes precedentes. Mas, atenção, vamos ter 
cuidado com o sentido da palavra “clássico” aqui. Vejam bem, quando se diz que, 
por exemplo, Casablanca é um “clássico” está se levando em conta a história 
exclusiva do próprio cinema, o que não é o caso com A Regra do jogo – neste caso, 
o termo se refere à história das artes em geral e o referencial são os modelos 
estéticos que fizeram o classicismo do período renascentista, na literatura, na 
pintura, na arquitetura, etc. 

Claro, um dos mistérios de A Regra do jogo é o modo como ele consegue ser 
tão clássico (e daí, extra-fílmico) e tão fílmico ao mesmo tempo, e isso é um dos 
seus méritos, mas não creio que o espectador comum possa ter engolido o nível de 
abstração, resultante justamente desse classicismo que, como quê, faz faltar sangue 
nas veias de seus personagens. 

Acho que nós, hoje em dia, assistimos a esse filme como uma peça de museu 
de arte, intrigados em como se pode ser tão genialmente perfeito, mas isto sem o 
deleite, tão cinematográfico, do envolvimento pessoal, porque na própria perfeição 
estrutural do filme está codificada essa distância entre texto e receptor. No meu 
entender é basicamente esse “abstracionismo clássico”, essa perfeição fria que 
atrapalha e desorienta o espectador comum. 

Sem interessar quais tenham sido as intenções mais íntimas de Renoir (conta-
se que ele foi o primeiro a se surpreender com o valor atribuído a seu filme!), A 
Regra se revela um filme de intelectual para intelectual, com futuro garantido nas 
cinematecas e nas bibliografias cinematográficas, mas sem vocação de público, um 
reforço involuntário para aquela equivocada dicotomia entre cinema de arte e 
cinema popular – o que é lamentável. 
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Digamos que A Regra do Jogo nasceu como um filme extremamente 
inoportuno para o seu tempo. Produto da cabeça comunista de seu autor, fazia a 
crítica sutil mas mordaz à haute bourgeoisie francesa, simpatizante do fascismo, 
justamente num ano em que decididamente não convinha, 1939, às vésperas da 
Ocupação nazista da França. Tanto é assim que o filme estreou debaixo de vaias; a 
sociedade francesa rasgou jornais, gritou, cuspiu, bateu os pés, jogou objetos na tela, 
e os exibidores, apavorados, se apressaram em cortar cenas. Depois de muitas 
tesouradas que amputou-o em quase meia hora de metragem, as reações agressivas 
continuaram e até aumentaram, tudo redundando num estrondoso fracasso de 
bilheteria, quando o filme havia sido a mais cara produção francesa do ano. 

Considerado pelo Governo de Vichy como “impatriótico e desmoralizante”, o 
filme foi banido do país e para piorar tudo, um bombadeio aéreo durante a 2a Guerra 
destruiu por acaso vários de seus rolos. Decepcionado, mas também politicamente 
pressionado, Renoir vai viver nos Estados Unidos, de onde só retorna depois da 
Guerra. Por sorte, no final dos anos cinquenta parte do copião não usado foi 
encontrada e aí se pôde, cuidadosamente, recompor a estrutura original que, a partir 
de então, sim, conquistaria a crítica do mundo todo aquinhoando o estatuto 
definitivo de uma das obras mais perfeitas já engendradas em linguagem fílmica. 

Sempre preocupado com o drama social, Renoir vinha, até então, 
desenvolvendo um temário onde os pobres ocupavam lugar destacado, conforme se 
constata em filmes como Boudu Salvo das Águas, A Cadela e O Crime de M. 
Lange, que, aliás, lhe deram pouco lucro. Porém, estimulado pelo relativo sucesso 
de A Besta Humana e A Grande Ilusão, ele se arvora a fundar a sua própria 
Companhia e arregaça as mangas para a dispendiosa filmagem de um roteiro 
original com que vinha sonhando, uma estória por enquanto difusa que, em tom de 
tragi-comédia clássica, devia confrontar e misturar gente da alta aristocracia com a 
classe de seus empregados. 

Trabalhando por intuição, começou a rodar com apenas um terço do roteiro 
pronto e conta a esse propósito: “na verdade, eu tinha esse argumento tão arraigado 
dentro de mim,  que, para evitar erros, escrevi só as entradas e os movimentos. O 
sentido de ação e dos personagens, e sobretudo, a faceta simbólica do filme, era algo 
com que devaneava há tempos: mostrar uma sociedade rica, complexa, onde se 
dança sobre um vulcão”, tanto assim que chamou o filme, depois de pronto, de “uma 
exata descrição da burguesia de nosso tempo”. 

Quando as reações negativas das platéias se sucederam, contam que Renoir 
ainda apelou para uma explicação atenuadora nos cartazes que lia “este filme se 
pretende divertimento e não crítica social”, mas claro, a essa altura a desgraça (ao 
menos a comercial) já estava feita. Foi preciso o julgamento do tempo para o filme 
se impor e nisso o papel revisor da crítica foi fundamental. 

Para dar um resumo das opiniões críticas sobre A Regra do Jogo talvez seja 
interessante começar por um depoimento que põe ênfase justamente na sua 
indescritibilidade. Dele diz o crítico Stacey Richter: “sutil e complexo como todas as 
obras primas, é um filme impossível de se descrever” no que lembraria o trabalho do 
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pai, o famoso pintor impressionista Auguste Renoir  que “mostra o mesmo deleite 
puro com a vida e a luz”. Alexander Sesonske o vê como “uma estonteante 
realização, original em forma e estilo, absurda e profunda, engrandecida pela 
presença das mais brilhantes cenas já criadas”. 

Para Dudley Andrew se trata de “a mais complexa crítica social já encenada 
em tela”. Pauline Kael afirma que essa “lendária obra prima, talvez seja o mais 
influente de todos os filmes franceses”. Leslie Halliwell fala de “celebrada comédia 
satírica de composição originalíssima”. “Sublime drama cômico, cortante, 
engraçado, eternamente imitado” são as palavras de Leonard Maltin. Nigel Floyd  
adianta “brilhante comédia social com audaciosos deslizes do melodrama para a 
farsa, do realismo para a fantasia, da comédia para a tragédia” e Damian Cannon 
conclui “uma farsa sobre as ironias de classe, estupendamente interpretada e 
magistralmente dirigida”. 

Enfim, favoráveis ou desfavoráveis, alheios ou não, deixemos os 
depoimentos registrados. 

 
 
Paixão que vence a morte 

O romance da inglesa vitoriana Emily Brontë, Wuthering Heights, eu o li há 
muito tempo e não recordo os detalhes, sequer o desenlace. Quem me faz lembrar de 
parte dele é o filme homônimo de William Wyler, em português, O morro dos 
ventos uivantes (1939), que agora revejo em formato eletrônico. 

Sem dúvida, a estória de amor entre Cathy e Heathcliff é uma das mais 
arrebatadoras já contadas, em papel ou película, com o agravante de que os seus 
elementos góticos a tornam ainda mais assombrosa e porventura inesquecível. Como 
o passante dessa mansão decadente, na Inglaterra do século XIX, você pode não 
acreditar em fantasmas, mas a fabulação exige essa crença que põe o casal 
protagonista, entre urzais e charnecas, perpetuando o seu amor pós-tumular nas 
íngremes escarpas de Yorkshire. 

Acho que vocês lembram do grosso do enredo do filme, não é? Cathy e o 
irmão Hindley são pequenos quando o pai, o Sr Earnshaw, traz um dia para casa 
esse menino cigano, sujo e selvagem, chamado Heathcliff. Eterna será a antipatia 
entre Hindley e Heathcliff, mas, em compensação, eterno será também o amor, 
brotado na infância, entre Cathy e seu irmão adotivo. Quando o Sr Earnshaw morre, 
Heathcliff, por determinação de Hindley, é rebaixado à condição de serviçal, que ele 
aceita somente para não afastar-se de Cathy, a qual, por sua vez, deslumbrada com o 
mundo elegante da vizinhança, espera de Heathcliff uma mudança de 
comportamento. 
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A mudança vem tarde demais, e quando, muitos anos adiante, Heathcliff 
retorna de uma longa viagem à América, onde fizera fortuna, vai encontrar Cathy 
casada com o aristocrático Edgar Linton. A irmã de Edgar, Isabella, é quem se 
apaixona pelo agora rico e charmoso Heathcliff, porém, este não pensa em ninguém 
que não seja a sua Cathy de sempre. É claro que, na condição de casada, ela o 
rejeita, mas, quando adoece, e ele acorre a seu leito de moribunda, ela, delirante, 
renova todos os votos de amor. 

Se o romance não, o filme termina em dimensão fantasmagórica, quando a 
alma penada de Cathy vem buscar o seu amado Heathcliff e os dois passam a 
assombrar os morros uivantes de Yorkshire. O tema prevalecente é, 
sobrenaturalmente, o da paixão que vence a morte. 

Embora rodado nos arredores de Los Angeles, o filme foi produzido com 
capricho pelo executivo Samuel Goldwin e, em todos os níveis, reconstitui muito 
bem a atmosfera gótica do romance, cuja roteirização ficou a cargo da excelente 
dupla Ben Hecht e Charles McArthur. A fotografia - um elemento chave em um 
filme de atmosfera - ficou com um dos melhores de Hollywood, o mestre da luz 
Gregg Toland, sim, aquele mesmo de Cidadão Kane. O diretor William Wyler, na 
época em plena ascensão, fez uma carreira brilhante e não há dúvidas de que este é 
um dos seus melhores trabalhos, ainda hoje reconhecido pela crítica revisora. 

Aprendendo com Wyler a atuar diante das câmeras (segundo depoimento 
pessoal), o até então ator dos palcos londrinos Laurence Olivier encarna um 
Heathcliff impressionante, embora - reclama a crítica - a bela Merle Oberon não 
empolgue muito como a atormentada Cathy. De fato, é possível imaginar que show 
teria dado nesse papel, por exemplo, a insuperável Olívia DeHaviland, não estivesse 
ela ocupada, fazendo a sua parte num filme do mesmo ano, E o vento levou... Por 
falar nisso, O morro dos ventos uivantes teve sete indicações ao Oscar e, com 
certeza, só não levou o de melhor filme porque o concorrente era justamente E o 
vento levou...  

Na verdade, esta não é a única adaptação cinematográfica da tempestuosa 
narrativa de Emily Brontë. Muda, a primeira é inglesa e data de 1918, de um tal de 
Thomas Bentley. Há várias outras, mas duas internacionais famosas são: a egípcia El 
Gharib, de Karmal Selim, e a mexicana Escravos do rancor (1952), dirigida por 
Luis Buñuel e que deve ser curiosa, já que Buñuel se dizia ateu. 

 
 
De volta a Oz 
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Faço parte de um grupo de cinéfilos que se encontra regularmente para ver 
cinema e discutir. As mostras são de três filmes, e cada uma tem um tema, 
previamente escolhido, na base do voto. Desta feita, o tema eleito foi “universos 
paralelos”, ou seja, filmes que mostram dois mundos diferentes, um real e o outro 
imaginário. 

No primeiro dia desta mostra sobre universos paralelos a quantidade de 
filmes a serem votados era grande, mas, ganhou O mágico de Oz (The wizard of Oz, 
1939), o musical infanto-juvenil que Victor Fleming dirigiu para a MGM, ao mesmo 
tempo em que rodava E o vento levou... 

A minha lembrança do filme era vaga e a ele me rendi como o espectador do 
começo dos anos quarenta que, criança ou adulto, o viu na estreia local. Obediente 
como o cachorrinho de Dorothy, segui com ela pelo caminho até a imponente 
mansão do mágico que daria: a ela, o lar; ao Espantalho, um cérebro; ao Homem de 
Lata, um coração; e ao Leão Medroso, um pouco de coragem. E isto, enfrentando 
todos os perigos do percurso, de árvores assassinas a bruxas sanguinárias. 

Vocês lembram, não é? O filme começa com aquela cor sépia, mostrando 
Dorothy na fazenda dos tios, onde reside, no atrasado Kansas rural, preocupada com 
o destino de seu cãozinho Totó. Essa cor sépia logo adiante dará lugar a um colorido 
vibrante, quando Dorothy, depois da tempestade, abre a porta da casa e inicia a sua 
fantástica viagem. Na época uma novidade, esse colorido vivo e deslumbrante só 
desaparecerá ao findar a viagem fantástica de Dorothy e seus amigos, só que agora, 
aprendida uma certa lição, ela passa a achar o sépia de casa, maravilhoso. 

Pois é, para além do arco-íris ou não, o “universo paralelo” de Dorothy era só 
um sonho – na acepção literal da palavra - que, findo, a põe de volta no lugar de 
onde ela, na verdade adormecida, nunca saíra: a sua casa. “There is no place like 
home” (“Não há lugar como o lar”), repete a frase do final, tão conformista e. se for 
o caso, tão verdadeira. 

Bem, se há mesmo conformismo, isso é aliviado pela ironia que, acho, 
espectadores infantis não percebem. Para começo de conversa, o poderoso Mágico 
não era nada poderoso, só um falsário que manipulava uma engenhoca para parecer 
gigantesco. E depois, mais importante ainda, vejam com que malícia são dadas as 
coisas que faltam aos visitantes de Oz. Para fazer existir um cérebro na cabeça do 
Espantalho, basta lhe conceder um diploma de PhD. E assim por diante, uma 
medalha beneficente para o Homem de Lata sem coração, e um troféu de atleta para 
o Leão sem coragem. As implicações são duas, uma de ordem filosófica, a outra sem 
ordem clara: (1) nem toda pessoa burrinha, insensível, e medrosa, o é 
completamente; (2) nem todo gênio, santo, e corajoso, o é completamente, e muitas 
vezes, só o é nas aparências, por causa da fama conquistada ou de um título 
outorgado. 

O filme é remake de uma película muda, por sua vez baseada em livro ainda 
mais remoto, porém, hoje é difícil não ler O mágico de Oz no seu contexto histórico, 
final dos anos trinta, quando os EUA ainda sofriam as consequências da Depressão 
Econômica. Cá comigo, fico pensando se a ênfase no “lar” (e por “lar” leia-se: um 



 44 

sítio pobre na zona rural de um Estado atrasado) não teria funcionado como uma 
forma subliminar de fazer a população mais carente do país lidar com a pobreza e 
porventura aceitá-la. Neste sentido, um detalhe curioso é Dorothy não ter pais e 
residir com os tios. Seria órfã? O que aconteceu com a sua família? Teria sido 
dizimada pela carência? Ou, dentro dessa leitura, seria Dorothy a representação de 
uma cidadã de um país sem governantes autênticos? 

Valha ou não essa interpretação “sociológica”, o filme é uma festa para os 
olhos e para os ouvidos, e ainda hoje encanta, como encantou tanta gente quase 
setenta anos atrás. Dizem que a primeira atriz escolhida para o papel de Dorothy foi 
a pequena Shirley Temple, mas, duvido que ela cantasse “Over the rainbow” com o 
fôlego e o charme de Judy Garland, que, a propósito, pouco se nota ter dezesseis 
anos, ao invés dos onze da protagonista que interpreta. 

Aparecido o The End, não sei se acreditamos na tese do filme sobre o lar, 
mas, acreditamos, sim, que se tratou de uma fábula e que toda fábula precisa de uma 
moral. 

 
 
O que o vento não levou 
 
Toda vez que vou a lojas onde se vendem filmes em VHS ou DVD, me 

deparo com uma razoável quantidade de cópias de E o vento levou..., e fico 
pensando, então, quem será que, hoje, ainda se interessa por esse filme de 1939. 
Será que o número de cópias à venda corresponde à procura? 

Imagino que os idosos que um dia assistiram a sua estreia em cinemas, ou a 
alguma eventual reprise, devem comprá-lo por razões nostálgicas. Já os cinéfilos da 
vida o fazem por motivos cinematográficos, agora, fora dessas duas categorias 
recepcionais, não sei mais quem seriam os interessados. 

De minha parte, sou curioso em saber o nível de interesse que a juventude 
atual teria nesse filme, tão conhecido de nome, mas não sei se de fato. 

Claro, quando a Rede Globo o exibe, geralmente com certo estardalhaço, 
“todo mundo” o vê, até porque o grande público televisivo vê qualquer coisa a Deus 
querer, e no dia seguinte, ressacado da noite em claro, esquece o que viu. 

Eu mesmo não lembro quando o vi pela última vez, nem onde, e 
principalmente, não lembro o quanto gostei ou deixei de gostar. Nunca me animo a 
comprá-lo, ou locá-lo, para depois ser obrigado a aguentar as suas pomposas quatro 
horas de projeção. 

Pois, agora, me ocorreu recebê-lo de presente e, dentro do princípio do cavalo 
dado, organizei-me para o seu consumo da forma mais desprendida possível. 
Desliguei telefones, fechei janelas e portas, apaguei luzes, enfiei-me na poltrona e 
dediquei-me a acompanhar a longa estória dessa mocinha sulista, aristocrática e 
petulante que pensava, coitada, que o seu mundo de luxo e privilégios fosse eterno. 

Como é suficientemente sabido, E o vento levou... consiste no paradigma de 
cinema de estúdio hollywoodiano, uma superprodução muito mais do empresário 
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David Selznick do que dos seus diretores, que foram vários, entre eles, George 
Cukor, Sam Wood e Victor Fleming, somente este último ganhando os créditos, 
dizem até que injustamente. 

Tudo isso a gente sabe, e a enorme fortuna crítica do filme o confirma, um 
dos seus itens mais trepidantes sendo este “David Selznick’s Hollywood” do crítico e 
historiador Ronald Haver (Nova York: Bonanza Books, 1980), que ora tenho em 
mãos. 

Contudo, lances de produção, bastidores e mitologia à parte, confesso que me 
surpreendi em constatar que ainda hoje E o vento levou... funciona, e funciona 
muito bem. O seu famoso capricho megalomaníaco decididamente não é só técnico 
ou mercadológico: extremamente bem construído e narrado, o filme é empolgante e 
convincente por todos os ângulos. 

E apesar de sua exemplaridade hollywoodiana, ele possui, sim, ingredientes 
que o fazem ousados para a época: observem, por exemplo, como a sua linha tímica 
é descendente, nisso lembrando o modelo de cinema europeu. 

Se a primeira parte da estória termina com Scarlet O’Hara faminta, a segunda 
se encerra também com fome, desta vez de amor. Pela sincronia das partes, somada 
ao enquadramento rebuscado e ao crescendo da bela música de Max Steiner, deverá 
haver uma retomada, porém, a rigor o filme se conclui sem que ninguém saiba ao 
certo se Rhett Butler vai mesmo voltar para Scarlet O’Hara. 

Depois do primitivo e racista Nascimento de uma nação (The birth of a 
nation, D.W. Griffith, 1915), E o vento levou... é, e continua sendo, o grande épico 
sobre a Guerra de Secessão, com um nível de realismo histórico e psicológico que, 
advindo ou não do romance Prêmio Pulitzer de Margareth Mitchell, deve ter 
contribuído para o amadurecimento da recepção no mundo americano e periférico, e 
aqui a gente recorda mais uma vez como, de alguma forma, a sua protagonista 
encarna a “má consciência” moderna, essa “flor do mal” que, no terreno literário, já 
desabrochara no conceito de anti-herói. 

Para retornar às minhas dúvidas sobre a reação atual a E o vento levou..., 
desliguei o aparelho com a impressão de que os jovens de hoje podem ver o filme 
numa boa, e, mais que isso, descontados alguns lances melodramáticos mais 
datados, vão curtir um bocado e incorporá-lo ao seu imaginário privado, ao lado de 
todos os anéis e seus senhores. 

 
 
Para redimir um pecado  
 
Há cerca de dez anos atrás, publiquei matéria estranha e temerosa: escrevi 

sobre um filme que nunca havia visto. 
Foi a única vez que cometi esse pecado, mas fui levado a fazê-lo porque tão 

grande era o número dos que me falavam desse filme, me contavam o seu enredo em 
seus mínimos detalhes, me diziam o quanto haviam chorado no seu final... Enfim, 
tamanha era a horda de entusiastas desse filme perdido no tempo e no passado, que 
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não resisti a praticar uma espécie de exercício de recepção cinematográfica, e 
discutir o fato de que um filme pudesse, por tanto tempo e com tanta força, 
sobreviver na imaginação de toda uma gama de espectadores. 

Da dona de casa mais simplória ao intelectual refinado, tantos eram e tão 
apaixonados esses espectadores, que me impressionavam, entre eles, o nosso 
querido cronista de todo dia Gonzaga Rodrigues, o qual um dia me contou, em sua 
fala perfomática e hiperbólica, a emoção da cena final e a sua saída do cinema 
banhado num mar de lágrimas, quase me fazendo chorar também. 

Cheguei a receber alguns carões de pessoas mais velhas por desconhecer O 
seu único pecado (The way of all flesh, de Louis King), mas fazer o quê? O filme é 
de 1940 e, embora nascido seis anos depois dessa data, conheço (e\ou possuo!) 
películas muito mais remotas; só que esse me passou batido: não o vi nas possíveis 
reprises nos cinemas da cidade, e como nunca saiu em vídeo ou dvd, nem foi 
exibido em televisão, ficou fora do meu alcance. 

Recentemente, o que me acontece? Uma das fãs de O seu único pecado, a 
amorável Edith Paiva, me consegue – deus sabe de que fonte obscura! – uma cópia 
de quinta mão dessa preciosidade perdida no tempo, da qual, nem a Internet oferece 
informações satisfatórias. 

Vi o filme com a atenção de uma filosófica coruja e entendi por que 
provocava tantas lágrimas. 

Numa pequena cidade da Pensilvânia dos anos trinta, um humilde e honesto 
caixa de banco, descendente de imigrantes húngaros, o Sr. Paul Kriza (desempenho 
estupendo do grande Akim Tamiroff), vive feliz com sua família, a esposa amada e 
quatro filhos pequenos. Sua vida é modesta, porém promissora, pois seus trinta anos 
dedicados ao Banco lhe acenam com uma gerência ou coisa do gênero. Até o dia em 
que recebe, da presidência local, a incumbência de levar a vultosa quantia de cem 
mil dólares em ações a Nova York. 

Lá é ludibriado por uma gangue, que lhe joga no caminho e nos braços uma 
bela pseudo-jornalista, com quem passa a noite tomando vinho e amanhece a ver 
navios. Sem o dinheiro alheio e sem a moral, o coitado do Kriza troca de identidade 
com um homem acidentado e, pelo resto da vida, vai viver catando lixo nas ruas de 
Nova York, na condição de mendigo. 

A cena final, responsável por tanto pranto, consiste na visita que o velho 
mendigo, hoje irreconhecível, faz à pequena cidade da Pensilvânia. Chega lá, claro, 
numa nevada noite de Natal, e pela janela da casa que fora seu lar, sem ser visto, 
espia a felicidade da família, em torno da viúva, do noivado de uma das filhas e do 
sucesso do filho mais velho, hoje um músico internacionalmente famoso. Ao ser 
notado, tenta se afastar, mas o filho, compadecido desse infeliz que, aparentemente, 
viera brechar a árvore de natal alheia, lhe dá uns trocados. Indagado pelo rapaz se 
tem família, ele responde que sim “tem esposa e filhos” e que “é muito feliz”, e, mal 
se contendo em articular essas verdades ambíguas, se afasta na noite escura, 
presumivelmente para sempre. The end. 
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Infelizmente, a cópia é tão precária que fica difícil arriscar qualquer 
apreciação sobre a qualidade do filme, porém, me pareceu muito competentemente 
dirigido por esse cineasta menor que é Louis King, que afinal, nada fez digno de 
nota, embora rodasse desde 1922. Na verdade o filme é o remake de um outro, 
homônimo e mudo, de 1927, que no ano seguinte, 1928, deu um Oscar de melhor 
ator ao alemão Emil Jannings, então perambulando por Hollywood, antes de votar à 
Alemanha e virar o Prof Rath de O anjo azul. 

Decididamente O seu único pecado é um – na linguagem da crítica 
americana – “tearjerker”, mas o que há de errado em um filme se propor a 
(traduzindo livremente) “arrancar lágrimas”? Todos os códigos do gênero do 
melodrama estão na sua estruturação e acusá-lo por contê-los é burrice pura. 
Fórmula válida para qualquer melodrama: se você não gosta de chorar, evite-o e 
pronto. 

Pessoalmente, adorei poder assistir a O seu único pecado, até porque nunca 
havê-lo visto era, até então, um dos meus muitos pecados. 

  
 
Saudades do riso 
 
Está em cartaz no país a cópia restaurada do clássico de Charles Chaplin, O 

grande ditador (The great dictator, 1940), entre nós em oportuna exibição no Cine 
Banguê. 

Em sua época, o filme deu o que falar em vários sentidos. No plano técnico, 
era a primeira vez que Chaplin usava a voz humana na tela e ainda hoje são pontos 
de referência duas “falas” antagônicas no filme: as crises verborrágicas do ditador 
Hynkel (representação caricaturesca de Hitler) e o longo discurso humanitário do 
final, contendo a mensagem idiológica do filme, proferido pelo barbeiro judeu 
disfarçado de ditador. 

No plano político, o filme vinha se opor ao nazismo num momento perigoso, 
quando a segunda guerra mal havia começado, os Estados Unidos (onde Chaplin 
ainda residia) nem sonhavam em participar, e, além do mais, ninguém sabia quem 
sairia vitorioso do conflito. No Brasil, por exemplo, a nós lembramos que Getúlio 
Vargas, nesse tempo, ainda andava hesitante sobre que lado tomar. 

Consta que Chaplin teria sido publicamente chamado por Hitler de “aquele 
nojento acrobata judeu”, o que teria levado o cineasta de Tempos modernos – sua 
última realização antes de O grande ditador -- a se empenhar em rodar um filme 
inteiro detonando o ditador alemão, para tanto empreendendo ampla pesquisa sobre 
a sua figura, física e mental. 

Em que pese à pesquisa, o filme não é propriamente fiel ao momento 
histórico, dele -- e não apenas do ditador alemão -- fazendo as devidas deturpações 
que servissem ao efeito cômico. Os ministros de Hynkel, por exemplo, são a própria 
incompetência personificada, e carregam nomes hilários para o contexto de língua 
inglesa, Herring (o nome de um peixe nada positivo) e Garbitsch (sugerindo 
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paronomasticamente uma mistura de lixo e prostituta). Tomania, o país de Hynkel, 
vive namorando a ideia de tomar Osterlicht (a Áustria), disputada também pelo 
ditador Napaloni, primeiro ministro de Bacteria (Itália). 

Como todo mundo lembra, o filme se desenvolve em cima de uma 
coincidência improvável: o barbeiro judeu de um gueto da cidade é a cara, escaldada 
e esculpida, de Hynkel, em princípio, o protótipo e senhor da raça ariana. Claro, a 
coincidência em si mesma é argumentativa, no sentido de contrariar as concepções 
racistas, mas o filme se aproveita dela para efeitos predominantemente cômicos, ao 
pôr, naturalmente, o mesmo ator, Chaplin, nos dois papéis. Papéis que são 
simétricos tanto pela semelhança física quanto pelas diferenças: enquanto Hynkel 
está para iniciar um novo conflito mundial, o barbeiro ainda sofre as sequelas do 
primeiro, uma amnésia que o mantém fora de sintonia com o mundo. 

Durante certo tempo o roteiro funciona dualmente: ora estamos no suntuoso 
palácio de Hynkel, acompanhando seus atropelos em reger um império em guerra 
iminente, ora estamos no depauperado gueto judeu onde o pobre barbeiro e seus 
vizinhos de infortúnio vivem à mercê da polícia hynkelista, que é hostil ou cortês, a 
depender da situação diplomática do governo com relação aos banqueiros (por 
ironia) judeus. Isso até o desenlace, quando Hynkel e o barbeiro trocam, 
acidentalmente, de lugar. 

Entre as cenas memoráveis estão: as tentativas infrutíferas do soldado para 
dominar um canhão monstruoso em pleno campo de batalha da primeira guerra; a 
dança de Hynkel com o globo terrestre, nessa coreografia, delirando em dominar o 
planeta; o barbeiro e sua brava namorada (Paulette Godard) desafiando a cotidiana 
violência policial com panelas e empurrões; a prova da moeda colocada num pudim 
para a escolha daquele que, entre o pessoal do gueto, deve assumir, sozinho, o 
atentado suicida ao palácio governamental. 

Uma cena muito citada é a do discurso final, mas nem sempre de modo 
favorável. Para muitos esse discurso é considerado panfletário demais, extenso em 
excesso e, pior, implausível, já que o pobre barbeiro judeu não detinha oratória para 
tanto. O que se percebe é que, no intuito de dar uma resposta ao nazismo, Chaplin 
(contrariando a sua ojeriza ao cinema falado) não se incomodou de fazer apelo a 
uma espécie de “deus ex machina”, aquele recurso do teatro antigo em que alguma 
coisa “aparecia” milagrosa e inexplicavelmente para solucionar os problemas e 
fechar o espetáculo.  

Dentro da carreira de Chaplin, O grande ditador pode ser visto como um 
momento intermediário entre duas fases: de um lado, a do vagabundo Carlitos, e do 
outro, a dos outros poucos personagens que Chaplin encarnaria mais tarde, entre os 
quais o trágico Calvério de Luzes da ribalta. (Nesse sentido, a duplicidade do papel 
desempenhado pelo ator é sintomática: vejam como o barbeiro ainda traz os traços 
de Carlitos, enquanto Hynkel, não). E nisso é também um limite entre exuberância 
artística e franca decadência. 

A crítica internacional continua a manter O grande ditador no rol dos 
grandes filmes da história do cinema, porém, revê-lo agora me deixou a impressão 
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de que o tempo lhe fez mal. Para a crítica talvez pese muito o contexto histórico e 
nele o fato de Chaplin, o homem e o pensador, haver sido tão pessoalmente 
prejudicado pelas implicações ideológicas do filme, entendido, principalmente em 
seu discurso final, como um libelo em prol das liberdades democráticas. Como se 
sabe, terminada a segunda guerra mundial e iniciada a guerra fria, o maccarthysmo 
usou aquele discurso como prova evidente do “comunismo” do cineasta, 
praticamente expulsando-o da América, ou se não, inviabilizando o seu retorno. 

Não há dúvidas de que O grande ditador é imprescindível como item 
historiográfico e obrigatório na reconstituição imagética do século: com relação a 
sua posição qualitativa na filmografia do autor é que tenho dúvidas. Por exemplo: o 
frescor eternamente repetido na recepção de filmes como Rua da paz (1917), O 
garoto (1921) e O circo (1928) não lhe pertence. 

Não sei como a ele reage um jovem espectador de hoje em dia, porém, para 
ser franco, revisto agora O grande ditador arrancou de mim um pouco menos das 
risadas em que Chaplin tanto apostava, e um pouco mais da saudade das risadas que 
dei quando, cerca de quarenta e cinco anos atrás, o vi pela primeira vez. 

 
 
Pró e contra a elite, como Renoir... 
 
Além das óbvias, uma das vantagens da selagem em DVD é se ter acesso a 

filmes que, por alguma razão estranha, nunca foram selados em VHS, eventualmente 
clássicos que sequer a televisão, convencional ou paga, exibiu. 

Este é caso de Núpcias de escândalo (The Philadelphia story, de George 
Cukor, 1940), ao menos no Brasil só visto pelos espectadores contemporâneos a sua 
estreia nos cinemas, e ponto final. 

Sempre citado como um avatar da comédia romântica, o filme de Cukor se 
faz recorrente em livros de cinema e a foto do trio Katherine Hepburn, Cary Grant e 
James Stewart, juntos no mesmo quadro, é mais que familiar aos cinéfilos da vida. 
Nas fitas que resumem a história do cinema, como as muitas editadas no centenário 
dessa arte, uma imagem obrigatória tem sido aquela em que, no filme em questão, o 
casal Hepburn e Grant se separa debaixo de briga violenta e, na soleira da porta, ela 
quebra o taco de golfe nas coxas e recebe um empurrão de mão na cara que a deixa 
estendida ao chão. 

Na verdade, esta é a cena de abertura no filme, seguida de um longo fade que 
indica a passagem de muitos anos, depois dos quais a sempre altiva e orgulhosa 
Tracy Lord (Hepburn) está para contrair matrimônio com um novo pretendente 
(John Howard). Como a família dela pertence à aristocracia da Filadélfia (Cf título 
original), o novo casório vira assunto de imprensa e ao local, isto é, à imponente 
mansão dos Lord, acorre o repórter da revista de fofocas Spy, feito por Stewart. Para 
surpresa de todos, quem também acorre é o ex-marido, Dexter (Grant), e aí, o 
quarteto fica montado, com Tracy em dado momento do improvável 
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desenvolvimento do enredo, dividida entre o insosso noivo, o insinuante repórter, e 
o insistente ex-marido. 

 Escondendo uma espécie de brincalhona lição de moral, a estória obriga a 
arrebitada Tracy a, num dia só, descer do seu pedestal de racionalidade e 
superioridade intelectual para atingir um nível de humanização que nunca conhecera 
antes, e nessa epifania vai a escolha, em último instante, do menos provável dos seus 
três pretendentes. Engraçado que desse, digamos, “carão autoral” também faz parte 
uma parcial crítica á “classe ociosa” (Vide película de Chaplin com este título, de 
1921), sutil mas visível em todos os níveis, do diálogo ferino às muitas e impagáveis 
gags, nesse filme ao mesmo tempo, e ambiguamente, pró e contra a elite. 

 Visto hoje Núpcias de escândalo parece datado, porém, datado no bom 
sentido da palavra, como se fosse -- se o paradoxo do clichê for possível -- uma peça 
viva de museu. Assistindo a ele, estamos o tempo todo conscientes de que, nos dias 
de hoje não se faria uma comédia sofisticada assim e quase sobre nada, porém, 
suponho, não nos incomodamos muito com isso. O incrível timing da montagem, o 
encaixe das interpretações e a fluência da narração quase nos fazem esquecer a 
futilidade do temário, meio assunto de coluna social, apesar do referido semi-tom de 
crítica. Se não for muita blasfêmia a comparação, ele tem a mesma frieza charmosa 
de A regra do jogo, a obra prima do francês Jean Renoir (1939). 

 Metade do charme dele está, naturalmente, em Katherine Hepburn, que 
ilumina o filme do começo ao fim. Consta que a peça original (de Phillip Barry), 
encenada com sucesso na Broadway, havia sido escrita exclusivamente para ela que, 
nesse tempo ainda era considerada pelos produtores hollywoodianos “um veneno de 
bilheteria”. Segundo a crítica bem melhor que a peça, o filme foi um sucesso e 
(tenha pesado ou não, a humanização de sua figura, até então quase sempre a de uma 
“feminista” intransigente) abriu a carreira da atriz para sempre. Digo, abriu 
comercialmente, porque artisticamente ela já estava aberta desde o seu primeiro 
filme, no começo dos anos trinta. 

E aí ninguém pode esquecer que ela estava sendo dirigida por aquele que é 
considerado unanimemente o maior diretor de estrelas que o cinema internacional já 
conheceu, o mestre George Cukor (1899-1983). 

Sem nunca ter sido propriamente um grande cineasta, Cukor se consagrou 
como o “pintor de mulheres” que, na opinião de alguns, chegava a “femininizar” o 
conteúdo dos filmes que dirigia, no seu intento obsessivo de garantir uma dimensão 
toda especial para as suas protagonistas. Por exemplo, foi um dos cineastas de E o 
vento levou..., expulso da equipe, segundo consta, porque Clark Gable começou a 
achar que a heroína estava ganhando mais importância que o seu herói. 

 Da filmografia de Cukor faz parte toda uma galeria de grandes atrizes, de 
carreira lançada ou consolidada pela participação em seus filmes. Eis algumas de 
que lembro: Greta Garbo em A dama das camélias (1937), Ingrid Bergman em À 
meia luz (1944), Judy Holliday em Nascida ontem (1950), Judy Garland em Nasce 
uma estrela (1954), Kay Kendall em Les girls (1957), Anna Magnani em A fúria da 
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carne (1957), Marilyn Monroe em Adorável pecadora (1960), Audrey Hepburn em 
Minha bela dama (1964). 

Com relação a Katherine Hepburn, Cukor na verdade a dirigia desde sua 
estreia nas telas, em 1932, por sinal num filme também sobre a separação conjugal, 
Vítimas do divórcio (A bill of divorcement), e em Núpcias de escândalo já é a quinta 
vez que os dois trabalham juntos, de forma que, ao invés de uma inauguração, a 
química Cukor+Hepburn é, aqui, um verdadeiro clímax.  

Aos interessados é conveniente informar que, dezesseis anos depois de sua 
estreia, Núpcias de escândalo gerou um remake, contando a mesma estória da elite 
da Filadélfia em forma de musical, por sinal, também disponível em DVD. Trata-se 
de -- intitulação mais óbvia! -- Alta sociedade (High society, 1956), com o trio 
Grace Kelly, Bing Crosby e Frank Sinatra, e de sobra, o grande Louis Armstrong 
fazendo o papel de si mesmo.  

 
 
Sangue e areia 
 
Não saberia dizer quando vi Sangue e areia (Blood and sand) pela primeira 

vez. Na minha lembrança eu era criança, mas, deve ter sido em reprise, pois o filme 
de Rouben Mamoulian é de 1941. 

Revê-lo agora traz um sabor nostálgico do chamado classicismo 
hollywoodiano, que só conheci tardiamente, e do qual, acho, Sangue e areia ilustra 
os melhores e os piores aspectos. Nele estão presentes as pulsões criativas desse 
classicismo, como também os seus clichês paralisantes. 

Para começar com o lado bom, trata-se da bem sucedida adaptação de um 
grande romance estrangeiro (de Blasco Ibanez) sobre um tema fascinante em 
qualquer contexto, a saber, as touradas de Madri. A produção da Fox é caprichosa, 
com o seu uso enfático da cor - na época, ainda uma novidade -, e com o apelo a um 
elenco efetivo e bem escolhido: os consagrados Tyrone Power e Linda Darnell, 
formando triângulo com a então emergente Rita Hayworth, e, de sobra, um jovem 
Anthony Quinn como o ex-amigo de infância do protagonista. Tudo isso dirigido 
por um cineasta de talento reconhecido, esse Reuben Mamoulian, assinante de 
filmes tão bons quanto o Rainha Cristina (1934), segundo a crítica, “o melhor 
Garbo”. 

O roteiro conta a vida do toureiro Juan Gallardo, da adolescência pobre até o 
final trágico, passando pela glória de haver sido “o maior de todos”. Como no 
romance, o núcleo da estória gira em torno dos malefícios da fama. O bronco e 
analfabeto toureiro casa com a sua singela namorada de infância, Carmem, e é feliz 
até o dia em que o todo poderoso sucesso o lança nos braços dessa refinada e 
maldosa aristocrata, Doña Sol, e quando o casamento se desfaz, com ele vai-se a 
fama, e tudo mais. 

Fruto de pesquisa, a trilha sonora inclui músicas do cancioneiro espanhol, em 
várias ocasiões executadas como partes da estória, como na ostensiva serenata que 
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Gallardo oferece à futura esposa. Embora filmado no México (e não na Espanha), o 
filme contém cenários que procuram reproduzir quadros dos pintores El Greco e 
Velásquez. 

Olhada de perto, a narração revela o discreto mas funcional talento de 
Mamoulian, profissional dos palcos da Broadway que soube, no geral, dosar o 
teatral e o cinemático. Vejam, por exemplo, como a meteórica ascensão do toureiro 
Gallardo é, em poucos fotogramas, visualmente narrada, através da interposição de 
cartazes de parede onde o seu nome vai crescendo de uma posição inferior e 
diminuta para o topo em destaque. Ou vejam como toda a sequência da sedução do 
ingênuo Gallardo pela esperta Sol está filtrada pelas águas de uma fonte de jardim, 
que a câmera põe em primeiro plano somente para sugerir a opacidade da situação 
psicológica do protagonista. 

Na simplicidade de sua construção, aquele dramático momento do enredo que 
coloca juntos, na luxuosa residência de Doña Sol, os três elementos do triângulo 
amoroso é um outro exemplo de como Mamoulian encarnava o lado positivo do 
classicismo hollywooddiano, perpetrando entretenimento sério, comércio e arte. 
Inesquecível, também, é a tomada final, mostrando Manolo, o próximo toureiro a 
emergir nas arenas, e desviando o foco de sua figura ovacionada pelas platéias, para 
o que está a seus pés, logo ao lado, na areia, a vistosa mancha de sangue de um 
Gallardo já falecido. 

Consta que Tyrone Power passou mal assistindo a uma tourada real, antes de 
filmar. Hoje dá para notar o esperto (?) esquema das filmagens na “Plaza de toros”, 
intercalando: tomadas de dublês e o touro, tomadas do touro só, tomadas de Power 
com o touro off, e tomadas das platéias aplaudindo. Para os olhos modernos, o 
esquema dessas touradas parece manjado, mas para a época deve ter funcionado a 
contento. 

Parece que fiquei sem espaço para demonstrar o lado negativo de Sangue e 
areia, o qual resumo com um item só: o da interpretação. Sintam como é exagerado 
e melodramático o desempenho dessa grande atriz Nazimova no papel da genitora 
de Gallardo. Desempenhos assim, “overplayed”, funcionam como o lado mais 
datado de Sangue e areia, e acho que são eles que fazem, hoje em dia, os 
espectadores mais jovens torcerem o nariz para o cinema do passado. Enfim... 

 
 
Cidadão Kane segundo a cidadã Kael 
 
Atrasado de quase trinta anos, chega afinal ao Brasil o famoso ensaio que a 

crítica americana Pauline Kael publicou no New Yorker, em 1971, sobre Cidadão 
Kane (Orson Welles 1941), como se sabe, o filme que ainda hoje é considerado pela 
crítica interncional “o mais perfeito já realizado em toda a história do cinema”. Mais 
tarde o ensaio seria incluído no livro Raising Kane and other essays, só agora 
traduzido por Marcos Santarrita para a Record, com o título de Criando Kane e 
outros ensaios. 
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O tom polêmico do ensaio já está codificado no título original, quando a 
expressão “raising Kane” pode ser lida em pelo menos dois sentidos: como o 
“criando Kane” da tradução brasileira, e como “fazendo inferno”, já que o termo 
“Kane” tem pronúncia igual ao “Cain” (Caím) da expressão idiomática americana 
\to raise Cain\, equivalente a nossa \fazer inferno\. 

Como esta segunda acepção do título predizia, o ensaio provocou, na época 
da publicação, um número enorme de reações adversas, entre as quais as do próprio 
Orson Welles, (então com cinquenta e seis anos de idade) que não gostou nada do 
excesso de importância atribuída ao roteirista Herman Mankiewicz. 

A tese geral defendida é a de que, ao invés de uma obra pessoal, Cidadão 
Kane seria o resultado, feliz e casual, de toda uma colaboração conjunta de uma 
equipe talentosa que Orson Welles teve a genialidade de saber aproveitar. Entre 
esses “talentos” está, claro, o de Welles, só que ele não foi o único, nem sequer o 
mais determinante. 

Um destaque todo especial é, de fato, dado ao contributo de Herman 
Mankiewicz, (o irmão do diretor Joseph), que escreveu o roteiro de seu próprio 
punho. Só não foi exatamente assim porque Mankiewicz, um beberrão inveterado e 
desastrado, na ocasião estava doente, convalescente de uma de suas intermináveis 
ressacas, e teve que ditar as mais de trezentas páginas do original para a sua 
secretária. 

Para contextualizar, Kael discorre sobre a atividade de Mankiewicz como 
roteirista ao longo dos anos trinta, tempo em que, pulando de um Estúdio para outro, 
escreveu os melhores roteiros para muitas das “comédias malucas” da época, 
algumas delas, como Jejum de amor (Howard Hawks), sobre o mundo da imprensa. 
Na ênfase dada a esse trabalho de Mankiewicz entra, na verdade, a tese, digamos 
assim, mais ousada da autora sobre Cidadão Kane: para ela, o filme teria tirado o 
seu vigor um pouco menos do estilo barroco e teatral de Welles e um pouco mais da 
atmosfera criativa da comédia roteirizada por Mankiewicz. 

Segundo ela, os anos trinta teriam sido a verdadeira era de ouro do cinema 
americano quando Hollywood deu ao mundo o melhor de si. E por quê? De acordo 
com Kael, o cinema mudo americano ainda era muito influenciado pela visão pesada 
e aristocrática da Europa. Foi com a bendita chegada do som, em 1927, que esse 
cinema pôde se libertar dos clichês europeus e investir num tipo de filme realmente 
americano e realmente criativo, que foi a chamada “comédia maluca” (“screwball 
comedy”), daquele tipo que os irmãos Marx protagonizaram e em cuja criação 
Mankiewicz, juntamente com um grupo de roteiristas irresponsáveis, foi um mestre. 

Nos anos quarenta e cinquenta, com o advento da II Guerra, e depois, com a 
guerra fria e o maccarthismo, os filmes, segundo a autora, ou se patriotizaram 
demais, ou se sentimentalizaram demais, ou então retomaram o peso europeu do 
cinema sério e pretensiosamente artístico. 

Pois bem, Cidadão Kane teria sido concebido com aquele espírito livre, 
inventivo, gratuito, da comédia dos anos trinta, e embora o seu lado sombrio possa 
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ser destacado pelos críticos em geral, na verdade, a sua faceta mais revigorante 
advém dessa herança transmitida pelas mãos hábeis de Mankiewicz. 

Um exemplo do trabalho de Mankiewicz está na forma arguta, entre o hilário 
e o sério, como se abeberou dos dados biográficos de William Randolph Hearst, 
dados conhecidos tanto dos livros publicados como das fofocas que circulavam em 
Hollywood, para montar a estrutura narrativa do filme. Amante eterno da atriz 
Marion Davies, como se sabe, o magnata da imprensa americana teria sido a 
inspiração real para a figura ficcional do cidadão Charles Foster Kane, mas, embora 
tenha introduzido no roteiro dezenas de boutades de Hearst, Mankiewicz teve o 
cuidado de operar as modificações fundamentais que livrassem o filme de um 
processo judicial. 

Assim, se coisas pequenas como a equivocada previsão de Kane sobre a II 
Guerra, ou o truculento telegrama por ele enviado a Cuba, foram copiados da vida 
real de Hearst, ninguém pode dizer o mesmo da profissão da Sra Susan Alexander 
Kane, como todo mundo lembra, cantora de ópera, ao contrário de Marion Davies, 
atriz de cinema até a morte. Mesmo assim, o processo judicial aconteceu, e (Kael 
conta isso em detalhes), durante o júri, as investigações a que se procedeu 
evidenciaram, sim, a relação do filme com Hearst. 

E não poderia ter sido de outro modo, pois as linhas gerais do roteiro 
indicavam a relação: se tratava da estória de um grande magnata da imprensa 
americana que tinha uma amásia famosa e uma mansão escandalosamete cara, na 
vida real a californiana San Simeon; no filme, o palácio da Flórida denominado, a 
partir do poema de Coleridge, de Xanadu. 

Coisas curiosas de saber é que, ao contrário do que costuma se dizer, as 
primeiras reações da imprensa americana a Cidadão Kane foram francamente 
favoráveis e Kael  tem o cuidado de transcrever uma série dos primeiros artigos 
publicados em jornais e revistas quando das pré-estreias e estreias. Em suas 
primeiras leituras, os críticos já colocavam o filme ao nível das obras primas que 
vinham a revolucionar a linguagem do cinema e amadurecer a sua visão do mundo. 

Pessoalmente Hearst fez o que pôde para obstacular as exibições, mas não 
conseguiu, salvo em alguns poucos cinemas de Chicago. Afinal, ele não era o único 
magnata da imprensa americana e, naturalmente, os seus adversários, como o 
pessoal da companhia da Life-Time, fez o que pôde, de sua parte, para divulgar o 
filme. 

Mesmo assim o filme não rendeu muito e, apesar do relativamente baixo 
orçamento, nem sequer chegou a se pagar. Uma grande derrota de público aconteceu 
em fevereiro de 1942 no dia da entrega do Oscar. De início, todo mundo achava que 
o filme levaria os muitos Oscar a que estava indicado, porém, segundo Kael, a 
Academia, sempre matreira e desconfiada de novidades, ficou com receio de 
premiar obra tão polêmica e o único prêmio que concedeu foi – ironicamente! – ao 
roteiro de Mankiewicz. 

Na verdade Orson Welles nunca foi bem-vindo em Hollywood. Só estava lá 
por causa do sucesso conseguido com sua transmissão radiofônica do “fim do 
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mundo”, que, como é sabido, causou pânico coletivo no país e lhe deu a fama de 
“menino prodígio”. Atrás de sucessos mirabolantes que engordassem suas contas, a 
RKO o contratou para trabalhar com Mankiewicz nesse projeto, que, aliás, tinha o 
nome provisório de “American”. E de sobra, ainda lhe deu o melhor fotógrafo da 
época, o iluminado Gregg Toland, permitindo que o elenco fosse todo da companhia 
de teatro do próprio Welles, o Mercury Theatre. Mas sobretudo, lhe permitiu, coisa 
rara, toda a liberdade de fazer o que bem entendesse. 

Como é suficientemente notório, depois dessa liberdade total para fazer 
Cidadão Kane, Welles nunca mais teria liberdade alguma em Hollywood, de onde 
veio mesmo a ser praticamente banido, e todos os seus projetos futuros foram 
frustrados ou mutilados. 

Para Kael, a grande maioria das abordagens de Cidadão Kane está 
equivocada. Ele não é um filme “profundo” nesse sentido metafísico que lhe atribui 
certa crítica de cunho literário e filosófico. Os seus méritos inegáveis não deviam ser 
definidos em termos de “profundidade”, pois sua qualidade artística é de outra 
ordem e não pode ser dada sem se levar em conta a sua especificidade 
cinematográfica. Seu conteúdo, por exemplo, é kitsch, embora um kitsch redimido 
pelo genial tratamento conferido. 

A trama da busca do “rosebud” não passa de “Freud de botequim” 
(curiosamente, a expressão é do próprio Welles, apenas repetida por Kael!) e o que o 
filme, a rigor, faz com a vida de Hearst é adaptá-la às convenções do melodrama 
popular. Vejam bem, apesar de bem casado, Hearst foi, na vida real eternamente 
feliz com sua concubina Marion Davis, que era uma mulher bonita, inteligente e 
bem sucedida profissionalmente, mas – pergunta Kael – que tipo de platéia se 
interessaria por um filme que mostrasse um milionário feliz? 

Assim, para atender ao clichê “o dinheiro não traz felicidade”, clichê que 
torna as platéias sem muito dinheiro tão felizes, a biografia de Hearst foi deformada: 
Marion foi maldosamente transformada numa loura burra, a Susan Alexander do 
filme, e seu relacionamento com Hearst virou uma maldição de final trágico. E aqui 
Kael não se incomoda de escorregar para o biografismo quase mexeriqueiro, 
explicando que essa criação de Susan foi ainda mais grave, em termos pessoais, 
porque Mankiewicz era amigo quase íntimo de Marion e assíduo frequentador de 
sua casa. 

Kael faz, ainda, um breve inventário dos problemas do filme. Para ela, o que 
acontece no desenrolar da estória é pouco plausível: um pobre repórter, sozinho e 
sem sequer uma câmera disponível, incumbido de recompor a vida de um defunto 
famoso, através dos depoimentos de seus amigos, quando por trás disso (conforme 
sabemos deste a cena de abertura) está uma poderosa Empresa que até já editara um 
fabuloso telejornal sobre o cidadão em questão, o “a notícia em marcha” a que 
assistimos no início do filme. 

Além desses problemas de roteiro cita também pequenas falhas que não 
precisam ser levadas a sério, já que a linguagem cinematográficas as justifica. Por 
exemplo: revendo o filme, é possível notar que no momento da morte de Kane, 
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quando em seu leito ele balbucia a palavra-chave “rosebud”, não há ninguém no 
quarto para ouvir e, mais tarde, divulgar. A infermeira acorre um pouco depois e 
nós, espectadores, somos as únicas testemunhas. 

Mas quem estiver supondo que tais problemas, ou outros que sejam, 
diminuem o valor ou a importância de Cidadão Kane, para Pauline Kael, está 
enganado. Em várias instâncias, ela faz questão de frisar que estamos diante de uma 
obra prima, um dos momentos mais inspirados e inspiradores da história do cinema, 
um filme de qualidade insuperável. 

Pelo que se deduz de suas considerações, o filme ganhou imensamente em 
fugir a um suposto “naturalismo” que viesse a ser fiel ao assunto tratado, e a sua 
genialidade, o seu lance mais experimental, no melhor sentido da palavra, consistiria 
numa espécie de simbiose misteriosa entre três coisas que são diferentes, mas que, 
na forma de se estruturar, formam uma unidade inconceituável: (1) a teatralidade de 
Welles, (2) o tom de comédia “trintista” de Mankiewicz e (3) a fotografia 
expressionista de Gregg Toland.  

Com relação à direção, Kael faz questão de louvar um aspecto pouco 
evidenciado na fortuna crítica do filme: a saber, o modo lúdico como Welles, não 
apenas se diverte fazendo o filme, mas indica, no processo de estruturação da 
narrativa, que está se divertindo, e nisso, faz com que nos divirtamos também. 
“Nenhum outro diretor – nos diz ela, entusiasmada – foi tão franco em seu deleite, 
tão ávido em partilhar conosco o jogo do faz-de-conta”. Em outros termos, mais 
teóricos para uma crítica pragmática como Pauline Kael, o puro gozo 
metalinguístico. 

O cineasta, crítico e pensador de cinema François Truffaut disse uma vez que 
Cidadão Kane foi, no século, “o filme que iniciou o maior número de cineastas em 
suas carreiras”. Pelo visto, no próximo milênio, ainda vai continuar iniciando. 

 
 
Contrastes cinematográficos 

O que deve o cinema fazer? Mostrar a realidade nua e crua para que o 
espectador dela tome consciência, sofra e queira transformá-la? Ou fantasiar, de 
modo que ao espectador seja dada a oportunidade de sonhar e ser feliz em 
detrimento do real? 

Há filmes que fazem uma coisa e há filmes que fazem a outra, porém, o 
interessante seria imaginar um filme que intentasse a própria formulação do 
problema. 

Existe tal filme? Existe, sim, e para o nosso espanto, não foi rodado no bojo 
de nenhum revolucionário movimento cinematográfico, europeu ou terceiro-
mundista, mas no seio da Hollywood mais convencional, a clássica. 
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Pois é. Quem nunca viu Contrastes humanos (Sullivan's Travels, 1941), de 
Preston Sturges, não sabe o que está perdendo. 

Sem delongas, o filme conta a estória desse cineasta hollywoodiano que entra 
em súbita crise porque, a certa altura de sua bem sucedida carreira, começa a ficar 
insatisfeito com os seus próprios filmes, fantasias que afastam os espectadores da 
vida como ela é. De repente, e para desespero de seus produtores, Sullivan (Joel 
MacCrea) não quer mais fazer comédias, idílios românticos, ou musicais, mas 
películas que mergulhem a fundo no âmago mais duro e triste da realidade. 

E, contudo, como pode ele rodar um filme sobre a realidade nua e crua se ele 
mesmo não conhece de perto essa realidade? É então que lhe ocorre a brilhante ideia 
de abandonar temporariamente a sua atividade de cineasta e, com dez centavos no 
bolso e roupas de mendigo, jogar-se nos guetos mais miseráveis para experimentar 
na pele o que é ser pobre e desvalido. 

Faz isso, mas quando, depois da experiência, retorna um dia ao cenário da 
miséria para distribuir donativos com os mendigos, é roubado e espancado por um 
deles, que lhe leva dinheiro e documentos. Morto o mendigo num acidente de trem, 
de posse dos seus documentos, a confusão se instaura: dado como falecido em 
Hollywood, Sullivan é, no local do acidente, entendido como culpado, e 
encarcerado, passa a cumprir a pena em longos anos de trabalho forçado. 

Um dia os presidiários, entre os quais Sullivan, são levados a assistir a uma 
sessão de cinema no próprio presídio. O filme é um desenho de Mickey Mouse, que 
faz a platéia gargalhar até as lágrimas. São marmanjos calejados pela vida reclusa e 
trabalho braçal, e, no entanto, entregam-se ao filme como crianças encantadas e 
eufóricas. 

E, completamente pasmo, Sullivan descobre que, existe, na recepção 
cinematográfica, muito mais mistérios do que imaginava a sua vã filosofia de 
cineasta em crise. 

É claro que Constrastes humanos é uma sátira, o mais difícil é localizar o seu 
alvo. Nele o mais cativante é o aspecto conceitual: outros filmes da Hollywood 
clássica trataram de cinema, mas, não com esse nível de abstração, digamos assim, 
filosófica. Para dar dois exemplos chave, Crepúsculo dos deuses é sobre a mitologia 
do cinema, Cantando na chuva é sobre a técnica cinematográfica, porém, 
Constrastes humanos é sobre a própria razão de ser do cinema. 

Revisto hoje, um dado curioso é a sua data, 1941. Quatro anos antes do neo-
realismo italiano, ele trazia, inteira, a proposta de um movimento de cinema 
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estrangeiro, como se o estivesse adivinhando, isto para, no final, problematizar essa 
proposta, deixando o espectador tão pasmo quanto o protagonista. 

Para dizer a verdade, a briga entre ser realista ou fantasioso não era novidade 
na época, nem mesmo no seio de Hollywood. Sem coincidência, dois filmes de 
destaque então foram: o realista Como era verde o meu vale, de John Ford, 1941, e o 
escapista Fantasia de Walt Disney, 1940. De alguma forma, poderia se dizer que 
Contrastes humanos intersecta os dois e, da intersecção, formula a questão com 
que abrimos esta matéria. 

Realidade ou sonho, o que deveria estar na tela? A pergunta continua no ar e 
não tenho certeza se desejamos uma resposta definitiva e esquemática. Seja como 
for, Constrastes humanos não a fornece. 

 
 
Cinco por cento do cinema americano 
 
 Conversando sobre cinema, adoro provocar americanófilos e 

americanófobos com a colocação de que os Estados Unidos, desde os primórdios de 
Hollywood sempre fizeram, ao mesmo tempo, o pior e o melhor cinema do mundo. 

Depois dos “como assim?” de praxe, passo a explicar com o que chamo de “a 
lei dos 5%”. É que as estatísticas comprovam que toda e qualquer cinematografia 
(entenda-se pelo termo: o conjunto da produção cinematográfica de uma nação) na 
face do planeta, sem importar o total de suas realizações por ano, incorre em noventa 
e cinco por cento de obras irrisórias e cinco por cento de grandes obras, o que é 
válido para qualquer país, desde a fria e cerebral Suécia à quente e apaixonada Itália. 

Vejam bem, se o número anual de realizações varia de país para país, a 
estatística “qualitativa” seria basicamente a mesma. Portanto, se um país, como o 
Brasil atual, produz, digamos, 50 filmes por ano, a probabilidade é de que apenas 
2,5 sejam bons e 47,5 sejam irrisórios. Se um país, como a França contemporânea, 
realiza 200 filmes anualmente, a probabilidade é de que 10 venham a ser filmes 
interessantes, ao passo que 190 devem ser anódinos. 

 Voltando aos Estados Unidos, e especialmente ao cinema clássico de 
outrora, houve um tempo em que Hollywood produzia em torno de 900 filmes por 
ano (em 1946, o mais próspero de todos os anos, a quantidade chegou a 1000!), o 
que significa dizer que, pelas leis estatísticas, a probabilidade seria de pelo menos 
uns 45 grandes filmes contra 855 xaropadas. 

Convenham, americanófilos, encher o saco da população do planeta com essa 
quantidade de filmes ruins foi terrível, mas em compensação, americanófobos, poder 
catar, num ano só, ao meio disso tudo, cerca de 45 obras esteticamente respeitáveis 
já era muita coisa. 
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 Pois um desses respeitáveis 45, dentre os novecentos do ano de 1941, 
foi o Pérfida (The little foxes) de William Wyler que acaba de sair na coleção 
“Clássicos do cinema” e está disponível nas bancas de revista. 

Sem a revolução semiótica de Cidadão Kane, sem o apelo mitológico de 
Casablanca e sem o empenho comercial de E o vento levou..., todos mais ou menos 
contemporâneos seus, Pérfida é um belo exemplo do bom cinema americano que, ao 
seu tempo, chegava às telas brasileiras sem nenhum alarde e era visto pelas platéias 
distraídas e apressadas da época, que gostavam, curtiam momentaneamente, porém 
logo em seguida, o esqueciam, sobretudo porque, sem critérios distintivos, 
confundiam-no mais tarde com as irrelevâncias que tinham visto na semana anterior 
e na seguinte. De fato, se trata de um filme simples, mas que simplicidade cativante!  

 Tudo começou décadas para trás quando a escritora Lillian Hellman 
ainda era uma mocinha e namorava o consagradão Dashiel Hammet. Eles estavam 
morando numa casa de praia isolada quando ela tomou coragem para pôr no papel,  
as conflituosas cenas familiares de sua Louisiana de origem. Incentivada por 
Hammet, testou os impresários da Broadway e logo a peça The little foxes seria um 
sucesso de público e crítica que influenciaria o grandão de Hollywood, Samuel 
Goldwin. 

Comprados os direitos para a tela, a equipe da produção optou por não fugir 
muito à peça, contratando a própria Hellman – ainda bem! – para fazer o roteiro do 
filme e parte do elenco da Broadway para interpretá-lo, as exceções tendo sido Bette 
Davis, que afinal de contas está estupenda na encarnação da impressionantemente 
maquiavélica Regina Hubbard Giddens, e a jovem novata Teresa Wright, que 
também está ótima no papel da filha, a desafortunada Alexandra. Para sorte de 
Hellman o fotógrafo escolhido foi Greg Toland (sim, o mesmo de Cidadão Kane) e 
o diretor, o mestre William Wyler. 

 Como sempre, a intitulação brasileira é um desastre, pois a decidida e 
taxativa protagonista está muito longe de ser “fingida”. Em sentido oposto, as 
“pequenas raposas” do título original são uma referência bíblica aos egoístas e 
ambiciosos que não hesitam em descaradamente estraçalhar o próximo para 
conseguir seus objetivos, na estória de Hellman, os três irmãos Hubbard, aí incluída 
Regina. 

Embora a própria Hellman tenha efetuado modificações que julgou 
apropriadas à linguagem e às convenções do cinema (por exemplo, inventou um 
subplot amoroso para Alexandra), Wyler basicamente respeitou a qualidade teatral 
da obra, filmando quase tudo no interior ou em torno da mansão dos Giddens, no 
caso o cenário da peça. Mas claro que aquelas coisinhas em que Wyler sabia ser 
extremamente “virtuose” e às vezes brilhante, a saber, os enquadramentos 
sugestivos, os movimentos de câmera adequados, os cortes nos momentos 
convenientes, e a sensata distribuição dos atores no quadro, tudo isso, ajudado pela 
fotografia em profundidade de campo de Toland, criando um sentido sutil de ritmo, 
dá a Pérfida a sua qualidade fílmica. 
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 Ainda hoje se cita como antológica aquela cena na sala de visita da 
mansão sulista em que uma Regina impassível assiste, sem sair do lugar, ao ataque 
cardíaco do marido Horace, cuja morte lhe convinha grandemente do ponto de vista 
financeiro. Aliás, a propósito dessa cena não resisto à referência ao que já faz parte 
do anedotário da fortuna crítica do filme. 

A estória teria acontecido no início dos anos cinquenta, com o crítico francês 
André Bazin que havia visto o filme e lhe dedicara um belo ensaio elogioso. Anos 
mais tarde, Wyler passa por Paris e é, então entrevistado por Bazin que, num dado 
momento, enfatiza a grandiosidade da cena em questão, na sua opinião, decorrente 
da eficaz estratégia de manter Regina sentada no divã enquanto o marido agoniza. 
Ao que Wyler agradece mas informa que a verdadeira razão para ter deixado Bette 
Davis sentada foi que, naquele dia da filmagem, a atriz havia torcido o tornozelo e 
não conseguia ficar de pé. 

Ora, em sua genialidade, a resposta de Bazin resumiu, antecipadamente, 
todos os postulados teóricos, semióticos e estéticos que a crítica moderna intentaria 
conceber. Disse ele simplesmente: “Então o “meu” filme é melhor que o “seu”. Sem 
ninguém saber, estava fundada a teoria da recepção no cinema! 

 
 
O magnífico Welles 
 
Estamos em Hollywood em 1941. Provocando um escândalo maior que a 

transmissão radiofônica de “A guerra dos mundos”, o filme Cidadão Kane acabara 
de estrear nos Estados Unidos. Enquanto o magnata da imprensa William R. Hearst, 
sentido-se atacado, fazia o possível para bloquear a exibição da primeira película de 
Orson Welles, este não via a hora de começar a rodar o seu segundo longa-
metragem. 

Depois de hesitar entre vários projetos (um deles, a vida de Jesus), o Wonder 
Boy finalmente encontrou o que queria: uma estória sobre a decadência de uma 
família aristocrática americana que, aliás, ele mesmo já dramatizara para o rádio 
algum tempo atrás. Chamava-se Os magníficos Amberson e era baseada no romance 
homônimo do escritor Booth Tarkington. 

Só que, desta vez, apavorados com os efeitos colaterais de Cidadão Kane, os 
produtores da RKO não lhe deram mais a carta branca que tivera antes. Pelo novo 
contrato, a Companhia tinha direito à “montagem definitiva”, caso o novo filme 
enfrentasse problemas de comercialização. 

Com produção executiva do grupo profissional de Welles, o Mercury 
Theater, teve início a rodagem do filme em que -- segundo depoimento pessoal aos 
seus editores – o consagrado cineasta mais investiu pessoalmente, aquele em que 
mais acreditou. Roteirizado pelo próprio Welles, o filme foi fotografado por Stanley 
Cortez, a música foi composta pelo grande Bernard Herrmann, e a montagem ficou 
com Robert Wise, o mesmo de Cidadão Kane. Para o elenco foi designada uma 
parte do pessoal de Cidadão Kane (Joseph Cotten, Agnes Moorehead, Ray Collins), 
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além de Anne Baxter e Tom Holt. Resgatada do cinema mudo, a grande Dolores 
Costello foi convencida por Welles a desempenhar o papel principal da bela e suave 
Isabel Amberson. 

Embora, como sempre, engalhado em mil atividades (teatro, propaganda, 
outros projetos de filme) e mil problemas (namoro irresoluto com a casada Dolores 
de Rio, assédios inconvenientes do irmão alcoólatra, revezamento de secretrárias 
que não davam certo, etc), Welles dedicou-se ao filme com uma paixão cega que lhe 
furtava as poucas horas que tinha para dormir. 

Diferentemente de Cidadão Kane, a estória era simples, romântica e até 
melodramática. 

Num tempo idílico e ingênuo, em que os transportes eram puxados a cavalo, 
os Amberson viviam felizes em sua suntuosa mansão, invejados pela vizinhança e 
intocáveis em sua magnificência. Até que se inventaram os automóveis, e a família 
foi forçada a lidar com vários problemas: um deles é que um dos inventores e 
acionistas desse novo meio de transporte, um senhor de nome Eugene Morgan, havia 
sido uma velha paixão da casa. No passado fora pretendente da jovem Isabel, agora 
uma senhora casada e mãe do rapaz George. 

As coisas se complicam quando Isabel enviúva, Eugene lhe propõe 
casamento e o filho dela, George, se opõe. Embora gostasse de Lucy, filha do 
pretendente de sua mãe, o rapaz prefere renunciar a esse amor, de forma que sua 
mãe faça o mesmo. O desenlace é sombrio e trágico e nega todo o anseio público 
por happy ends. 

 Se Welles – como ele sustentava -- realmente dirigiu o filme com mais 
dedicação do que deu a Cidadão Kane, de qualquer forma isso não foi possível até o 
final das filmagens. Quando, em sete de dezembro de 1941, os japoneses atacaram 
Pearl Harbor, o cineasta deliberadamente acelerou o restante das filmagens, pois 
fora convocado pela Casa Branca, não a alistar-se, que, nos seus cem quilos não 
tinha físico para isso, mas, bem mais importante missão, a representar o Governo 
americano na política da boa vizinha com a América Latina, uma região do planeta 
que (pensava Roosevelt) estava pendendo para o nazismo. 

O resto da estória vocês sabem: com um projeto confuso sobre o carnaval 
carioca, Welles viria ao Brasil onde passaria quase seis meses, deixando aos 
produtores a finalização do filme da sua vida. 

Em março de 1942, numa pequena cidade da Califórnia, de nome Poloma, 
teve lugar a chamada sessão-cobaia para um público provinciano que devia dar os 
seus palpites sobre Os magníficos Amberson, mas, antes de a sessão terminar os 
produtores presentes já conheciam o resultado: durante a projeção o público vaiou, 
protestou, a maior parte retirou-se e os que ficaram escreveram nas fichinhas que se 
tratava de algo “asqueroso”. 

Diante de tal resultado, os produtores decidiram cortar e remendar, com o 
suposto intuito de “melhorar”. Dos 131 minutos originais ficaram apenas 88, e 
algumas cenas foram parcialmente refeitas. Às voltas com suas filmagens 
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brasileiras, Welles não pôde ir a Hollywood supervisionar a remontagem, nem o 
montador Robert Wise teve permissão, com o clima de guerra, de vir ao Brasil.  

Um dos grandões de Hollywood, o produtor independente David Selznick, 
ainda chegou a formular a sugestão de que, antes da remontagem, uma cópia 
original do filme fosse doada ao Museu de Arte Moderna de Nova York, para a 
posteridade, porém, o pessoal da RKO, alegando custos, recusou-se. De forma que, 
por ironia, somente aqueles indispostos espectadores de Poloma tiveram a chance de 
um dia ver Soberba (este é o título que o filme ganhou no Brasil) em sua versão 
original e completa.  

Welles morreu com a mágoa de ter tido o seu mais querido empreendimento 
artístico deturpado e nunca perdoou as tesouras que dividiram em vários planos, 
uma sequência que ele filmara sem um único corte, a do baile na mansão dos 
Amberson, segundo ele mesmo, a ilustração mais ostensiva de seu talento de 
cineasta. 

Apesar dos cortes e remendos, a crítica internacional continua achando que o 
filme frustrado de Orson Welles é uma obra prima e, para se ter uma ideia, a 
rigorosa Pauline Kael, lhe atribui mais profundidade que a Cidadão Kane. 

Ao contrário de Cidadão Kane, Soberba (The magnificent Ambersons, 1942) 
nunca foi muito divulgado, sequer nos meios cinéfilos. Agora que sai em DVD e 
está disponível nas locadoras, cabe ao público em geral decidir sobre a altura do seu 
nível estético. Locá-lo: eis um programa imperdível. 

 
 
Mistérios do acaso 
 
“Toque, Sam, toque As time goes by”, pede a bela Ilsa Lund ao pianista negro 

do Rick’s Café. Ele hesita mas atende ao pedido e aí chega o patrão, Rick Blaine, e a 
coisa se complica. Pois é, quem é que não lembra da cena, ou melhor, quem é que 
não lembra do filme inteiro, que virou uma espécie de emblema do cinema do 
século, o melhor que Hollywood já deu, o mais “cult” de todos os “movies”? 

Mas o que torna Casablanca uma unanimidade de público e crítica? Para 
muita gente boa a resposta é o acaso. Um dos que assim pensa é o historiador e 
crítico Otto Friedrich que conta a estória do “making of” no seu livro A cidade das 
redes. Segundo Friedrich, ao longo da realização de Casablanca tudo estava errado, 
só que a soma de todos os erros, por uma espécie de milagre inexplicável, terminou 
dando em acerto. 

A peça original “Everybody comes to Rick’s”, de autoria da dupla 
desconhecida Murray Burnett e Joan Allison e nunca encenada, não era grande coisa 
e precisou ser melhorada pelas mãos dos roteiristas. Estes, que foram muitos, se 
desentenderam enquanto o filme estava sendo rodado e até perto do final ninguém 
da equipe sabia como a estória ia terminar. Ilsa ficaria com Rick ou viajaria com o 
maridão? Ingrid Bergman, angustiada, teve que interpretar o papel na mesma 
ignorância de quem assiste ao filme pela primeira vez. 
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A escolha do elenco já foi uma confusão. Os primeiros nomes cogitados para 
os protagonistas foram Hedy Lamarr e George Raft e, pasmem, para o papel do 
marido checo Victor Laszlo, o nome cogitado foi o de Ronald Reagan. Para o papel 
do pianista, o grandão da Warner Hal Wallis queria uma mulher, possivelmente Ella 
Fitzgerald, e afinal o escolhido mais tarde, Dooley Wilson, nem sequer sabia tocar 
piano. No filme ele finge que toca. 

Por motivos jurídicos que só a burocracia dos estúdios explicam, os salários 
pagos foram completamente injustos. Para se ter uma ideia o coadjuvante Conrad 
Veidt (O General alemão Strasser) recebeu um salário duas vezes maior que Ingrid 
Bergman! Esta, por sua vez, não via a hora de encerrar “esse filmezinho ridículo e 
sem pé nem cabeça” para fazer o que ela achava que seria o grande desempenho de 
sua vida, a Maria de Por quem os sinos dobram. Outro insatisfeito com o salário era 
Humphrey Bogart, ainda por cima sendo o tempo todo azucrinado pela esposa 
paranóica, que prometia assassiná-lo se notasse que estava flertando com essa 
suecazinha oportunista. Dizem que a isso se deve a sua cara feia no filme. 

O responsável pela execução da trilha sonora, Max Steiner, detestava o  tema 
de “As time goes by”. Imaginem! O diretor Michael Curtiz topou a incumbência de 
rodar com a mesma indiferença com que rodava dois a três projetos por ano, fazendo 
um filme atrás do outro, que nem um pizzaiolo que faz pizzas em série. Tanto é que 
quando, durante as filmagens, lhe apontavam certas contradições na estória, ele 
respondia que não tinha importância, pois ia dar a tudo uma velocidade tão grande 
que o público nem notaria. 

Pronto o filme, a divulgação quis mudar o título, já que Casablanca parecia 
marca de cerveja. Depois da primeira sessão para o público privado, os produtores 
quiseram mudar o final, fazendo Bogart e Rains pegar um morcego num barco de 
carga que ia não se sabe para onde. Afinal, depois de dois meses de exibição e 
sucesso (surpreendente para todos da equipe!), por causa de uma famosa conferência 
de Roosevelt e Churchill, ocorrida justamente na cidade real de Casablanca, Jack 
Warner, um dos donos da Warner, queria mais uma vez alterar o resultado para 
acrescentar cenas verídicas da tal conferência ao final do filme. Graças a Deus foi 
convencido a não fazê-lo. 

E isso é apenas um resumo das atrapalhadas nas filmagens de Casablanca. 
Por que resultou tudo tão perfeito, quem poderá explicar? 

 
 
Capra macabro  
 
Como é sabido, há muito tempo a palavra estilo deixou de designar apenas os 

aspectos formais de uma obra e passou a incluir todos os elementos de conteúdo. Se 
não antes, ao menos no tempo da modernidade, entendeu-se que, ao produzir, o 
artista não desenvolve só uma técnica: ele funda todo um universo ficcional, e, se 
seu estilo é forte, esse universo vai se impor como próprio, particular e 
inconfundível. Dentro dele, entre temas, personagens e cenários, o artista transita à 
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vontade, sem se incomodar de, a cada nova manifestação, ser redundante. Aliás, 
com o artista de estilo forte, a redundância é mesmo desejável. 

Para ficar no âmbito do cinema, pensemos em Kurosawa, Hitchcock, Fellini, 
Bergman, Ford, Allen... 

Pois bem, uma pergunta interessante que poderíamos formular aqui seria a 
seguinte: o que aconteceria se um cineasta de estilo forte resolvesse fazer um filme 
que, em tudo, contradissesse o seu universo ficcional? A pergunta parece mera 
conjetura, mas não é, e para demonstrá-lo remeto o leitor-espectador à filmografia 
de Frank Capra (1897-1991), um dos cineastas de estilo reconhecidamente forte do 
século XX. 

Como os cinéfilos lembram, no universo ficcional de Capra o Bem prevalece. 
Democrática, humanitária, positiva, a sua visão do mundo é essencialmente otimista 
e, clara, límpida, direta, faz a decantação da vida, como um dom divino, o mais 
elevado de todos. O seu valor supremo é o amor, em detrimento de bens materiais, 
intelectuais, ou de outra ordem. Os seus são filmes “de mensagem”, e a mensagem 
parece ser sempre eufórica: a de que vale a pena viver, pois, como proclama o título 
original de um de seus filmes mais típicos, “a vida é maravilhosa”. 

Ora, para quem está familiarizado com tanta euforia, jamais ocorreria que 
Capra pudesse rodar um filme de horror! E, no entanto, ele rodou. 

Refiro-me ao pouco conhecido Este mundo é um hospício (Arsenic and old 
lace, 1944), uma comédia sombria e mórbida onde o crime é a tônica, um hábito 
comum que os personagens praticam a torto e a direito, com um prazer doentio e 
incontrolável. 

Para enganar o espectador, o filme começa com casamento. Mas, ora, no dia 
em que contrai matrimônio, o crítico de teatro Mortimer Brewster (Cary Grant) dá 
uma passadinha na casa das tias, duas senhoras que alugam quartos para hóspedes, e 
lá, em plena sala de estar, o espantado sobrinho descobre, num baú ao pé da janela, o 
quê? Sim, um cadáver. Para seu espanto, ele fica sabendo, da boca das tias, que 
aquele cadáver é só o item de uma longa série. No porão da casa estão enterrados 
mais onze, todos hóspedes executados pelas tias, com “veneno e vinho”: “arsenic 
and old lace” (vide título original). Bondosas, as tias só matam velhinhos que, 
segundo elas, já estão no fim da vida e recebem delas, o grande favor de morrer com 
charme e elegância. 

Os funerais no porão são efetuados por um terceiro tio, este 
reconhecidamente maluco, que assume a personalidade do presidente Roosevelt. 
Convencido pelas duas irmãs de que se trata de vítimas de uma epidemia, sente-se 
na obrigação de enterrar os corpos no porão, que, na sua geografia de maluco, 
equivale ao longínquo Panamá. 

Quando Brewster está indignado de pertencer à tal família, eis que chega um 
irmão que ele não via desde a infância. Com cara de Boris Karlov, esse Jonathan 
(Raymond Massey) é um psicopata com um currículo de crimes bem maior que os 
das domésticas titias. A propósito, ele traz um cadáver a tiracolo, que, para 
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indignação das donas da casa, incorpora aos depostos no “Panamá”, aumentando o 
número de doze para treze. 

O único normal da família, Mortimer, metido entre assassinos incuráveis, não 
pode fazer muito, e a presença eventual da polícia só faz complicar as coisas, 
obrigando-o a, para desviar a atenção policial do fatídico “Panamá”, também se 
fazer de mentecapto e assassino. 

Não vou contar o resto da estória, mas, como se percebe, estamos bem 
distante do benfazejo e inocente universo capriano, e – alguém poderia afirmar – 
bem mais próximo dos tons mórbidos de um Hitchcock. Sem coincidência, tudo 
acontece na noite do Halloween, e ao lado da residência das tias se localiza o 
cemitério de Brooklyn, constante ponto de referência da câmera, embora o 
“Panamá” caseiro – quiça para soar mais terrível -- nunca seja mostrado. 

Para tentar colocar o filme no seu contexto autoral, talvez seja importante 
considerar o elemento cômico. Não apenas por se tratar de uma comédia, mas 
porque, em Capra, normalmente o cômico nunca é irônico, ao passo que aqui, o é. 
Tanto assim que, para muitos, Este mundo é um hospício seria a resposta irônica de 
Capra ao nazismo e suas ideias de extermínio coletivo. 

O que sem dúvida perdura de Capra em Este mundo é um hospício é, 
inevitavelmente, a qualidade. O filme tem o mesmo ritmo acelerado e sufocante de 
sempre, a mesma maestria na direção de atores e o mesmo domínio na condução da 
narrativa, e nesse sentido, é, sim, um autêntico Capra, ainda que com o delicioso 
paradoxo de ser “um Capra macabro”.  

 
 
Em alto-mar, com Hitchcock 
 
No cinema do século vinte, foi Alfred Hitchcock (1899-1980) o cineasta mais 

popular, não apenas a sua filmografia, como a sua pessoa. 
Naquela época áurea, embora se fosse muito a cinema, não se conhecia 

cineasta algum, e ninguém, salvo os críticos e intelectuais, saía de casa dizendo que 
ia ver um filme de Ford, Kurosawa, ou Renoir. Mas, de Hitchcock, sim. Talvez 
também se dissesse que se ia ver um filme de Carlitos, mas, aí, a referência era mais 
ao personagem que ao diretor. 

Mercadológico e também vaidoso, o próprio Hitchcock investia nessa 
popularidade, fazendo, desde The lodger (1929), pontas em seus próprios filmes, de 
modo que a identificação de sua figura gorducha na tela era uma brincadeira 
divertida para o espectador. 

Ainda hoje o velho Hitch e sua obra são populares e, de longe, deve ser ele o 
cineasta mais selado, em VHS e DVD. Por exemplo, tudo na fase americana do 
cineasta (de 1940, com “Rebeca”, a 1976, com “Trama macabra”) foi selado, e o 
frequentador de locadoras pôde ver, ou rever, o melhor do mestre do suspense. 

Bem, tudo é exagero porque, pelo menos no Brasil, um filme importante, por 
alguma razão misteriosa, escapou da selagem. Refiro-me ao curioso Um barco e 
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nove destinos (Lifeboat, 1943), que só agora aparece disponível em formato 
eletrônico. 

O filme americano menos conhecido de Hitchcock é também um pouco 
menos hitchcockiano. Não contém o suspense esperado e não exibe os ingredientes 
de ´thriller´, decorrendo, toda a sua estória, dentro do apertado espaço de um barco à 
deriva em alto-mar, onde nove náufragos se atropelam. 

Em plena Segunda Guerra, um navio americano de passageiros fora 
bombardeando pelos alemães e alguns dos sobreviventes estão agora à mercê das 
correntes marinhas: uma jornalista (Tallula Bankhead), um lubrificador da sala de 
máquina do navio afundado (John Hodiak), um industrial milionário (Henry Hull), 
um operador de rádio (Hume Cronyn), um soldado negro (Canada Lee), um 
marinheiro ferido (William Bendix), uma enfermeira da Cruz Vermelha (Mary 
Anderson),uma mulher com um bebê (Heather Angel), e, finalmente, um militar 
alemão, por ironia, o comandante do submarino que atingira o navio americano 
(Walter Slezak). 

Nove náufragos desnorteados em um barco em alto-mar: a situação não é 
nada confortável, sobretudo se considerarmos que, entre tantos outros problemas, 
não se chega à conclusão sobre que rumo tomar, e o passageiro mais racional e 
pragmático é justamente o inimigo, ou seja, o militar alemão. 

Roteirizado por Jo Sterling a partir de uma estória de John Steinbeck, o filme, 
segundo o próprio Hitchcock, teve a intenção de refletir sobre a situação do mundo 
democrático, na época fragilizado pela falta de convicção ideológica e ameaçado 
pela força crescente do nazi-fascismo. 

Deve ter sido pela intenção de fazer refletir que o filme termina sem solução à 
vista, com os náufragos no barco, tão à deriva quanto na abertura, o que na época 
deve ter incomodado o espectador comum, acostumado àquela terceira parte do 
roteiro cinematográfico clássico, chamada sem coincidência de ´resolução´. 

Contudo, o aspecto mais intrigante no filme é a sua rigorosa unidade de 
espaço e tempo, um desafio técnico que Hitchcock impôs a si mesmo, como um 
“tour de force”. Se o espectador prestar atenção, notará que, em momento algum, a 
câmera abandona o espaço interior do barco, o que passa a impressão de sermos, 
nós, um dos passageiros. 

Aparentemente tão inadequada ao gênero do thriller, a unidade espaço-
temporal, seria, mais tarde, retomada por Hitchcock em pelo menos três filmes, mas 
esta é outra estória que será contada depois. Por enquanto, uma pergunta ao leitor 
que gosta de detalhes: se Hitchcock aparece mesmo em todos os seus filmes, onde é 
que o vemos neste Um barco e nove destinos, cujo cenário é tão somente o oceano, 
o barco perdido, e nada mais? 

 
 
Agora seremos felizes 
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O fã de musicais até que não tem muito o que reclamar da selagem de filmes 
em vídeo. Muitos dos grandes clássicos do passado estão selados, embora nem todos 
permaneçam disponíveis, casos entre outros de: Cantando na chuva, Sinfonia de 
Paris, Um violinista no telhado e Amor sublime amor. O fluxo de selagem continua 
de algum modo quase ininterrupto e há pouco tempo foi a vez de, por exemplo, Miss 
Broadway, Natal branco, O rei e eu, Minha bela dama e Oklahoma. 

A constância na distribuição de um gênero que, hoje em dia, se considera 
morto não deixa de ser um fato sociológico curioso, significando possivelmente que 
o perfil do locador de vídeo é bem mais elástico do que se pensa, aí cabendo sem 
dúvida a figura do cinéfilo nostálgico que gosta de rever o passado. 

 Pois um dos últimos selados é esse Agora seremos felizes (Meet in St 
Louis, 1944) que o espectador coroa deve lembrar como um dos mais típicos 
representantes da safra de musicais que a MGM produziu na década de quarenta. A 
direção é de um dos mestres do gênero, o sempre celebrado Vincente Minnelli e a 
trilha sonora está cheia de belas canções da dupla Ralph Blane e Hugh Martin, 
como: “The boy next door”, “ Have yourself a merry little Christmas”, “ The trolley 
song”, e claro, a canção título “Meet me in St Louis”. 

O elenco é garantido pela voz e interpretação de Judy Garland e, de sobejo, 
pela cativante atuação da menina prodígio Margareth O’Brien, que na época já vinha 
substituindo a já decadente e fora de moda Shirley Temple. 

 Baseado no livro de Sally Benson, o roteiro é de uma simplicidade que 
estarrece. Na virada do século, mais exatamente em 1903, uma tradicional família da 
pequena mas nem tanto St Louis se depara com o problema de ter que mudar-se para 
Nova York, e isso para piorar, às vésperas de acontecer a Feira Mundial que faria de 
St Louis, pelo menos por alguns dias, a capital do Universo. O pai (Leon Ames) vai 
ser promovido com essa mudança, mas afora ele, quem é que iria querer deixar a sua 
cidade natal logo nessa data? Como diz no início a garota Tootie (Margareth 
O’Brien):  “nada como ter tido a sorte de nascer na sua cidade predileta”. 

 Tal bairrismo, contudo, não cheira mal e o filme, na verdade, assume 
aquela encantadora inocência provinciana, pré-industrial, que vem dos séculos 
passados e que seria desmontada pela modernidade do século XX. Aliás, a crítica já 
observou que, nesse sentido, o filme é emblemático dessa mudança de mentalidade, 
ou se for o caso, da relutância em mudar. 

Sintomaticamente, a família em questão reside numa idílica mansão cuja 
imagem congelada – como num álbum de fotografia doméstico – serve de pontuação 
entre as quatro partes em que a estória se decompõe, equivalentes às quatro estações 
do ano, e o diálogo, não deixa de fazer referência ao incômodo de se abdicar desse 
estilo de vida pelos apertados apartamentos novaiorquinos onde as criaturas ficariam 
enjauladas. 

 À parte esse impacto da iminência da mudança que a todos aflige, 
pouco acontece em Agora seremos felizes, mas em compensação, o pouco que 
acontece é narrado\descrito com um enorme talento em mesclar comédia, drama e 
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música, com cada episódio da estória configurando um verdeiro sketch até certo 
ponto autônomo. 

Vejam o episódio do jantar mais cedo por conta do telefonema interurbano: o 
argumento não podia ser mais tolo e, no entanto, a cena inteira é tão bem construída 
que o espectador como que se satisfaz com a aparente falta de conteúdo, e se deleita 
em acompanhá-la nos seus mínimos detalhes: as implicâncias do genitor que estraga 
tudo, os protestos irritados da velha empregada, as observações esdrúxulas da garota 
Tootie,  a curiosidade incontida da família inteira, que esquece a comida na mesa 
para entreouvir um pedido de casamento que, aliás, não é formulado, etc. 

 Contudo, está enganado quem pensar que tudo são flores em Agora 
seremos felizes. Essa euforia sugerida pela intitulação brasileira esconde uma sutil 
disforia, alheia ao gênero. Com efeito, o filme tem um lado meio noir, curiosamente 
atrelado à figura infantil de Tootie: sua fala sobre doenças, torturas e violências é 
decididamente muito estranha, mesmo que os adultos sempre a interpretem como 
meras extravagâncias infantis. 

Uma parte do filme que bem ilustra esse lado sombrio é a que ocorre no 
Outono, quando a narração se centra no incidente do Halloween, em que Tootie, a 
menor dentre todos os garotos da vizinhança, é escolhida para “matar” o velho mais 
perigoso da província. “Matar” significa apenas bater à porta da vítima e lhe jogar 
farinha na cara, mas para Tootie a iniciação nesse ritual noturno é algo de, ao 
mesmo tempo, estimulante e pavoroso, e a narração investe um bocado nesse 
elemento de horror. O que Tootie faz, mais tarde, com o bonde da cidade e a infâmia 
que levanta contra o namorado da irmã também não têm nada de bondoso ou infantil 
e, de alguma forma, demonstra a sua familiaridade com o mal. 

 Em sua seleção de imagens para o vídeo Cem anos do cinema 
americano, o cineasta Martin Scorsese, um amante do sombrio, faz questão de 
escolher justamente uma cena de Agora seremos felizes, aquela em que uma Tootie 
desesperada e enfurecida destrói todos os seus bonecos de neve a pauladas. Como 
coloca Scorsese essa estranha combinação da alegria do musical com a tristeza do 
filme noir é mais sistemática em Vincente Minnelli do que aparenta e está explícita 
em, por exemplo, A roda da fortuna (The Bandwagon, 1953). 

 Enfim, deixo o tópico anotado para outras oportunidades. Por 
enquanto, vale a pena esperar uma tarde chuvosa e aconchegante para, com um 
grupo de amigos nostálgicos e muita pipoca, ver ou rever esse Agora seremos 
felizes, pensando nos velhos tempos em que os musicais da MGM faziam sentido. 

 
 
Aplausos para Fritz Lang 
 
Uma de minhas práticas de cinéfilo é assistir a filmes com amigos e, depois, 

conversar. Quando posso, levo um filme que o grupo porventura desconheça, e aqui 
quero começar relatando o que aconteceu no dia em que exibi, para um desses 
grupos, Um retrato de mulher (The woman in the window, 1944), de Fritz Lang. 
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Eram umas quinze pessoas e, terminado o filme, a reação foi sincrônica e 
abrupta: todos aplaudiram acaloradamente, um aplauso incontido, impulsivo e 
barulhento que me deixou atônito porque era a primeira vez – e foi a única – que, 
fora de festivais de cinema, vi e ouvi um filme sendo aplaudido, e aplaudido com tal 
nível coletivo de incondicional entrega. 

Em dias seguintes vimos mais dois filmes do mesmo gênero, o “noir”, mas 
ninguém gostou porque, segundo o grupo, nem chegavam aos pés de Um retrato. Na 
ocasião irritei-me com essa atitude de comparar um filme a outro, como se a estória 
de Chapeuzinho Vermelho tivesse que ser igual a de Cinderela, porém, hoje, depois 
de tantas revisitações ao filme de Lang, tendo a dar razão a esse pessoal que não se 
conteve diante de um filme tão arrebatador. Confesso mesmo que quando o vi pela 
primeira vez também senti o impulso de aplaudir. 

Grosso modo, Um retrato de mulher conta a desafortunada aventura desse 
bem comportado professor universitário de psicologia criminal, o Sr Richard 
Wanley, que, meio por acaso, se envolve com o crime e, nesse envolvimento 
involuntário, vem a cometer uma atitude drástica. 

Como Hitchcock, Fritz Lang foi um desses cineastas que sempre trabalhou 
com o medo e Um retrato de mulher explora essa emoção de uma forma dolorosa 
para o espectador que, depois de meia hora de projeção, não consegue mais 
desgrudar os olhos da tela. 

Há pelo menos dois fatores que concorrem para esse efeito. Um deles é que o 
envolvido no universo do crime, é, apesar da profissão, um cidadão comum, 
inocente como a nós, sendo obrigado pelas circunstâncias a agir como culpado. O 
outro fator é que, sendo indiretamente da área, esse mesmo cidadão acompanha 
(conosco) o andamento das investigações nos seus mínimos detalhes, detalhes estes 
que, inevitavelmente, deverão incriminá-lo no final da estória. E isso sem que ele, 
como a gente, nada possa fazer, a não ser esperar, em desespero íntimo, a 
deflagração. 

Não precisa dizer que há um terceiro fator: o talento da direção em, com 
recursos de toda a ordem, nos envolver na estória como se fosse a nossa. Um desses 
recursos está no próprio roteiro, que, em momentos cruciais do processo de 
investigação faz o prof Wanley se trair diante de seus colegas, como que a oferecer 
sua culpa de bandeja, quando ninguém tinha, ainda, qualquer razão para tomá-lo 
sequer como suspeito. Nesse sentido, aquela cena em que a polícia visita o local 
onde o corpo da vítima foi encontrado, e o prof Wanley se adianta no mato na 
direção certa é impagável na sua mistura de tragédia e comicidade. 

Nessa agonia de esperar que uma vítima inocente seja massacrada pela 
justiça, o espectador, preso a essa lógica de pesadelo, é mantido até um ponto de 
quase insuportabilidade. 

A única imprudência do Prof Wanley foi, num dia em que a esposa e os filhos 
estavam viajando, ter se deslumbrado com uma pintura exposta numa vitrine, 
representando um rosto feminino. Ao fitar o quadro, a modelo por acaso aparece: os 
dois conversam sobre o retrato, saem para um drinque, depois, com muita relutância 
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do professor, para o apartamento dela, com o pretexto de ver outros quadros. Nesse 
ínterim, um freguês da moça aparece, ataca violentamente o professor que, em 
legítima defesa, é obrigado a matá-lo com uma tesoura. Diante disso, o que fazer? 
Ligar para o polícia, ou, já que o morto era um desconhecido de ambos, livrar-se do 
corpo e calar? 

Não pretendo contar o resto da estória para não tirar o prazer de quem ainda 
vai ver o filme, e digo só que a partir daí as coisas vão se complicando para o pobre 
do prof. Wanley de uma maneira tão crescente e incontrolável que o suicídio parece 
ser a solução menos grave. 

Fritz Lang, vocês lembram, é um dos pais do Expressionismo Alemão, aquele 
sombrio movimento artístico do começo do século, impregnado do tradicional 
pessimismo germânico, talvez mais acentuado naquele entre-guerras, quando a 
Alemanha saía destruída da primeira e entrava irada na segunda. Dessa fase vocês 
devem lembrar de Metrópolis (1926) e O vampiro de Dusseldorf (1931). 

Com o advento do nazismo, Lang migrou para os Estados Unidos, dando 
prosseguimento a uma carreira brilhante, em que os traços expressionistas se 
adaptaram ao cinema de gênero praticado em Hollywood. Na verdade, acho que a 
obra americana de Lang é um exemplo perfeito desse casamento, tantas vezes 
repetido, entre o talento europeu e o profissionalismo americano. Em Um retrato de 
mulher, que é de 1944, tem-se a simbiose ideal do gênero noir, que vem da 
subliteratura policial, com a herança expressionista, que vem das artes plásticas e do 
teatro. 

Com base no romance de J. H. Wallis, o roteiro de Um retrato de mulher foi 
feito pelo grande Nunnaly Johnson (roteirista de As vinhas da ira, Jesse James e As 
três faces de Eva); a fotografia é de Milton Krassner, e a música da dupla, indicada 
ao Oscar, Arthur Lang e Hugo Friedhoffer. No elenco está o magistral Edward G. 
Robinson, na pele atormentada do professor Wanley, e os papéis de apoio são feitos 
por: Joan Bennet (a moça do retrato), Raymond Massey (o promotor público), Dan 
Dureya (o chantagista que complica o caso), e Arthur Loft (o freguês assassinado). 

Não me agrada a pecha de saudosista, mas, depois de rever Um retrato de 
mulher acho que a gente não consegue se livrar da ideia incômoda de que não se 
fazem mais thrillers como antigamente. Para fechar com os amigos que viram o 
filme comigo: é aplaudir e pronto. 

 
 
Nenhum beijo apaga um crime 
  
“Caro Keyes, suponho que você vai chamar isso de confissão. Não gosto da 

palavra confissão. Só quero lhe contar algo que você não teve condição de perceber, 
justamente porque estava diante do seu nariz. Matei Dietrichson, eu, Walter Neff, 
corretor de seguros, trinta e cinco anos, solteiro, sem cicatrizes visíveis. Ao menos 
até um momento atrás...” 
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Com este diálogo, ditado a um gravador, começa Pacto de sangue (Double 
indemnity, 1944), o filme “noir”, que, considerado pela crítica o protótipo do gênero, 
este ano está completando sessenta anos e, por coincidência ou não, acaba de entrar 
na programação da televisão paga, sem nunca haver sido selado em VHS ou DVD. 

A confissão de Neff (excelente papel de Fred MacMurray) é feita no 
escritório da companhia de seguros onde trabalha, e o futuro interlocutor será seu 
colega e amigo, o inspetor Barton Keyes (o extraordinário Edward G. Robinson) que 
investigava o caso Dietrichson. Depois das reticências, Neff passará a explicar 
porque tem agora as cicatrizes que não tinha, e nessa explicação vai todo o enredo 
do filme, reconstituído em longo flashback pessoal. 

Havendo sido honesto a vida toda, Neff fora um dia à mansão dos 
Dietrichson para uma mera renovação de seguro de automóvel. Lá conhece Phyllis, 
a estonteante Sra Dietrichson (a sempre magnífica Barbara Stanwyck), se 
impressiona, e logo logo, desiste de sua eterna e monótona honestidade. Com ela 
planeja e executa, nos seus mínimos detalhes, a “acidental” morte do Sr Dietrichson, 
não sem antes fazê-lo, inadvertidamente, assinar uma fabulosa apólice de seguro que 
deixaria para a mulher uma dupla indenização (Vide título original do filme) no 
valor de cem mil dólares. 

Programado e executado como a queda de um trem em velocidade, o crime 
era perfeito, ou pelo menos assim parecia, até que Keyes começa a desconfiar da 
excessiva boa sorte da viúva, e passa a segui-la noite e dia. 

O argumento vem de uma das estórias contadas no livro Three of a kind 
(1930), do escritor James M. Cain, mas quem dirige o filme é o mestre Billy Wilder, 
nesse tempo ainda em início de carreira como cineasta, rodando no caso o seu 
terceiro filme. A co-roteirização ficou com Raymond Chandler, outro autor (como o 
próprio Cain e Dashiell Hammet) dessas sombrias estórias de crimes, tão populares 
na época, que na Europa eram sempre editadas em livros de capa preta, adjetivo este 
que terminaria por denominar o gênero de filmes delas adaptados, “noir” (‘negro’ 
em francês). 

A denominação de “filme noir” só apareceria mais tarde, mas, de fato, Pacto 
de sangue tem todos os ingredientes do gênero com que Wilder tanto se identificou. 
O seu cenário é urbano, cheio de angulações inusitadas e das sombras das grandes 
metrópoles, aqui Los Angeles. O seu universo moral é negativo e pessimista e os 
seus personagens, geralmente vilões, estão condenados ao fracasso. 

No caso de Neff, embora a sua ficha policial não fosse suja, ele é, sim, 
calculista e impassível na consumação do plano criminoso e, nem a paixão por 
Phyllis, nem o medo que passa a sentir no andamento das investigações o redime. 

Talvez o ato de confessar tudo no momento em que tudo dá errado possa ser 
lido como uma forma de arrependimento, porém, em nenhum instante de sua fala ele 
faz essa afirmação. 

A câmera que, substituindo a sua voz no ditafone, reconstitui sua estória em 
imagens, nos mostra que ele entrou de cabeça no projeto da “dupla indenização”, 
com a cumplicidade, mas não a dependência de sua parceira. Seu modelo, portanto, 
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está longe de ser o do inocente que a revelia de si mesmo se envolve com o crime, a 
la Hitchcock. Tampouco é o do Adão até então honesto que age mal por influência 
de uma Eva pecadora. 

Seu modelo, se há um, é o do cidadão até então politicamente correto que, por 
livre arbítrio, decide assumir a incorreção e paga por isso. 

Claro que o filme não abraça qualquer lição de moral, do tipo “o crime não 
compensa”. Deve ter sido para evitar moralismos desse tipo que Wilder, de última 
hora, decidiu cortar os derradeiros fotogramas filmados os quais, segundo consta, 
exibiam Neff agonizando na cadeira elétrica. Ainda bem que o fez. Como um bom 
“noir”, o filme apenas se compraz em, maldosa e sadicamente, nos demonstrar que 
Neff estava, desde sempre, fadado a fazer o que fez, como um personagem trágico 
carregando sua falha. E o processo de sua narração em primeira pessoa parece que 
desencadeia nele mesmo a consciência dessa fatalidade. 

Uma dúvida diz respeito à relação Neff\Phyllis. Amor? Sexo? Ambição 
partilhada? Parece que ao espectador cabe preencher essa lacuna semântica por 
conta própria, porque nem o desenlace ajuda, ou melhor, o desenlace 
particularmente “desajuda”. O que havia de fato entre Zachetti, o namorado da 
enteada e Phyllis? Pela enteada, Neff descobre que este não era o primeiro crime de 
Phyllis, mas e daí? 

“Nenhum beijo apaga um crime”, dizia o slogan de propaganda no cartaz do 
filme ao tempo de sua estreia, certamente remetendo àquela dramática cena final em 
que Phyllis, abraçada a Neff depois de o haver atingido com uma bala, lhe confessa, 
sinceramente ou não, que só descobrira que o amava um instante atrás, quando não 
teve a coragem de disparar o segundo tiro, e ele, sem acreditar (ou acreditando?) 
sumariamente a mata. Em inglês a frase é mais bonita e criativa (“You can’t kiss 
away a murder”), mas fiquemos aqui com a ideia geral para o título de nossa 
matéria, por que não? 

 
 
Filme de cabeceira 
 
 Antigamente não seria possível, mas ao menos essa vantagem a 

invenção do video nos propiciou: o do "filme de cabeceira", aquele que você, ao 
invés de locar, compra e mantém em sua prateleira para ver e rever quantas vezes 
lhe aprouver. No meu caso, muitos são os prediletos, mas aqui quero tratar de um 
dos mais revistos, um daqueles em que sei qual cena vem depois de qual cena e que 
diálogo responde a que diálogo, e o pior, ou o melhor: cada vez que o revejo, reajo 
com a vibração de estar assistindo a um filme novo. 

Desencanto (David Lean, 1945) é a estória de uma mulher como poucos 
homens souberam contar, pelo menos no âmbito do cinema. Uma provinciana dona 
de casa, classe média baixa, bem casada e mãe de dois filhos, cuja vidinha mediana 
e insossa nada teria de interessante se...  E quanta coisa cabe nesse “se”, pelo menos 
o bastante para salvar uma existência do tédio. Laura Jesson (Celia Johnson) mora 
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em Ketchworth e toda quinta-feira pega o trem para a vizinha Milford para fazer 
compras, locar livros, ver um filme ou se distrair. 

Um dia na Estação lhe cai um cisco no olho e um estranho, que por acaso era 
médico, a ajuda. Desde então, começa uma amizade entre Laura e Dr. Alec Harvey 
(Trevor Howard) que não demora nada para virar amor, um amor enlouquecido e 
naturalmente, cheio de temores e culpas. Uma mentira aqui outra ali, logo cedo o 
casal adúltero se dá conta de que não tem condição psíquica de suster a situação e, 
então, é quando Alec decide aceitar uma proposta de emprego no Sul da África. 

Após a despedida, Laura ainda na estação, ensaia uma tentativa de suicídio 
mas não tem coragem de jogar-se na frente do Trem Expresso, e volta para casa 
arrasada, para os braços do marido que não ama. 

Enquanto este britanicamente faz palavras cruzadas, como de costume, em 
sua confortável cadeira de papai, ela liga o “Segundo Concerto para Piano” de 
Rachmaninov e recorda a estória inteira, desde o começo, em profundo e sentido 
monólogo interior, mas como se estivesse falando ao marido. É por esse longo 
“ flashback” subjetivo que temos acesso visual à estória de Laura e só com ele 
andado, é que entendemos a gravidade dos sentimentos envolvidos na cena inicial da 
despedida, a que primeiro assistíramos sem sequer saber que se tratava de uma 
despedida.  

Uma das coisas mais geniais em Desencanto é o paradoxo de ser uma estória 
de amor construída com tamanhos realismo, ironia e distanciamento. Sobre o seu 
realismo, (que lembra a tradição de documentarismo do cinema inglês, a la 
Grierson) basta pensar na vulgaridade do sub-enredo que se desenvolve na cantina 
da Estação de Milford, entre a dona, tão “cockney”, e os fregueses que a paqueram 
ou insultam. Notem que mesmo quando esse sub-enredo aparece dentro dos 
flashbacks devaneantes de Laura, ele continua vulgar  

Com relação à ironia, muitos exemplos podem ser dados, mas lembremos 
apenas duas coisinhas que fazem parte do diálogo. Quando Laura e Alec vão ao 
cinema pela primeira vez, ainda nos preâmbulos do seu caso, o trailer que passa é de 
um filme fictício chamado, nada gratuitamente, de “Flames of Passion” anunciado 
como “coming soon”, ou seja, as “chamas da paixão” estão para vir. A segunda vez, 
eles vão ver exatamente este filme, e no começo da projeção o próprio Alec avisa, 
“prepare-se para lágrimas”, justamente o que a crítica passou a dizer de Desencanto. 
Só que, contrariamente ao esperado, o “filme dentro do filme” era tão ruim que o 
casal escapole do cinema e prefere o ar puro do Jardim Botânico, como a sugerir – 
quem é que aguenta melodramas? 

Antes de Laura dar início a seus devaneios rememorativos, o marido Fred, 
fazendo as palavras cruzadas do Times, lhe pede ajuda num problema: eram versos 
de um poema de Keats onde faltava só uma palavra de sete letras, e Laura fornece a 
resposta – o termo que faltava era sintomaticamente “romance”. A ironia não está 
apenas em que o maridão tão pouco sonhador, não atine por conta própria com 
“romance”, mas que conclua logo em seguida: “ah, sim, é isso mesmo, pois combina 
com “delírio” e “Baluquistão”. Ou seja, para o espectador, e para Laura, palavras do 
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mesmo contexto semântico de “romance” – “delírio” de modo óbvio e 
“Balusquistão” por designar um daqueles paises exóticos da Ásia. 

A respeito do distanciamento, claro que o realismo e a ironia já são índices 
dele, mas acontece que, na verdade, ele vai mais além, e pode ser dado em dois 
níveis, como actancial (preso aos personagens)  e autoral (preso à narração). No 
primeiro caso, lembremos a contenção britânica prevalecente. 

Laura mesma descreve o marido como “unemotional” e algumas vezes, como 
na ocasião em que passeiam no Jardim Botântico, ela expressa a ideia de que o clima 
frio da Inglaterra seria responsável pelo fechamento do espírito britânico. Num filme 
de amor, consideremos, por exemplo, que: só acontecem dois beijos; que a fala de 
Laura está repleta de “pés atrás”; e que o casal (de meia idade) não chega a ir para 
cama. 

Ora, parece que a relutância do casal em se entregar às melodramáticas 
“chamas da paixão” funciona como um homólogo da relutância da direção em abrir 
a estrutura do filme ao envolvimento autoral, e consequentemente, recepcional. O 
melhor exemplo dessa “frieza” autoral está na construção dupla da famosa cena da 
cantina da Estação. Vocês lembram, a gente vê a cena da dolorosa despedida do 
casal duas vezes, a primeira vez, sem nada entender, na abertura do filme, e a 
segunda, agora entendendo e sentido tudo, no final. 

Na primeira vez, o ponto de vista é onisciente e, contudo, “perverso” já que 
nos esconde não só o conteúdo da cena, mas um instante de clímax, que é o da 
tentativa de suicídio de Laura. Com sua câmera torta, muita fumaça, o barulho do 
trem, o close deformado do rosto de Laura, esse clímax dramático consiste num raro 
momento de total envolvimento, e portanto, foi muito estudado o fato de, na 
primeira construção da cena, fazer-se dele uma elipse. 

Todo esse jogo entre ação distanciada e envolvimento emocional incrementa 
(ao invés de diminuir) a dramaticidade e tem um resultado: concede ao filme uma 
qualidade rara que faz uma estória de amor transcender seu gênero. 

 
 
O boulevard do crime e o realismo poético francês 
 
Hoje em dia a ideia de estilo coletivo anda meio fora de moda, mas a história 

do cinema foi parcialmente feita de grandes movimentos. Um dos mais intensos e 
belos foi o chamado “realismo poético francês”, ocorrido entre os anos trinta e 
quarenta, e depois ofuscado pelos arroubos sessentistas da Nouvelle Vague. 

Sem um programa preestabelecido, o movimento foi assim denominado pelos 
historiadores por haver tentado, de um modo vago e não conceituado, o gesto 
mágico e paradoxal de ser fiel ao real de forma lírica. Isso seria possível? Bem é o 
caso de se checar a filmografia de cineastas como Jean Vigo, Jacques Feyder, Marc 
Allégret, Jean Renoir, Julien Duvivier, Christian Jacques, Jean Grémillon e Marcel 
Carné. 
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Raramente selados em formato eletrônico, filmes como L’Atalente, A 
quermesse heróica, O demônio da Argélia, Trágico amanhecer, Cais das brumas, 
A regra do jogo, permanecem como peças de museu, só conhecidos de cinéfilos 
curiosos. 

Pois agora sai em DVD um dos mais importantes representantes do “realismo 
poético francês”, O boulevard do crime (Les enfants du paradis, 1945), de Marcel 
Carné. 

Rodado na França ocupada, em Nice, finalizado em 1943, mas só lançado 
depois da guerra finda, em 1945, o filme conta, em estilo de superprodução 
sofisticada, a estória da vida teatral e mundana numa Paris do século XIII. 

Dividido em duas “épocas”, a primeira parte, em 1840, faz o encontro do 
mímico de rua Baptiste (Jean-Louis Barrault) com a prostituta de luxo Garance 
(Arletty), que se apaixonam, mas, engolidos pelas circunstâncias, não podem 
consumar o amor. A segunda parte, em 1847, elabora o re-encontro do casal, 
complicado pelo fato de estarem ambos agora comprometidos. 

De todo jeito, Baptiste e Garance são apenas dois títeres, jogados ao meio de 
toda uma gama de complicados e maldosos personagens do universo teatral e 
mundano de então, a maior parte, inspirados em figuras verídicas, como o ator 
Fréderik LeMaitre e o malfeitor Larcenaire, em tempos e modos diversos, amantes 
da bela e cobiçada Garance, ela própria, como o seu amado Baptiste, também 
“biográficos”. 

Todo rodado em estúdio, o filme de propósito confunde a vida real e a teatral, 
dentro daquele princípio shakespeariano de que o mundo é um palco. Aliás, o bardo 
de Stratford é um intextexto recorrente, pois o ator Fréderik é obcecado por Otelo e 
cita trechos da peça o tempo inteiro, o desenlace do filme coincidindo, em vários 
sentidos, com o desenlace da peça, no final encenada por Fréderik, que vive o mouro 
traído. 

Não é sem razão que o título original do filme, “Les enfants du paradis”, (‘as 
crianças do paraíso’) consiste numa referência à linguagem do teatro, indicando, na 
gíria da época, os pobres (‘les enfants’) que não podiam pagar mais e, por isso, 
sentavam nas filas de trás (‘paradis’), onde mal ouviam as vozes do atores. 

Talvez essa marcada postura metalinguística é que tenha feito alguns – como 
Sadoul -- julgarem o filme de Carné um tanto frio, porém, perde o espírito da cosia 
quem faz essa crítica. Nesse sentido, um personagem ilustrativo é Baptiste. Se você 
tiver chance de ver, ou rever, observe como nunca se sabe quando ele melhor 
expressa o seu drama interior, sua estória de amor frustrado, se na vida real, ou 
quando está no palco. Em especial, a pantomina inicial em que, num precário palco 
de rua, livra, com seus gestos, Garance das garras da polícia, é coisa de gênio, digna 
de Chaplin. 

Não esquecer que O boulevard do crime é um dos muitos trabalhos conjuntos 
de Carné com o poeta Jacques Prévert, cuja ironia fina se reflete na roteirização, na 
caracterização e nos diálogos. Somente a participação de Prévert tornaria possível 
um personagem responder a outro, no meio de uma conversa apressada, como se 



 76 

automaticamente, que “se todas as pessoas que vivem juntas se amassem, a terra 
seria mais brilhante que o sol”. 

Na época nem tanto, mas hoje os franceses muito se orgulham de O 
boulevard do crime e há quem o considere o E o vento levou... francês. 

De minha parte, não creio que o filme de Carné necessite de comparações. 
Produto, ou não, de um estilo de época, a verdade – a ser demonstrada em outra 
ocasião -- é que, em vários aspectos particulares, ele transcende esse estilo para ser o 
que é: um filme extremamente original. 

 
 
Câmera subjetiva 
 
Quando o cinema surgiu ninguém sabia filmar. O aprendizado veio com o 

tempo, através de erros e acertos. E quem dava o aval aos novos experimentos 
tentados era – não os intelectuais – mas o público pagante. Se as platéias entendiam 
a novidade, ela estava consagrada; se não, era melhor desistir e tentar outra coisa. O 
cinema primitivo foi todo marcado por esse caráter de experimentação de risco, e 
instrutivo seria pesquisar e levantar a quantidade de recursos técnicos e semióticos 
tentados que não deram certo e que hoje existem como meras curiosidades 
históricas. 

Pois um dos mais radicais desses experimentos técnicos apareceu bem 
tardiamente, em 1946, quando a gramática cinematográfica, no seu grosso, já estava 
definida. 

Conto a estória do começo. Estava o ator Robert Montgomery no set de 
filmagens de “Fomos os sacrificados” (1945) quando o cineasta John Ford adoeceu, 
e ele foi convidado a concluir a direção desse filme sobre as consequências da II 
Guerra, rodado no mar. O incidente provocou nesse famoso ator da MGM a coceira 
da direção, e ele voltou do set com o intento de rodar um filme de sua própria 
autoria. E rodou. 

Só que Montgomery não quis fazer um filme convencional. Ele tinha acabado 
de ler o último romance de Raymond Chandler, “A dama do lago”, e achou que seria 
interessante encontrar um equivalente cinematográfico para o uso da primeira pessoa 
verbal em que o romance é narrado. Ocorreu-lhe que essa voz de primeira pessoa 
podia ser a própria câmera, e não teve dúvidas: rodou o filme homônimo 
inteiramente em câmera subjetiva. Explico: “câmera subjetiva” é aquela tomada que 
mostra, não o personagem, mas o que ele está vendo, como se a câmera fosse os 
seus olhos. 

Bem entendido, quase todo filme faz uso, em um momento ou outro, de 
câmera subjetiva. A novidade perturbadora em A dama do lago (Lady in the lake, 
1946) era a ubiquidade do seu emprego. Ninguém via o rosto do ator/personagem, a 
não ser quando ele eventualmente se olhava em um espelho. 

Se o protagonista conversava com alguém, ouvíamos a sua voz e víamos esse 
alguém a nossa frente; se beijava essa pessoa, o rosto dela se aproximava até nos 
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encobrir, e a tela escurecia se ele fechasse os olhos. Quando ele andava víamos 
corredores passando e portas que se abriam; às vezes divisávamos as suas mãos, 
quando ele as estendia para pegar algo, mas no geral, não. E quando fumava víamos 
a fumaça obnubilando o recinto. 

Bem, o resultado completo, ainda que engenhoso, era no mínimo estranho, 
esquisito, em certos momentos, monstruoso. A crítica foi desfavorável ao filme, e o 
público não o entendeu. Tanto é assim que o experimento não foi mais tentado, nem 
por Montgomery (que ainda rodaria mais cinco filmes) nem por outrem, e o filme, 
depois da estreia, ficou fora dos circuitos exibidores, os tradicionais e os eletrônicos. 

Do filme de Montgomery eu conhecia trechos, e sempre o mencionava a 
propósito das relações entre técnica e semiótica. Agora, ele sai em DVD e temos a 
oportunidade de checar uma das experiências de linguagem mais curiosas no terreno 
da arte cinematográfica. 

 Devo dizer que, visto agora, A dama do lago tem o seu charme, e o seu 
consumo está longe de constituir perda de tempo. Parece-me que o seu principal 
problema seja o realismo, ou a falta de. O que intriga o espectador atual não é tanto 
a subjetividade sistemática da câmera, mas a sua fixidez. Se prestarmos bem 
atenção, o gesto humano de olhar é, no normal, essencialmente móvel, variável, 
instável, desconcentrado, ao passo que a câmera de Montgomery é, na maior parte 
das tomadas, fixa demais, dando a impressão irrealista – sobretudo em momentos de 
diálogos - de que o protagonista está sempre estático, quase paralítico. Por outro 
lado, se Montgomery tivesse querido ser mais realista e tivesse dado à câmera a 
mobilidade incontrolável dos olhos humanos, fico pensando se o resultado não 
deixaria o espectador completamente tonto, e se o seu filme não pareceria ainda 
mais “monstruoso” do que foi considerado na época de sua estreia. 

A grande lição é uma já conhecida: a de que o efeito de realismo no cinema 
só é conseguido através de extrema artificialidade. 

 
 
A felicidade não se compra 
 

 Nesse final de ano faz meio século do lançamento universal de A felicidade 
não se compra (It's a wonderful life, 1946), de Frank Capra, filme que – confesso – 
está na lista dos meus dez melhores, e sobre o qual ia escrever a semana retrasada, 
mas evitei em parte para não dar a entender que se trata de um mero filme sobre o 
Natal, como, aliás, teimam em pensar as redes americanas de televisão que, há 
décadas, o reprisam religiosamente na noite feliz. 

 Deixem-me começar esclarecendo que Capra não é sequer um dos 
meus cineastas preferidos. Nunca engoli muito o seu esforço em ser moralmente 
construtivo e creio que foi esse esforço exacerbado que estragou muitos de seus 
melhores filmes.  Do mundo nada se leva (1938), por exemplo, com sua ideia de o 
cidadão fazer o que quer, me parece uma tolice utópica com a cara babaca daqueles 
filmezinhos de Leo McCarey, tipo Os sinos de Santa Maria, onde os milionários se 
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convertem e dão tudo aos pobres antes de morrer. A inflação de boas intenções para 
a construção de uma ideologia do Bem torna certos filmes de Capra, apesar do 
enorme e reconhecido talento do cineasta, manjadas lições de vida. 

 Mas ora, mistério dos mistérios, acontece que uma lição de vida 
também pode não ser manjada. (Morangos silvestres, de um cineasta tão diferente de 
Capra quanto Bergman, consiste numa lição de vida – já demonstrei isso alhures). 
Este é o caso misterioso de A felicidade, que contém o esquema ideológico de Capra 
e, mesmo assim, é uma obra prima. 

Aliás, do estilo Capra ele tem tudo, desde a incrível direção de atores à 
mistura de comédia e drama, do investimento no modelo clássico ao drible 
inteligente dos clichês, da estonteante agilidade narrativa à fusão perfeita de 
realismo e fantasia. Só que, aqui, diferentemente dos outros filmes, a engenhosidade 
do enredo se casou de tal forma com o modo de narrar que o resultado estético foi 
uma obra tocante, arrebatadora, insuperável e inesquecível.  

A Felicidade é uma fábula, e não faz sentido interpretá-lo de outra maneira. 
Um homem está prestes a cometer suicídio numa noite de Natal; sabendo-o bom, os 
familiares e amigos rezam por ele e as entidades celestiais resolvem atender aos 
pedidos de socorro; assim, à terra é enviado um anjo meio bronco e ainda sem asas 
que não as adquirirá enquanto não conseguir a façanha de salvar o suicida. Antes 
disso, a vida inteira do cidadão em perigo lhe é (e a nós) narrada, até o momento 
fatídico. A partir daí o anjo deve fazer o que pode para convencer o infortunado de 
que vale a pena viver. A estratégia encontrada é tão fantástica quanto perturbadora, 
para o protagonista e para os espectadores. 

 Como o "era uma vez" dos contos de fada, o filme começa com a fala 
dos anjos sobre a situação de George Bayley (James Stewart) e, no entanto, a 
narrativa completa de sua vida, desde que salva o irmão menor até a noite de Natal, 
é feita dentro do mais rigoroso realismo, conduzindo o espectador a esquecer a sua 
fonte transcendental. Acontece que, além de fábula, A felicidade também é uma 
ficção sobre um homem comum e seus problemas comuns. E é aí que impressiona a 
mestria de Capra em equilibrar-se entre a atitude mimética de contar uma estória e a 
postura de provar uma tese, mas mais impressionante ainda é a forma fílmica como 
tudo isso é executado. 

 Na impossibilidade de me estender, escolho duas ilustrações do 
domínio de linguagem de Capra, uma de ordem micro e a outra de ordem macro-
estrutural. No primeiro caso, observem o tratamento fílmico concedido a um recurso 
cinematográfico simplório, como é o do congelamento da imagem. 

Recoberta a fase da infância de Bayley, passamos a vê-lo já adulto, na loja de 
um amigo comprando uma mala de viagem. Quando ele abre os braços para indicar 
o tamanho da mala que quer, o fotograma é congelado para que o anjo (e nós!) o 
veja(mos) de perto. Em outra situação, o recurso pareceria artificial, mas aqui, não: 
ele dá certo com a dimensão metafísica do foco narrativo e, naturalmente, com o 
tema implícito (a viagem que Bayley nunca fará), além de cumprir o papel 
descritivo-narrativo mais óbvio, que é o de satisfazer a curiosidade do espectador. 



 79 

 No caso da macro-estrutura, ressalto aqui a construção da famosa 
sequência pré-final onde Bayley, por um golpe de mágica do anjo, passa a ver como 
seria a sua cidade natal, caso ele, George Bayley, nunca tivesse existido. Embora 
autônoma, essa sequência fantasmagórica é simétrica a todo o restante do filme que 
a precede e onde temos acesso às várias etapas da vida de Bayley. 

Cada ponto importante de sua existência encontra um equivalente nessa 
sequência, o somatório dessas equivalências levando o protagonista ao desespero 
epifânico, até o clímax em que ele próprio implora um retorno ao real, e, para a 
"felicidade" geral de todos, o obtém. Embora a  sequência inteira seja, digamos 
assim, virtual, vale lembrar a continuidade do realismo psicológico, o mesmo que se 
tivera enquanto a estória contada era plausível: o que acontece a George Bayley 
nessa  sequência é absolutamente inverossímil, mas uma vez tendo acontecido, as 
suas reações psíquicas são, a cada passo, perfeitamente "normais" – as que nós 
teríamos tido. Por sua vez, é bom não esquecer que a narrativa "normal", ou seja, 
plausível, também é relativa, já que contada por anjos. 

 Toda a filmografia de Capra está marcada pela inclinação, ora ao 
realismo puro e simples (Cf. por exemplo, Aconteceu naquela noite), ora à fantasia 
desbragada (Cf. Horizonte perdido), mas é aqui que a simbiose das duas coisas faz 
seu melhor efeito e se, porventura, não nos convencermos, como quer Capra, de que 
"a vida é maravilhosa" (título original), nos convencemos de que estamos diante de 
um grande filme que não se faz em décadas. 

Há quem pense que a tese implicada em A felicidade é uma cobra que morde 
o rabo ("a vida de um homem toca tantas outras vidas" – lembram?), já que só vale 
para o protótipo do Bem que é George Bayley, porém, nem essas cogitações lógicas 
parecem perturbar a perfeição desse modelo de narrativa fílmica que vai furando o 
tempo sem envelhecer...   

 Com certeza, A felicidade não se compra é um filme maior que o seu 
diretor, e nesse sentido, parodiando o título português é que poderíamos dizer que "a 
felicidade não se Capra". 

 
 
Quando o urânio não é mais um mero macguffin 
 
Seja engraçado, irônico, patético ou trágico, o fato é que toda essa querela 

recente entre Estados Unidos e Brasil a propósito de nosso urânio e de nossa 
soberania já estava prometida por um velho filme hollywoodiano que a maioria das 
pessoas já esqueceu, ou simplesmente nunca viu. 

Pois é, Interlúdio (Notorious, de Alfred Hitchcock) já contava, em 1946, uma 
estória de espionagem que se passava no Rio de Janeiro e que tinha como ponto 
central o nosso precioso e tão cobiçado urânio. 

Eis um resumo do enredo. 
Preocupada com a migração de nazistas para a América do Sul, depois do fim 

da Segunda Guerra, a inteligência americana envia ao Brasil a jovem espiã Alicia 
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(Ingrid Bergman), com a missão de se infiltrar no seio de um grupo de alemães 
suspeitos, residentes na então capital brasileira. No decorrer da estória, Alicia se 
apaixona pelo seu colega de trabalho, Devlin (Cary Grant), mas é, ossos do ofício, 
obrigada a se casar com o chefe do grupo nazista, Alex Sebastien (Claude Rains) 
que, vem-se a saber mais tarde, está explorando as montanhas Aymorés a cata do 
urânio brasileiro, sabe-se lá com que fim maligno. Heroicamente, a dupla, Alicia e 
Devlin, termina descobrindo o urânio, engarrafado na adega da luxuosa mansão 
carioca de Sebastien, e o filme se conclui com a liberdade garantida ao mundo livre, 
etc. 

Não há, no filme, nenhuma instância em que o governo brasileiro se 
manifeste sobre o caso, e o paradeiro que teve esse fictício urânio, cavado nas nossas 
montanhas, ninguém sabe, o pós-tela não nos revela. Aliás, embora o Rio de Janeiro 
seja o cenário da estória, o Brasil de Interlúdio é um país – com ou sem trocadilhos 
-- de segundo plano, sem “soberania” no enredo, sem direito à última palavra no 
temário. Todo rodado nos estúdios de Hollywood, o filme apresenta todas as “cenas 
brasileiras” (visões do Pão de açúcar, Praça Mauá, ou Copacabana) em processo de 
“back-projection”, ou seja, meras películas de arquivo justapostas à película 
principal. 

Se essa situação secundária não significou nada ao tempo da estreia do filme, 
em compensação, hoje... Dá até para imaginar os nossos cientistas de agora revendo 
o filme, juntos, e fazendo as suas leituras, talvez lendo nas entrelinhas o que antes 
não era claro. 

Outro elemento que torna o caso de Interlúdio curioso é de ordem histórica, e 
mesmo biográfica. Embora estreando o filme em 1946, o roteiro vinha sendo 
trabalhado por Ben Hecht e Hitchcock desde 1944, isto é, bem antes da explosão da 
bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki, uma bomba, como se sabe, em cuja 
confecção entra essencialmente o urânio. 

O que Hecht e Hitchcock tinham até então era o grosso da estória de um casal 
de espiões apaixonados, sendo conduzidos pelo ofício à separação e ao 
envolvimento com outrem, isso tudo acontecendo no Brasil. 

Faltava o que Hitchcock chama de “macguffin”, o nome próprio de uma 
anedota escocesa com que ele denomina aquele elemento do roteiro que, de natureza 
completamente pretextual, gratuita, arbitrária, põe toda a estória em andamento. 
Depois de refletir muito, e lembrando um artigo vago que lera, vagamente, numa 
revista científica, lhe ocorre o macguffin de Interlúdio: urânio! 

Um detalhe importante é que em 1944 a bomba atômica ainda era um projeto 
absolutamente secreto, e a sacada de Hitchcock foi totalmente intuitiva, para não 
dizer que foi completamente inocente. Uma inocência, contudo, que não o isentou 
de suspeita. Tanto é assim que, depois do filme lançado, consta que ele passou a ser 
vigiado de perto, durante meses, pelo FBI, como um cidadão americano tão suspeito 
quanto os muitos personagens de seus muitos filmes sobre espionagem 
internacional. 
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Para retomar ao assunto desta matéria, eis, portanto, o progresso do urânio 
brasileiro. De um mero macguffin em um filme ficcional dos anos quarenta, ele 
passa a um elemento verídico de nossa pesquisa científica atual, tão perigoso (ao 
menos para os americanos) quanto o macguffin hitchcockiano. 

A realidade se vinga da ficção, ou o quê? 
 
Vida dupla 
 
Na Veneza do século XV, um Mouro foge com a filha de um cidadão local. A 

união é por amor, mas, esse amor logo vira ciúme doentio quando um subalterno do 
Mouro o convence de que a esposa lhe é infiel. Cego de ciúme, o Mouro estrangula 
a esposa inocente com os travesseiros do leito e se mata. 

A peça Otelo, o Mouro de Veneza é uma das tragédias mais conhecidas de 
William Shakespeare e, no cinema, já teve várias adaptações. Mas, aqui, não é de 
adaptação que trato, ou será que é? Vejamos. 

Situado no século XX, o filme Fatalidade (A double life, 1947, de George 
Cukor) conta a estória de Anthony John (Tony), esse consagrado ator dramático 
nova-iorquino que, nos palcos da Broadway, desempenha o papel de Otelo, e sua ex-
esposa, Britta, o da desafortunada Desdêmona. 

Como previsto pela produção, a peça é um sucesso e, aclamação após 
aclamação, vai para o terceiro ano consecutivo de apresentação. Tudo estaria às mil 
maravilhas se Tony não estivesse sentindo sensações estranhas, experimentadas já 
na estreia e crescentes desde então. Tanto se entrega ao seu personagem que ele vai 
lhe entrando nas veias de modo avassalador. Assim como o Mouro, Tony (Ronald 
Colman) vai desenvolvendo um ciúme incontrolável da ex-esposa (Signe Hasso), 
que, embora muito amiga, não o quer de volta e tem um flerte com o agente 
empresarial Bill (Edmond O`Brien). Uma noite no palco, na cena do leito, Tony 
quase a estrangula de verdade. 

O gesto é entendido por todos como mero “overplay” – exagero interpretativo 
-, porém, deixa de sê-lo no dia em que se tem a notícia de que uma garçonete 
(Shelley Winters) fora estrangulada tal como na peça em cartaz. Quando se descobre 
que Tony e a vítima se conheciam, já é tarde demais: o ator, em pleno palco, 
transforma o suicídio de Otelo em real, e, segundo ele mesmo, morre aliviado de um 
peso que o oprimia. 

Conforme sugere o título original, o problema de Tony pode ser dado como 
um caso de dupla personalidade, porém, o filme não se limita à mera absorção do 
Otelo shakespeariano. O que nos parece é que Otelo faz desabrochar em Tony o que 
nele sempre existiu, latente mas real, uma certa pulsão criminal. Do contrário, o 
gesto fatal com que o filme se fecha não faria muito sentido. 

Nessa perspectiva, é interessante observar como, em alguns aspectos, o filme 
difere da peça. Os personagens não têm – como acontece em certas adaptações – 
nomes parecidos (Tony, Britta, Bill... para Otelo, Desdêmona, Cássio...), o crime 
(e/ou sua tentativa) dispensa travesseiros, ocorrendo através de um “kiss of death” 
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(´beijo letal´) - e, mais importante! - na vida real de Tony não existe um Iago 
equivalente. Aliás, em nenhuma das cenas da peça, mostradas no filme, vê-se Iago, 
nem dele se fala fora do palco, o que me parece reforçar a tese de que em Tony a 
compulsão ao crime seria inata, ou seja, não precisaria de insufladores. Considerem, 
afinal, que a pessoa estrangulada não é sequer a ex-esposa, e sim, uma garçonete que 
ele mal conhecia. 

 Sem dúvida, trata-se de um filme curioso sobre os efeitos colaterais da 
interpretação, creio que particularmente interessante para profissionais da ribalta. 
Sem coincidência o ator Ronald Colman está em seu auge, fato reconhecido pela 
Academia de Hollywood, que lhe concedeu o Oscar pelo desempenho. Em 
momentos de crise, os closes do seu rosto angustiado, enquanto se ouvem os ecos 
mal-assombrados do texto shakespeariano, são inesquecíveis. 

E mesmo no geral, o filme continua digerível, fluente e atual. O único 
problema que diviso poderia estar na circunstância de o espectador não conhecer o 
conteúdo da peça. Fico pensando se, neste caso, o filme não soa um pouco 
desconexo e confuso, já que, apesar das apontadas diferenças diegéticas entre as 
duas obras, peça e filme, uma “precisa” da outra. Quando, por exemplo, no palco, 
Otelo, perante uma Desdêmona perplexa, repete, aos gritos, “o lenço, o lenço, o 
lenço...” fico pensando se o espectador que desconhece a peça não teria a impressão 
de lhe haverem sonegado uma informação básica. 

Enfim, para voltar a uma questão do início desta matéria: pode Fatalidade ser 
considerado uma adaptação? O leitor/espectador que decida. 

 
 
Saudades de Howard Hawks 
 
 Quando a programação de cinema e as locadoras da cidade não me 

convencem, me volto para a minha modesta videoteca particular e revejo, pela 
enésima vez, um clássico de minha predileção. Esta semana foi a vez de Rio 
Vermelho (Red River, 1948), o grande western de Howard Hawks que, baseado no 
conto de Borden Chase, The Chisholm Trail, conta a estória – uma delas – dessa 
trilha histórica que, no século passado, ligou o extremo Sul dos Estados Unidos à 
região central do Kansas. 

 Desportista antes de entrar no cinema, Howard Hawks (1896-1977) 
sempre foi um homem de ação, o que se refletiu em seus filmes de uma maneira 
marcante, e vejam que ele fez, literalmente, todos os gêneros. Tanto que lhe coube o 
troféu de haver convencido os intelectuais da vida de que a predominância da ação 
num filme não lhe diminui a qualidade, podendo eventualmente, incrementá-la. 

Pessoalmente, ele não tinha pretensões artísticas e encarava cinema como 
diversão e negócio, mas acontece que o seu talento para o métier terminou 
conquistando, primeiro, os exigentes críticos franceses da Cahiers du cinéma dos 
anos cinquenta, e daí, o mundo. Como uma vez recordou Truffaut, ele foi o único 
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cineasta hollywoodiano com quem William Faulkner aceitou trabalhar de bom 
grado. 

 Considerado um dos melhores de Hawks, Rio Vermelho tem tudo de 
seu autor, a começar por aquela tensão, apontada por René-Veillon, entre duração e 
movimento que sempre se resolve em ritmo. A estória narrada dura cerca de 16 anos 
e gira em torno da longa e lenta condução de boiadas pela imensidão das planícies 
da região, ou ao contrário, de atritos pessoais entre homens que resolvem as coisas 
na rapidez do gatilho. O modo como estão concatenadas, lentidão e rapidez, é o que 
torna o filme diferente de qualquer westernzinho com os mesmos ingredientes. 

 Na verdade a tensão entre lentidão e celeridade em Rio Vermelho faz 
parte de uma outra tensão mais profunda, esta entre, digamos, ação e psicologia. 
Edipianamente, o filme debulha os conflitos entre um pai autoritário (John Wayne) e 
um filho que se rebela (Montgomery Clift). 

Pode ter sido acidental, até porque esta foi a estreia de Clift, mas a escolha 
dos atores vem a calhar: Wayne para todo mundo sempre foi o homem de ação que 
age antes de pensar e Clift, o introvertido que pensa antes de agir e muitas vezes, 
como Hamlet, nem age. Pois essa dupla configuração de personalidades está muito 
bem delineada no filme, e é em cima dela que o drama se desenvolve. 

 Outra tensão inescapável, presa à anterior, advém do modo como o 
filme se estrutura entre epopéia e lírica. Claro que aqui está, como lembra Geoff 
Andrew, um dos dilemas preferidos de Hawks, entre as pressões do grupo social e as 
premências do eu, mas o filme transcende predileções temáticas para casar de uma 
forma perfeita o histórico – a construção da trilha de gados – com o individual – o 
drama pessoal dos personagens. E nisso, claro, grande é a colaboração da música 
crescente de Dmitri Tiomkin, e sobretudo, da "imaculada" fotografia de Russell 
Harlan que, conforme lembra Pauline Kael, eleva a paisagem ao estatuto de 
personagem. 

A esse respeito, quem pode esquecer as penosas travessias dos rios ou aquele 
estouro de boiada numa noite sem lua, cenas onde o gado tem quase mais 
pertinência diegética que os atores? 

 Parte dos clichês da época e do gênero está lá, claro, mas o incrível é 
como um filme dos anos quarenta dá a esses clichês um tratamento novo. Quando, 
no começo do filme, Wayne chega ao Texas selvagem e autoritariamente decide que 
vai ali construir o seu rancho, matando logo de cara o capataz do proprietário 
espanhol do latifúndio, o espectador fica esperando a redundância dessa fórmula. E, 
contudo, quase se diria que a mensagem do filme consiste na sua negação. 

 Para começo de conversa, a estória toda nos é narrada por um 
personagem secundário que discorda do protagonista, embora, sendo seu serviçal, 
lhe cumpra as ordens, no caso o velho carroceiro Groot, numa interpretação 
comovente do veterano Walter Brennan. 

Depois, o andamento da ação vai conduzindo Wayne ao fracasso, este 
simétrico ao sucesso do seu filho adotivo, um personagem ambíguo que, se é rápido 
no gatilho comme il faut, treme, sente medo, e pior, o admite diante de uma mulher. 
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A introdução dessas contradições e ambiguidades no gênero, aparece no filme em 
forma de chave verbal, quando um vaqueiro diz a outro: "não gosto das coisas boas 
ou más, gosto delas meio termo". 

 Bem mais sutil do que aparenta, o filme trabalha certos motivos com 
uma obsessão formal de preciosista. Um exemplo ao acaso: no início da estória, ao 
partir, Wayne deixa de levar consigo a noiva, cuja família é então dizimada por uma 
tribo selvagem. Mais tarde, duelando com um índio que ataca seu carroção, ele fica 
sabendo que ela fora morta, pois o tal índio trazia no punho justamente o bracelete 
que ele, Wayne, lhe dera. Uma outra cena envolvendo o mesmo bracelete vai 
acontecer no final do filme, entre Clift e Joanne Dru, sugerindo uma simetria 
narrativa no mínimo caprichosa, mas o que destaco aqui é o seguinte: na despedida 
de que falávamos, a noiva de Wayne, tentando externar suas emoções, diz que 
"tenho facas dentro de mim que me cortam". 

Ora, vejam bem, claro que não foi gratuito o duelo em que o índio assassino 
da moça é morto por Wayne: morto como? Justamente com uma faca. Essa irônica 
"concretização" da metáfora da vítima no corpo do algoz é efetivada com uma 
naturalidade que pode passar despercebida, porém, no conjunto da significação do 
filme, como funciona! Pois é desvendando articulações formais e temáticas dessa 
ordem que a gente se dá conta do tanto de complexo que havia nas palavras de 
Hawks quando ele dizia, com a maior simplicidade do mundo, que fazer cinema era 
para ele diversão. 

 
 
O melhor filme inglês, segundo os ingleses 
 
O escritor inglês, roteirista e crítico de cinema, Graham Greene havia 

recebido e aceito o convite do produtor, seu amigo, Alexander Korda, para bolar um 
filme com o cineasta Carol Reed. Korda queria uma estória de roteiro original que se 
passasse na Viena do imediato pós-guerra, dividida entre os Quatro Poderes, URSS, 
EUA, França e Inglaterra. Para se inspirar, Greene viaja a Viena, em 1948, a cata de 
um assunto que pusesse o inexistente roteiro em andamento. 

Segundo conta em seu livro Mornings in the dark (Penguin, 1993), tudo de 
que dispunha era um parágrafo que lhe ocorrera assim: “eu tinha dado meu último 
adeus a Harry, uma semana atrás, quando seu caixão baixou no solo frio de 
fevereiro, de modo que foi com incredulidade que o vi passar, sem um sinal de 
reconhecimento, ao meio da multidão de estranhos”. Só que, se a explicação 
escapava ao personagem, também escapava a ele. Gostava da ideia, mas, por que um 
homem devidamente enterrado iria reaparecer? 

Passa dias perambulando pelas ruínas da cidade, atormentado pela falta de 
inspiração, até que, por puro acidente, escuta numa mesa de restaurante, duas 
estórias, ambas verídicas: uma sobre o plano da penicilina diluída em água, que 
matara centenas de pessoas em Viena, e outra, sobre a polícia austríaca, chamada de 
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“subterrânea”, não metaforicamente, mas porque atuava, de fato, nos esgotos da 
cidade. 

Um personagem redivivo, mais penicilina, mais esgotos: estava pronto o 
roteiro de O terceiro homem (The third man, 1948), o filme que, findo o século XX, 
foi eleito pela crítica inglesa a melhor realização nacional, ficando no topo de uma 
lista de cem títulos, criteriosamente escolhidos. 

Refaçamos as linhas gerais do enredo. 
Holly Martins (papel de Joseph Cotten) é um escritor americano de 

subliteratura faroeste que acabou de chegar a Viena à convite de um velho amigo, 
Harry Lime (Orson Welles). Ao procurá-lo, Martins é informado que Lime está 
morto, vítima de um estranho acidente de automóvel. Vai ao enterro, mas não se 
conforma com o mistério e se mete a investigar por conta própria. Descobre que na 
ocasião do acidente estava um amigo de Lime, o médico (também amigo da vítima), 
e, lhe informa o porteiro do prédio em frente, um terceiro homem, não identificado. 
Quem seria esse terceiro homem? A pergunta começa a esquentar depois da morte 
inexplicável do porteiro. Nem a ex-namorada de Lime (a bela Alida Valli), por 
quem, naturalmente Martins se apaixona, ajuda a resolver o mistério, que aumenta 
na noite em que o próprio Lime, em carne e osso, reaparece e mantém com Martins 
um interessante entrevero na roda gigante de um parque de diversão. 

Não demora para se descobrir que a morte de Lime fora forjada por ele 
mesmo (o defunto era outro) e que ele foi, sim, o responsável pelo contrabando de 
penicilina diluída, plano que dizimou centenas de enfermos nos hospitais austríacos 
e lhe rendeu milhões. No desenlace, a polícia inglesa, guiada por Martins, vai ao 
encalço de Lime nos sombrios e imundos esgotos de Viena, e o filme termina como 
começou: com o seu enterro, agora verídico, ao qual comparecem, de novo, Martins 
e a ex-namorada de Lime, o ultimo fotograma, ao som de insistente cítara, nos 
deixando em dúvida se vai rolar algo entre os dois, ou não. 

Rever O terceiro homem agora é confirmar a escolha dos críticos ingleses: 
nele tudo é perfeito e tudo se casa com perfeição. A combinação da fotografia 
premiada de Robert Krasker, expressionista e assombrosa, com a frenética e 
magnífica música de cítara, de Anton Karas, faz um efeito todo especial, tão referido 
pela crítica, só que o filme inteiro não tem nada de formalista: cada um de seus 
aspectos plásticos está impregnado de conteúdo diegético, a psicologia dos 
personagens, o desenvolvimento da trama e a mensagem final sendo indissociável 
do que se vê.  

No depoimento de Greene sobre a feitura do filme, divertido é acompanhar a 
luta da equipe (basicamente, ele e Reed) para não sucumbir às exigências de um co-
produtor de peso, o americano David Selznick, o todo poderoso de E o vento 
levou..., com o qual se digladiam em Hollywood. 

“Quem diabo vai querer ver um filme que se chama O terceiro homem?” 
berra Selznick, sugerindo algo como “Noite em Viena”. A estória, segundo ele, é 
puro besteirol: “Por que, depois de ir ao enterro de Lime, o protagonista 
simplesmente não voltou para o seu país?”, pergunta indignado. 
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Bem, convenhamos, se o protagonista tivesse feito isso, o filme não teria 
existido, mas Selznick tem outros mil argumentos contra o roteiro, todos 
devidamente anotados pela sua competente secretária e, depois de noites de 
discussões acirradas, tudo (Graças a Deus!) jogado ao lixo, porque Reed (mais que 
Greene) não abriu mão de uma só palavra. 

No final das contas, Selznick mandou, na finalização, providenciar uma 
versão americana um pouco mais curta, onde, no início do filme, o foco da narração 
é mudado, mas isto sem maiores consequências para o conjunto. 

Outra anedota curiosa sobre a realização de O terceiro homem é a 
participação de Orson Welles que, estando na Europa na ocasião, deu um pulinho 
em Viena só para dizer que não faria o papel, quase uma ponta, afinal. Uma vez lá, 
foi convidado pela equipe a “só ensaiar” uma das cenas de perseguição nos esgotos; 
gostou tanto que aceitou o papel do Harry Lime, com o qual ficou tão entusiasmado 
que pediu licença para acrescentar uma fala, aquela sobre os Bórgia e o relógio cuco. 

Embora alguns críticos defendam que a fala é de Greene, o próprio Greene 
afirma peremptoriamente em seu livro que a autoria é exclusiva de Welles. Eis a fala 
famosa com que fechamos esta matéria: “Na Itália, por trinta anos sob os Bórgia, 
houve guerra, terror, assassinatos e sangue derramado, mas produziram 
Michelangelo, Da Vinci e o Renascimento. Na Suíça, houve amor fraterno em 
quinhentos anos de democracia e paz – e o que isso produziu? O relógio cuco!”. 

 
 
Orson Welles e A dama de Shangai 

   
Clássico imperdível da história do cinema, A Dama de Shangai (The Lady 

from Shangai, 1948), de Orson Welles, recentemente selado, deve conjurar cinéfilos 
em torno de si, que certamente vão vê-lo em sessões privadas como o totem sagrado 
que é, eterno ponto de referência do imaginário fílmico. 

Lendo sobre cinema, quem é que já não se deparou com a descrição e a 
análise daquela famosa cena final do tiroteio no Salão de Espelhos do antigo Parque 
de Diversão de São Francisco, onde os personagens, por conta do jogo de reflexos, 
não parecem estar atirando no adversário mas em si mesmos, um climax narrativo 
sempre dado como a prova do partido que o talento de Orson Welles sabe tirar do 
prosaísmo ou da convencionalidade de qualquer roteiro? E quem não já viu as suas 
fotos em todos os álbuns de cinema da vida? Para o grande público, porém, o filme 
de Welles pode não ser assim tão deslumbrante.  

Para começo de conversa, se você não conseguir entender o enredo, não se 
preocupe: ninguém consegue. Quando o filme ficou pronto, o chefe de estúdio, 
Harry Cohn, chegou ao extremo de oferecer um prêmio a quem lhe explicasse a 
estrutura narrativa, e, conforme advertem os comentaristas mais avisados, muitos 
ensaios críticos, ao longo da história do cinema, pereceram na tentativa de fazer isso. 
Descaso de Welles pela plausibilidade? 
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As razões apontadas variam tanto que arrolá-las seria perda de tempo, mas 
com certeza, os cortes que os burocratas de Hollywood impingiram à cópia final 
deve agravar a situação, pelo menos na versão a que se tem acesso. Segundo consta, 
Orson Welles teria um dia declarado que foram tantos esses cortes e os rearranjos 
empreendidos que ele simplesmente era incapaz de reconhecer a versão autorizada à 
exibição. Por outro lado, em ocasião diferente, ele mesmo afirmara que nem havia 
lido o romance de Sherwood King (o título original é If I die before I wake) quando 
aceitou adaptá-lo, e, pior, nunca entendera nada dele. 

 No grosso, A Dama usa a narração limitada de primeira pessoa para 
contar a estranha aventura de Michael, um marinheiro irlandês (o próprio Welles) 
que, a contragosto, aceita trabalhar no iate de um advogado aleijado e escabroso, o 
Sr Bannister (Everett Sloane), se envolvendo numa trama confusa de assassinatos 
por trás dos quais vai se descobrir que estava a bela esposa do advogado, Liza, 
interpretada por Rita Hayworth. 

O filme está repleto de cenas que podem ser dadas como verdadeiras aulas de 
cinematograficidade, como as da escadaria em Acapulco, do teatro chinês, do 
encontro fortuito de Michael e Liza no Aquário, do sombrio monólogo final, e claro, 
aquela do Salão de Espelhos, mas de fato, encontrar as costuras entre elas é 
trabalhoso. Os personagens são psicologicamente ricos e atraentes, mas suas 
motivações tão misteriosas, e às vezes as suas falas tão entre-dentes, que o crítico 
americano Richard Winnington chega ao ponto de sugerir a inclusão de legendas.  

  Lance sensacionalista, a produção de A Dama começou com um show 
para a Imprensa diante de quem Welles ordenou que se cortasse a famosa cabeleira 
loura de Rita Hayworth, então sua mulher, e no entanto, nem esse auê, nem sua fama 
de menino prodígio garantiu o sucesso do filme. O público americano desaprovou o 
papel dado à musa Rita, e na verdade, muita coisa não se perdoou a Welles: por 
exemplo, o fato de seu protagonista ser um herói da guerra espanhola, e outro, a 
desmistificação da mulher americana, que aí aparece como um monstro homicida 
que só pensa em dinheiro. 

Com o debacle comercial de A Dama, como se sabe, Welles foi praticamente 
expulso de Hollywood, para onde só retornaria, e temporariamente, dez anos depois 
por um favor de Charlton Heston que o exigiu na direção de A Marca da Maldade 
(1958). 

 Embora sua importância histórica seja incontestável, ainda hoje a 
crítica se divide diante de A Dama, para uns um filme, complexo, arrojado e 
fascinante (cf. o crítico Martyn Auty do Time Out), para outros apenas uma obra 
absurda e incompreensível (Leslie Halliwell).  O crítico Leonard Maltin lhe dá a 
câmera como estrela, enquanto Steven Scheuer o qualifica como um thriller  sem 
modelo. Para Marsha Porter, a articulação do trabalho de câmera com o desempenho 
do ator Everett Sloane rouba o show de tal modo que o espectador sofisticado não se 
preocupa com a ininteligibilidade da estória. 

 Quem se aproveita do caos diegético de A Dama é a crítica 
"biografista", sempre atenta às estórias de bastidores, fazendo questão de lembrar 
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futricas do tipo: o iate, de nome Zaca, que conduz os personagens no cruzeiro 
marítimo até a cidade de São Francisco pertencia veridicamente a Errol Flynn, na 
época amigo do casal Welles\Hayworth, ou então indo mais longe na interpretação 
do próprio filme e dando a crise do casamento Orson-Rita como a verdadeira 
motivação do roteiro: segundo essa crítica, a desordem na narrativa seria 
freudianamente explicada à partir da inabilidade do wonder boy (Orson) em lidar 
com uma mulher madura (Rita, evidentemente) – e não mais apenas com "o 
brinquedo mais fascinante que já foi inventado", definição de Welles para o cinema. 

 Problemas de recepção e fofocas à parte, A Dama de Shangai, como 
tudo em que Orson Welles pôs as mãos, continua uma obra de arte intrigante que 
não deve ser vista uma só vez, mas adquirida para ficar disponível a vida inteira. 

 
 
Quem é o narrador? 

 

  Seria possível imaginar um filme em que o protagonista fosse 
completamente invisível? Digo ‘invisível’, não no sentido science-fiction do termo, 
mas, apenas no sentido comum, o de, sendo esse protagonista uma pessoa normal, 
de carne e osso, nunca ser mostrado pela câmera. Em outras palavras, uma pessoa 
diegética que o espectador nunca vê. 

Pois essa personagem está no filme, recentemente selado em DVD, Quem é o 
infiel?(A letter to three wives, 1949), de Joseph Mankiewicz. 

Em uma pequena cidade do interior americano, três mulheres, casadas e 
amigas entre si, recebem de uma quarta amiga, solteira, uma carta comunicando que 
o marido de uma delas fugira... com a autora da missiva. Como as três mulheres 
estão entrando em um barco para um demorado piquenique, não têm, no momento, 
condição de checar a veracidade da carta e, cada uma faz o passeio com o receio de 
ser o seu cônjuge o fujão. 

Durante o passeio, a cada uma se concede um longo flashback em que fica 
claro que cada uma delas tinha razão de sobra para ser a vítima da missivista, já que 
cada um dos respectivos maridos era amigo e admirador da charmosa e atraente 
Addy Ross, a assinante da carta. 

O curioso, porém, é que, bem antes de a carta chegar às destinatárias, o filme 
já começara com a narração da estória na voz (em over) da própria Addy Ross, uma 
voz que, ao longo da projeção, permanecerá sempre presente, e, como dito, sempre 
sem corpo. 

Assim, as sequências que retratam a vida privada dos três casais estão 
infestadas com a intromissão da voz de Addy Ross, que comenta e responde aos 
diálogos como se estivesse in loco. Essa intromissão é tão – digamos assim – 
ousada, que em certos momentos sugere sobrenaturalidade, como se Addy fosse, não 
uma mulher viva, mas um espírito. 
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Do ponto de vista técnico, portanto, a curiosidade é dupla. Não apenas essa 
protagonista é invisível – no sentido já explicado de não possuir isso que se chama 
hoje de ‘tempo de tela’ -- como é a narradora da estória, detentora de toda a 
onisciência que só caberia àquela instância abstrata que o espectador está 
acostumado a associar à autoria do filme. E nesse sentido, a autoria de Addy iria 
bem além da carta. 

Se é mesmo Addy Ross a narradora de toda a estória, como podemos – 
pergunta o espectador – ter acesso aos segredos mais íntimos nos flashbacks 
mnemônicos das três esposas? Como se percebe, estamos no império absoluto da 
paralepse, aquele recurso narrativo que consiste em se conceder poder de onisciência 
a um personagem sem esse poder. 

Uma outra pergunta especulativa mas possível seria a seguinte: se porventura 
essa personagem sem atriz, que é Addy Ross, tivesse tido algum ‘tempo de tela’, que 
permitisse ao espectador identificá-la, ver seu rosto, o recurso da paralepse pareceria 
mais absurdo, ou ao contrário, mais plausível? O fato é que o roteiro optou por 
sistematicamente escondê-la do espectador, do primeiro ao último fotograma, nisso 
talvez querendo facilitar o estatuto da onisciência, como se a formular a pergunta 
(por coincidência, fazendo elo com o título brasileiro do filme): “quem é o 
narrador?” 

Nos três flashbacks das três esposas as referências a Addy Ross são 
frequentes, claro, porém, notem que todas as vezes que ela está para aparecer no 
ambiente descrito, a câmera estrategicamente desvia e a deixa em off, o que vale até 
para a sua fotografia, que, em certa ocasião, as pessoas olham sem que o espectador 
veja o olhado. O cúmulo disso se dá no final quando, no baile, os casais, 
apaziguados e felizes, se retiram da mesa para ir dançar e tudo o que vemos é, sobre 
a mesa abandonada, o close de uma taça que cai e se quebra, ao som da voz 
onisciente de Addy Ross despedindo-se do espectador. 

Com certa razão, a crítica da época reclamou que o filme parece mais literário 
que cinematográfico, mas, para o espectador retroativo da obra de Joseph 
Mankiewicz, Quem é o infiel? apenas promete todo o requinte narrativo que faria os 
encantos de seu próximo filme, A malvada (All abou Eve, 1950,), uma obra prima 
no emprego da combinação entre narração onisciente e narração limitada. Mas essa 
é outra estória que fica para outra oportunidade. 

 
 
Nunca é tarde para um grande clássico 
 
Há pouco a televisão paga andou fazendo uma homenagem ao ator 

Montgomery Clift (1920-1966), mostrando, em noites consecutivas, três dos vinte e 
sete filmes em que atuou. Selados em vídeo ou exibidos na TV convencional, Um 
lugar ao sol e Rio violento são bem conhecidos do público, de modo que a grande 
novidade mesmo foi esse Tarde demais (The heiress, 1949), de William Wyler, 
apenas exibido por aqui na época de sua estreia e, que eu lembre, nunca reprisado.  
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O filme é baseado no romance Washington Square (1881) do mago do ponto 
de vista Henry James, mas isso, já diluído pela versão para o teatro que, nos anos 
trinta, lhe fizera a dupla Ruth e Augustus Goetz, por sinal, um sucesso de bilheteria 
na Broadway por muito tempo. Ao decidir rodar o filme, o mestre William Wyler 
sabia que ia lutar menos com o romance que com a peça, mais conhecida das 
platéias americanas, e certamente por isso, convidou para roteirizá-lo os próprios 
autores da peça que, se desvencilhando das digressões literárias de James, tanto 
haviam investido na dimensão dramática da estória. 

Na provinciana Nova York de 1840 vive a reduzida família Sloper: o 
renomado médico Austin Sloper (Ralph Richardson) e sua filha Catherine (Olivia 
De Havilland), uma mocinha sem charme que o pai, viúvo, não se cansa de, 
desfavoravelmente, comparar com a encantadora e inteligente esposa falecida.  

Descambando para o caritó – no contexto do filme, para o tricô – essa insossa 
e recalcada Catherine faz seus tímidos esforços para conquistar o sexo oposto, 
esforços estes sempre seguidos de fracassos a que ela, humildemente, vai se 
habituando. Nos bailes da cidade, os jovens instados a dançar com ela, sempre dão 
um jeito de ir atrás de um copo de licor, e não voltam mais.  

De repente, há um que volta. Trata-se do pobretão Morris Townsend 
(Montgomery Clif) que – saberemos logo cedo – está informado da herança da moça 
e se empenha em conquistá-la para ganhar o baú. 

O pai percebe tudo de imediato, mas claro que a filha apaixonada, não. Sogro 
e genro virtuais têm um entrevero, e aí, Catherine é à força conduzida à Europa em 
longa viagem que mais incrementa o seu amor. 

No retorno, o pai é obrigado a abrir o jogo com a filha, lhe fazendo, para 
demonstrar a ambição do rapaz, uma descrição crua e fria de sua (dela) absoluta 
falta de atrativo ...salvo a habilidade de tricotar. Sentindo-se odiada pelo pai, e 
odiando-o, ela propõe ao rapaz fugirem juntos naquela mesma noite, ainda que – 
enfatiza - que o pai a destitua da herança. 

Sem herança à vista, o rapaz cai fora da jogada, e a partir desse dia, Catherine 
nunca mais será a mocinha ingênua de antes: de repente, vemos crescer diante de 
nossos olhos, uma mulher madura, amarga e cruel, capaz de trucidar o próximo sem 
o mínimo lampejo de humanidade. 

O mérito maior no filme de Wyler é haver desenvolvido a qualidade 
dramática da peça adaptada, sem nunca, em momento algum, ser teatral. De fato, 
temos aqui um daqueles momentos em que o cinema fala sua própria linguagem e se 
interpõe às outras modalidades de arte (no caso, literatura e teatro) com uma 
especificidade inconfundível. Enquadramentos, angulações, movimentos de câmera, 
montagem, sem chamarem a atenção sobre si mesmos, nos fazem, em seu mágico 
conjunto, esquecer as fontes literárias e teatrais do original para mergulharmos nessa 
impressionante estória de degradação espiritual. 

Nisso ajuda um bocado, claro, as interpretações, favorecidas pelas 
possibilidades técnicas do cinema, inviáveis na ribalta. Basta acompanhar os muitos 
e geniais closes do rosto de Olivia De Havilland, testemunhos sutis da dolorosa 
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transformação de sua personalidade ao longo da estória: a Catherine do final parece 
ser outra mulher, sem mais nada da boa fé da filha e noiva devota, e contudo, 
estamos convencidos de que a metamorfose foi – se o termo for este – natural.  

Aliás, coisa curiosa em incluir Tarde demais numa mostra televisiva de 
Montgomery Clift é que, durante o filme inteiro, ninguém tira os olhos mesmo é de 
De Havilland, que dá o desempenho de sua carreira, e por sinal, arranca um Oscar 
pela atuação. 

Em que pese à aura de Clift como um dos mitos atormentados do século, a 
sua atuação é, aqui, completamente corriqueira, sem nada de extraordinário para 
justificar uma ilustração de seu talento. Quanto à grande De Havilland, que todo 
mundo lembra mais por causa de E o vento levou..., esta sim, nos oferece, no meu 
entender, um dos mais impressionantes desempenhos que já se viu em cinema. 

Enfim, parodiando o título português do filme, seria o caso de se dizer que 
nunca é tarde (demais) para se rever um grande clássico. 

 
 
Nada mais americano 
 
Candidado a prefeito na pequena Kenoma, sul dos Estados Unidos, Willie 

Stark não tem a mínima chance. Pobre e sem costas quentes, está fadado à derrota. 
Até que um dia lhe “esquentam as costas” com uma candidatura a governador. 
Aceita, ganha as eleições, porém as concessões aos “esquentadores” são tantas que, 
depois de alguns anos de governo, a sua plataforma está completamente 
comprometida. Acusado de corrupção, vai a júri: ganha a causa, mas, em plena 
comemoração, perde a vida, com uma bala disparada por uma mão indignada. 

Um político assassinado: nada mais americano, é verdade. Tanto é assim que 
o filme que aqui resenho, A grande ilusão (All the king´s men, 1949) é baseado em 
caso real, o do senador e governador do Estado de Louisiana, Huey Long, semi-
biografado no livro do escritor Robert Penn Warren, prêmio Pulitzer, que o filme 
adapta. 

Inevitavelmente, a estória do cidadão honesto que se corrompe ao abraçar a 
política, se repete na história do cinema americano, mas aqui, em 1949, estamos no 
nascedouro deste argumento, e o filme de Robert Rossen é um protótipo desse tipo 
de enredo. 

Com foco de primeira pessoa, a estória é narrada por um dos assessores de 
Stark, um jovem jornalista que abandona a profissão para fazer a campanha 
publicitária desse idealista em quem acredita piamente. Esse ponto de vista pessoal 
nos permite o que a narração onisciente não faria: o paulatino desvendamento de 
uma personalidade trágica que, quase imperceptivelmente, se desloca das boas 
intenções para a corrupção assumida.  

Ágil e nervosa, a câmera de Rossen nos dá acesso ao acesso, tanto às suas 
boas intenções iniciais, como à sua posterior aposta em que os fins justificam os 
meios. “O Bem é gerado pelo Mal” defenderá Stark quando precisar “sublimar” as 
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suas ações menos defensáveis, frase que prepara o seu ingênuo assessor (John 
Ireland) – como também o espectador – para surpresas vindouras. Essa mesma 
câmera nos faz compreendê-lo, embora não se possa dizer que o perdoe. Nem que o 
condene. Complexo, tenso, irresoluto, Stark é um homem e suas circunstâncias. O 
fato é que, construída com realismo, a personagem de Stark nos parece de carne e 
osso, o que é grandemente ajudado pela excelente interpretação de Broderick 
Crawford. 

Uma produção da Columbia, A grande ilusão, além de ser um grande filme, é 
um exemplo curioso do lado sombrio da Hollywood clássica, aquela que nos 
acostumamos a associar a finais felizes e outros ingredientes cor-de-rosa. Vejam que 
esse lado sombrio não estava só no gênero “noir” que a Warner (e não a Columbia) 
tanto praticou, e do qual o próprio Rossen foi com frequência roteirista. Ele se 
insinuava em todos os gêneros, e, de modo franco, em dramas como este. Revise os 
filmes clássicos que você viu e confira. Um exemplo pode ser a exígua mas 
sintomática filmografia de Robert Rossen, na qual destaco o que mais lembro: o 
triste épico Alexandre Magno (Alexander, the great, 1956) e o angustiado faroeste 
Heróis de barro (They came to Cordura, 1959). 

Que esse lado negro, pessimista, desencantado, era benquisto não há dúvidas, 
quando se considera que o filme de Rossen foi indicado a cinco Oscars e levou três: 
o de melhor filme, o de melhor ator principal (Broderick Crawford) e o de melhor 
atriz coadjuvante, para a estreante Mercedes McCambridge. 

Convenhamos que, nos Estados Unidos do imediato pós-guerra, quando a 
ideia otimista do “sonho americano” ganhava foros universais, não seria muito 
esperável a consagração de uma película cujas premissas afirmavam que “todo 
poder corrompe” ou que “nossos dirigentes não são nada confiáveis”. A ironia é que, 
como o próprio Willie Stark, os Estados Unidos logo se deslocariam de seu papel 
positivo de libertadores dos povos na II Guerra, para o desastrosamente negativo de 
intervencionistas... Bem, mas esta é outra história que talvez aqui não caiba. 

Em tempo: peço ao leitor não confundir este filme com La grande illusion (A 
grande ilusão), do francês Jean Renoir, 1937), discutido acima. 

 
 
A malvada: um clássico raro 
 
 Clássico imperdível para quem nunca viu e obrigatoriamente 

revisitável para quem conhece, esteve em cartaz A malvada (All about Eve, 1950), 
seguramente uma das melhores realizações de Hollywood. 

A direção é de Joseph Mankiewicz (1909-1993), que o espectador deve 
lembrar de filmes marcantes, distribuídos entre nós, como Júlio César (1953), 
reconhecidamente uma das mais efetivas adaptações de Shakespeare; A condessa 
descalça (1954), um agudo olhar sobre a Meca do cinema; e De repente no último 
verão (1959), curiosa filmagem da peça de Tennessee Williams. Atenção: não vale 
alegar que Mankiewicz dirigiu também a fracassada super-produção da 20th Century 
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Fox Cleópatra (1963), acidente esporádico em sua carreira, por sinal depois disso 
praticamente estragada. 

 Homem da ribalta, Mankiewicz entrou no cinema a convite de seu 
irmão Herman, sim, aquele mesmo que roteirizou Cidadão Kane, e essa formação 
visceralmente dramática deu a sua filmografia uma característica bem particular, 
facilmente perceptível na ocultação do emprego da câmera (por ele mesmo 
propalada) e na ênfase em diálogos. 

Como e por que seus filmes não soam semioticamente teatrais é um mistério 
que a análise crítica ainda está por desvendar, mas que com certeza, justifica o fato 
de a crítica do mundo inteiro lhe conceder a qualificação de “um dos cineastas mais 
inteligentes de Hollywood”. 

Em narração de primeira pessoa, A malvada nos conta a complicada estória 
de como Margo Channing (Bette Davis), uma atriz veterana dos palcos da 
Broadway, embevecida pela bajulação, emprega e protege a aparentemente humilde 
e extremada fã Eve Harrington (Anne Baxter) e, para a sua surpresa impotente, se vê 
progressivamente passada para trás, na cama e na profissão por essa mente fria e 
estudada que, paulatinamente, se revela um verdadeiro poço sem fundo de astúcia, 
capaz de qualquer ardil para a conquista cega do sucesso. 

De início, jovem ingênua deslumbrada com o imaginário do palco, Eve vai 
aos poucos sendo desmascarada pelo processo narrativo, para os outros e para nós 
espectadores, até aquele ponto de, como sustenta a intitulação original, ficarmos 
sabendo “tudo sobre Eva”, “all about Eve”, possivelmente muito mais do que 
poderia saber o narrador limitado, no caso o crítico de arte Addisson de Witt, 
magnificamente interpretado por George Sanders. 

À parte as implicações bíblicas no seu nome, a protagonista simboliza 
genericamente a falsidade do mundo do teatro, o que fica patente ao considerarmos 
o final cíclico, em que, no topo do sucesso, Eve abre a porta, como um dia haviam 
feito para ela, a uma nova candidata ao estrelato, como ela, disfarçada de fã devota. 
E aí, a cena dos espelhos multiplicando indefinidamente a imagem da personagem 
constitui um daqueles exemplos antológicos de como, mesmo num filme “teatral”, o 
cinema se expressa visualmente. 

Por outro lado, quase todos os comentadores de A malvada chamam a 
atenção para a riqueza do diálogo, deliciosamente refinado, cortante e maldoso, onde 
o cinismo é uma profissão de fé. 

Quando Eve ensaia simulações para o crítico teatral Addison, que ela 
conquistara enquanto “batente” para subir, ele, consciente de suas estratégias, não 
hesita em abrir o jogo e oferecer do love-affair uma descrição realista e cruel: “Que 
eu tenha interesse em você de repente me parece a maior das improbabilidades. 
Você é uma pessoa improvável, Eve, mas eu também: nós temos isso em comum. E 
temos também um desprezo pela humanidade, uma inabilidade de amar ou ser 
amado, uma insaciável ambição ... e talento. Nós nos merecemos”.  Em outra 
ocasião, Addison diria de sua profissão de crítico “sou tão essencial ao teatro quanto 
formigas a um piquenique.” 
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 Para quem atribui importância ao Oscar, vale lembrar que A malvada 
carrega nas costas um recorde nunca superado na história do cinema: embora só 
tenha ganho seis Oscar (de filme, diretor, ator coadjuvante para Sanders, roteiro, 
argumento e figurinos), ele detém até hoje o maior número de indicações, 
exatamente 14 (quatorze), o que nem ao super-premiado Ben-hur aconteceria. Outro 
detalhe: na categoria de melhor filme, ele ganhou de uma reconhecida obra prima, 
Crepúsculo do deuses (Sunset Boulevard) de Billy Wilder, que, analogicamente, 
fazia ao cinema o que A malvada fazia ao teatro: uma arrasadora investigação de 
bastidores. 

 
 
Antes de High Noon 
 
Na historiografia do gênero faroeste, High Noon, (Matar ou morrer, Fred 

Zinnemann, 1952) é sempre dado como um marco. Além de perfeito na sua 
confecção cinemática, o filme de Zinnemann era o primeiro western a, de forma 
sistemática, introduzir psicologia ao meio do excesso de ação, típico do gênero. Não 
é que o faroeste, nascido ao tempo do cinema mudo, não tivesse psicologia. Apenas 
os seus elementos eram simplificados, na maior parte dos casos, se resumindo à 
dualidade entre os bons e os maus. High Noon implodiu esse maniqueísmo e o fez 
de modo radical. 

Naturalmente High Noon teve precursores no emprego da psicologia ao 
faroeste, basta checar certos filmes chave de John Ford, como No tempo das 
diligências (1939) e Paixão dos fortes (1946). 

Pois, incrivelmente próximo no tempo, na temática e mesmo na construção, 
um dos precursores mais curiosos de High Noon é esse modesto faroeste B que o 
cineasta André de Toth co-roteirizou e que Henry King dirigiu para a Columbia, 
dois anos antes, em 1950. Refiro-me ao obscuro e por muito tempo pouco 
prestigiado O matador (The gunfighter, 1952). 

Ao invés de contar a estória de um Xerife, O matador conta o drama desse 
pistoleiro afamado, Jimmy Ringo, que, em 1880, chega à pequena Cayanne onde, 
com outro sobrenome e incógnitos, residem a mulher e o filho, que ele não vê há 
cerca de oito anos. O objetivo de Ringo é aposentar as armas e viver uma vida 
normal, ao lado da amada e do filho, em algum sítio afastado de tiroteios e 
violências, porém, a sua fama o persegue e, onde quer que ele vá, os que dele se 
aproximam, ou estimulam sua valentia com bajulações, ou a questionam com 
desacatos, geralmente fatais para os desafiadores. 

Como High Noon, O matador trabalha com a unidade de espaço e tempo. 
Depois de chegado a Cayenne, Ringo permanece recluso à circunscrição de um 
hotel, e o resto da narrativa é cronologicamente marcado – também em um relógio - 
pelo prazo de ir embora que lhe dá o Xerife – o momento em que vir o filho. Vejam 
só: como o Will Kane de High Noon, Ringo é um homem pressionado a partir, e 
como o mesmo Kane, momentaneamente abandonado pela esposa. Aliás, com forma 
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de quiasmo, a simetria entre os dois personagens é curiosa: Kane seria um cidadão 
de bem agindo como bandido (isto é, apelando para a violência), enquanto Ringo 
seria um bandido agindo – ou tentando agir – como cidadão de bem. 

Outro elemento de afinidade entre os dois filmes está na construção do 
suspense, gradativa e crescente, até um ponto de ebulição. Na medida em que corre 
o tempo, vão surgindo, cumulativamente, os fatores desfavoráveis ao sonho de paz 
doméstica de Ringo. Para citar alguns poucos: (1) os três cavaleiros que vêm de 
Santa Fé, no seu encalço, para vingar a recente morte do irmão; (2) aquele senhor 
que perdeu um filho em duelo e pensa ter sido Ringo o autor do tiro; (3) esse rapaz 
de Cayenne que não vê a hora de mostrar que Ringo “não é assim tão durão”; (4) 
embora ex-colega de aventuras, o Xerife Mark, que não compreende os seus planos 
e não o quer na cidade; (4) a esposa, que não acredita na possibilidade de uma 
recuperação; (5) os habitantes de Cayenne, que se prostram na frente do hotel para 
espiar o mito Ringo, e, assim, inviabilizam a sua estada na cidade; (6) a Liga 
Feminina, que exige do Xerife uma medida efetiva contra a presença desse malfeitor 
em Cayenne. 

Com tantos pontos em comum, uma pergunta inevitável para o espectador 
que compara os dois filmes é se Zinneman e sua equipe conheceram o filme de 
King, e se nele porventura se inspiraram. Se assim foi, não vejo problemas: os dois 
filmes são excelentes. 

Na época de seu lançamento, por alguma razão estranha, O matador não 
chamou a atenção, e nem a indicação ao Oscar de roteiro original (William Bowers) 
despertou o interesse da crítica. Somente nas ultimas décadas, com o advento das 
cópias eletrônicas, o filme de King tem sido revisto e reavaliado como merece. Hoje, 
a crítica revisora atribui a O matador uma estrutura de tragédia grega e o faz com 
razão, o que, aliás, marca uma diferença básica com High Noon, que tem – para 
incômodo de alguns comentadores - um relativamente arranjado “happy end”. 

Outros elementos destacados pela revisão são a fotografia e as interpretações. 
Daquela primeira diz, por exemplo, o crítico Robert Warshow: “o filme está feito 
em tons parados e frios de cinza, e todo objeto nele – rostos, roupas, mesas, o pesado 
bigode do herói – sugere aquelas opacas fotografias do Oeste do século dezenove”. 
Faço questão de citar a observação, não só pela pertinência, mas porque faz justiça 
ao genial profissional da iluminação que foi Arthur Miller, sem coincidência, já na 
época o detentor de três Oscar: por Como era verde o meu vale (1941), A canção de 
Bernadete (1943), Ana e o rei (1946). 

Com relação às interpretações, todo o elenco está ótimo, do interesseiro dono 
do hotel (o grande Karl Malden) ao “pistoleiro vindouro” com cuja imagem o filme 
se fecha (Skip Homeier), mas, o destaque é mesmo para Gregory Peck - hoje a 
crítica concorda - em um de seus melhores desempenhos. Peck foi um dos atores 
preferidos de Henry King, com quem fez seis filmes no período de dez anos. Em O 
matador é possível sentir que a química entre diretor e ator principal foi perfeita e 
fluiu, se se puder dizer, como uma arma sacada por uma mão profissional. 
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Entre os reavaliadores de O matador, o crítico Tom Milne o dá como 
“soberbo, clássico, trágico” para concluir que está num patamar qualitativo acima de 
High Noon. Concordo com os adjetivos, mas não com a sua conclusão. No meu 
entender, é exagero, mas, vale a chamada para um faroeste por tanto tempo e tão 
injustamente subestimado. 

 
Filmes de roubo 
 

Por que será que nos atrai tanto um filme que relata o planejamento e a 
execução de um grande assalto? Difícil responder, mas suposições podem ser feitas. 
Acho que o espectador entusiasmado desse tipo de filme é, a um só tempo, infantil e 
maduro. 

De um lado, acompanha com enorme prazer a elaboração do plano, como 
uma criança a quem tivesse sido dado o privilégio de ver uma máquina sendo 
concebida, montada e testada. Por outro lado, identifica-se com os autores do plano, 
com a convicção, mais ou menos inconsciente, de que, éticos ou anti-éticos, todos os 
seres humanos são iguais, e, ele, o espectador, também possuiria a sua faceta de 
ladrão. 

Ao menos é o que se dá ao vermos, ou revermos, o clássico O segredo das 
jóias, de John Huston (The asphalt jungle, 1950), na história do cinema, o primeiro 
a fundar o modelo do 'filme de roubo'. 

Bem entendido, a primeira película a tratar de um grande assalto data de 1903 
(The great train robbery), só que, mudo e primitivo na técnica, o filme de Edwin S. 
Porter não descrevia com detalhes o empreendimento e se apressava em contar como 
os autores do roubo se davam mal. Em Huston, um tempo enorme é dedicado à 
confecção do plano, com direito a detalhes e todos os inevitáveis conflitos entre os 
envolvidos. Para ser franco, um pouco menos narrativo do que esperado, o filme de 
Huston é quase um estudo psicológico dos ladrões, em que as suas falhas - digamos 
assim -- aristotélicas já predizem a falha na realização do plano. 

De acordo com o enredo, a ideia toda saiu da cabeça desse sofisticado Dr 
Riedenschneider, que, em fim de carreira, quer se apropriar de umas jóias raras, as 
quais, através de um policial corrupto, seriam, pós-furto, negociadas com um ricaço. 
Enfrentando uma série de problemas de ordem pessoal, ele arrebanha um seleto 
grupo de especialistas em arrombamento e parte para a empreitada. 

Repleto de sombras e cenários furtivos, O segredo das jóias se enquadra no 
gênero "noir", mas, mais que isso, é um exemplo ótimo da relação conflituosa dos 
grandes estúdios com o chamado filme B. 
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Com baixos orçamentos, os diretores desse tipo de filme desfrutavam de certa 
liberdade para fazer o que e como quisessem, isso sem a censura dos chefões, 
chegando ao ponto paradoxal de grandes executivos de Hollywood se verem 
produzindo filmes que pessoalmente desaprovavam. Por exemplo, de "O segredo 
das jóias" disse o todo poderoso Louis B Mayer: "Esse troço está cheio de gente 
suja e feia, fazendo coisas sujas, e eu não atravessaria a rua para ver uma porcaria 
dessas". A frase não seria curiosa se Mayer não fosse o próprio produtor do filme. 

Para 1950 O segredo das jóias deve ter parecido mesmo um filme 'sujo'. Com 
o passar do tempo, foi se limpando e, comparado com a filmografia de hoje em dia, 
parece meio inocente. 

Sujo ou limpo, o seu papel é histórico. É que, protótipo do 'filme de roubo', 
gerou toda uma cadeia de remakes, alguns dos quais também históricos. Aqui 
lembro a westernização que dele fez o cineasta Delmer Daves no seu Os homens das 
terras bravas (The badlanders, 1958), com um surpreendente final feliz. 
Eventualmente, o leitor pode lembrar de filmes que, com estrutura narrativa 
semelhante, não poderiam ser vistos ou revistos sem uma remissão ao de Huston, 
tais como, Rififi (Jules Dassin, 1955), O grande golpe (Stanley Kubrick, 1956) e 
Onze homens e um segredo (Lewis Milestone, 1960). 

"O crime - prega o Dr Riedenschneider no filme de Huston - é só uma forma 
oblíqua de realização humana". Para voltar à pergunta do início, continuo sem saber 
que fatores de natureza profunda nos fazem apreciar tanto os 'filmes de roubo', mas, 
com O segredo das jóias uma coisa pelo menos é certa: o espectador cinéfilo se 
delicia com o modo como a confecção do roubo fica, metalinguisticamente, 
associada à confecção do próprio filme, com a vantagem de que, se o roubo falha, o 
filme, não. 

 
 
O que sabemos de Ford 
 
Minha ideia de curtição cinematográfica? Vou dizer qual é. 
O filme seria preferencialmente antigo, não uma obra prima, mas um 

clássico, pelo menos. Sem importar o tamanho da tela, é interessante que seja em 
preto-e-branco. Poderia ser de qualquer gênero, mas digamos que seja um faroeste, 
com cavalaria, índios e também algum romance. 

O enredo não precisa ser complicado. Basta um pequeno conflito que 
envolva, por exemplo, afeição familiar e dever civil. Suponhamos que tudo se passe 
às margens de um grande rio que serve de fronteira entre os Estados Unidos e o 
México, um pouco depois da Guerra Civil americana, quando o problema nacional a 
resolver passou a ser os índios. 
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Encarregado da questão Apache, lá está esse bravo Tenente-Coronel, que, em 
pleno acampamento ribeirinho, vem a descobrir algo de perturbador: servindo entre 
os soldados do seu regimento está o seu próprio filho, o qual – por estar ele separado 
da ex-esposa – não avistava havia cerca de quinze anos. 

Para complicar, chega a ex-esposa, com o intento de levar o filho de volta 
para casa. No meio das discussões familiares, os índios atacam e todo mundo vai à 
luta. Fora disso, haveria pouco a dizer, salvo talvez que tudo termina bem, com o 
Tenente-Coronel e a ex-esposa se reconciliando e o filho ganhando medalha de 
herói. 

Como o enredo é exíguo para a projeção padrão, não faz mal que, entre as 
cenas de ação, se intercalem muitas cenas musicais, em que os soldados da 
Cavalaria, ou façam serenatas, ou simplesmente cantem em suas tendas as 
nostálgicas canções folclóricas dos pioneiros. Até marchando para enfrentar os 
índios, os soldados devem cantar, é o que sempre lhes ordena aos gritos o Tenente-
Coronel.  

E outra coisa: mesmo que seja isto absurdo do ponto de vista geográfico, é 
bom que façam parte da paisagem as imponentes elevações do Monument Valley, 
como se sabe, muitas milhas distantes da fronteira mexicana. 

Acho que vocês já perceberam – não é? – que estou falando de um filme 
existente. 

Sim, é ele mesmo: o Rio Grande (1950) de John Ford, uma delícia de se ver, 
ou de se rever, a prova concreta de que, para fazer-se bom cinema, não é necessário 
grande aparato.  

O rio do título é grande realmente (conta-se que dois dublês se afogaram 
durante as filmagens), mas, fora o cenário, tudo é pequeno nesse faroeste básico. A 
não ser que se considere também a estatura de John Wayne, que desempenha o 
mencionado Tenente-Coronel Kirby Yorke, ao lado de Maureen O´Hara, como 
Kathleen, a ex-esposa que deixa de ser ex. 

Para quem está acostumado ao estilo Ford, é tudo previsível, só que a 
previsibilidade, como numa lenda infantil, é agradável. Apesar dos 
desentendimentos, os passados e os atuais sobre o filho, o casal de protagonistas vai 
reacender a paixão e terminar junto – disso o espectador sabia desde o começo do 
filme, e melhor, não só sabia, como queria que assim fosse. Afinal, o filme é tão 
bem feitinho que o que pareceria obediência às convenções soa como coerência 
estilística. 

A crítica costuma colocar Rio Grande como o terceiro item da “Trilogia da 
Cavalaria Americana”, só que Ford nunca pensou em montar uma trilogia com o 
tema. No começo dos anos cinquenta, depois de ter feito os – chamemo-los assim - 
“cavalaristas” Sangue de herói (1948) e Legião invencível (1949), o seu sonho era 
rodar uma certa comédia rural, passada em sua terra de origem, a Irlanda, com John 
Wayne e Maureen O´Hara no papel de um casal problemático e briguento, mas, os 
Estúdios acharam que essa estória de amor estrangeira e cheia de querelas (Cf 
Depois do vendaval, 1952) não ia dar bilheteria, e exigiram, antes dela, mais um 
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faroeste para compensar os prováveis prejuízos. E, aí, só para atender aos patrões, 
Ford assumiu o roteiro de Rio Grande. 

Como quase sempre, os Estúdios se enganaram e ambos os filmes deram 
lucro, vale dizer, não apenas financeiro, como também artístico. O que só vem a 
confirmar o que já sabemos de Ford: que acertava até quando não estava interessado. 

 
 
 
Um Kurosawa menos óbvio 
 
Foi Rashomon, de Akira Kurosawa, quem deu ao cinema japonês o 

passaporte para o Ocidente, conquistando, em 1951, o prêmio de melhor filme 
estrangeiro no Festival de Veneza. E, contudo, me parece que esse filme continua, 
digamos assim, o Kurosawa menos óbvio quando a maioria das pessoas lembra do 
cineasta por seus filmes recentes, ou então, pela inabalável classificação de Os sete 
samurais na lista dos dez melhores da crítica internacional. 

Na seção “Cinema de sempre” do meu livro Imagens amadas, dedico um 
pequeno ensaio a ele, escrito quando do lançamento em vídeo, mas agora aproveito 
a oportunidade para retomar a leitura do que em Kurosawa mais me fascina e, na 
ocasião de sua morte, me vem à memória como lembrança mais querida. 

Um júri investiga o que aconteceu um dia na floresta quando uma mulher foi 
estuprada e o marido, morto. Depõem: o bandido, autor do estupro, a mulher 
vitimada, um lenhador que teria visto tudo, e a alma do marido assassinado que fala 
através de uma médium. Isso pode dar a impressão de uma estrutura de filme 
policial e, no entanto, os códigos do gênero não funcionam. Os quatro depoimentos, 
não são apenas contraditórios entre si, mas não favorecem os implicados, como seria 
esperável, e o pior, o filme se conclui sem que ninguém, nem investigadores nem 
espectadores, saiba a verdade sobre o caso, ficando claríssimo que a significação do 
filme depende diretamente dessa irresolução de sentido. 

Por que gastar tanto tempo reconstituindo, com a objetividade da câmera, o 
que teria acontecido naquele dia na floresta, para no final implicar que nunca o 
saberemos? A crítica já gastou muita tinta para demonstrar que aqui está um dos 
temas prediletos de Kurosawa, o da realidade enquanto ilusão, mas a mim me ocorre 
um aspecto de Rahomon pouco discutido, a saber, a assumida problematização da 
comunicação artística. Explico-me. 

Toda obra narrativa, filme ou romance, constrói um universo ficcional 
coerente e coeso com que o leitor\espectador se identifica, e que a teoria chama de 
diegese. Faz isso através de uma série de recursos técnicos, estilísticos, semióticos 
que, por sua vez, a teoria dá o nome de discurso. Enquanto as artes narrativas 
investem na construção da diegese, a poesia, por exemplo, se recusa a isso e assume 
o domínio do discurso como forma de expressão. Por isso se diz que em poesia vale 
mais o modo de dizer, que o dito. 
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Ora o que acontece em Rashomon é uma espécie de traição dos limites entre 
narratividade e poesia. O filme aponta na direção da construção de uma diegese, 
mas, contando quatro “mentiras’ inconciliáveis, não a constrói. Depois de indicada, 
essa diegese é implodida e o que sobra é, como num poema, um amálgama de 
discursos, aqui em dois níveis – as vozes dos personagens depoentes e, num sentido 
mais amplo, a voz da narração abstrata, que se recusa a aparecer como uma quinta 
voz, solucionadora do problema proposto. Nisso Rashomon seria uma narrativa com 
comportamento de poesia, ou o que dá no mesmo, um poema de postura narrativa. 

Existe, sim, uma modalidade de poesia, chamada de “monólogo dramático”, 
em que se tem sempre uma voz, que não a do eu lírico, narrando uma estória que 
pode ou não ser verdadeira, coincidente ou não com a voz lírica. O vitoriano Robert 
Browning foi mestre nesse gênero, mas atenção, neste caso a voz é solitária, 
enquanto que para ser definido nestes termos, o filme de Kurosawa enfrenta 
problemas. Se as quatro “mentiras” que narra podem ser vistas como “monólogos 
dramáticos”, como ver o conjunto? Qualquer tentativa de ir adiante conduz à 
invenção teórica de um novo gênero. 

Sei que estas considerações parecem muito abstratas, mas para compensar 
formulo o convite concreto – vamos rever Rashomon? 

 
 
Covardia e glória em Hollywood 
 
Problemas entre o diretor de um filme e a sua produção sempre houve em 

Hollywood. Um caso paradigmático é talvez o de E o vento levou... (1939) que 
revezou, ao longo das filmagens, nada menos que quatro diretores e, no entanto, as 
decisões principais, todas elas, ficaram mesmo foi com o produtor Selznick, sendo 
mera formalidade o nome que aparece nos créditos para a direção de Victor 
Fleming. 

Acostumados estamos todos nós a ler sobre casos isolados de estúdios que 
impuseram estrelas badaladas a certos filmes que não as pediam, ou então que, tudo 
terminado e a película finalizada, usaram a tesoura para amputar cenas consideradas 
comercialmente inconvenientes. 

Nenhum caso, porém, em toda a história do cinema, é mais famoso que o do 
filme A glória de um covarde (The red badge of courage, 1951, de John Huston). E 
por que? Simplesmente porque tudo que aconteceu antes, durante e depois das 
conturbadas e malfadadas filmagens foi, em seus mínimos detalhes, registrado e em 
seguida publicado em livro. (Vide adiante). 

Para aqui resumirmos os problemas do cineasta John Huston (1906-1987) 
com A glória de um covarde, digamos apenas que, depois dos muitos percalços da 
rodagem, os produtores acharam que certas cenas eram contundentes demais e, sem 
o consentimento do diretor, não hesitaram em amputar a película, cuja versão 
distribuída contém apenas uma hora e vinte minutos de projeção. Como se não 
bastasse, decidiram também que a narração não estava clara e acrescentaram uma 
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voz em over, retirada do texto original, que, superposta às imagens, vai explicando 
ao espectador o que se passa no espírito do protagonista, esse jovem obrigado a 
enfrentar os horrores de uma guerra civil. 

Assistindo ao filme se percebe facilmente os prejuízos causados por essa 
amputação (de cenas) e prótese (de narração oral), e não admira que Huston tenha 
renegado o resultado, como se o filme não fosse de sua autoria. Em certos momentos 
da estória sente-se a incongruência entre planos, antes ligados por algum fragmento, 
agora cortado pela tesoura da produção. E a voz over parece, o tempo inteiro, 
redundante e inútil, simplesmente porque as imagens do jeito que Huston as filmou 
já dizem tudo. 

De autoria da jornalista Lillian Ross, o livro sobre as filmagens de A glória 
de um covarde se chamou, nos Estados Unidos, “Picture” (filme), mas no Brasil a 
Editora Agir, traduzindo-o como “cinema”, incluiu outros textos da autora e 
publicou tudo junto com o título de Cinema e outras reportagens (1977). 

Lendo o volumoso ensaio de Ross, o leitor acompanha de perto o mestre 
Huston, desde o momento em que decidiu adaptar para a tela o famoso romance do 
escritor Stephen Crane, um clássico do realismo americano, até a repercussão que o 
filme teve junto à crítica, isso passando por todos os incidentes das filmagens, aí 
incluídas, naturalmente, as ingerências malsãs da equipe de produção da MGM, nas 
pessoas de Louis B. Mayer, Gottfried Reinhardt e Dore Schary. 

Num tempo em que o termo “making of” nem estava na moda, o livro-ensaio 
descreve, literalmente, todos os aspectos da filmagem, dos mais simplórios, como o 
fornecimento de transporte e alimentação para a equipe, aos mais artisticamente 
decisivos, como a escolha de um enquadramento, ou os conselhos ao elenco para a 
interpretação de dada cena, ou as discussões em torno de como iluminar o cenário 
para conseguir o efeito desejado. 

Candidatos a cineastas podem entender o livro como uma lição sobre o fazer 
cinematográfico, mas, para nós outros, mais que isso, ele ilustra exemplarmente as 
dificuldades de se realizar cinema dentro do fechado sistema de estúdios 
hollywoodiano. 

Pois apesar de todos os pesares, ver A glória de um covarde é um exercício 
de prazer, e mesmo da forma em que está, ainda se constata a genialidade da mise-
en-scène. Fiel ao romance de Crane, conta a estória da Guerra de Secessão na 
perspectiva desse jovem que, posto diante do perigo nos campos de batalha, 
primeiro se acovarda e foge, e depois, retorna à linha de frente para ser um herói. 
Mais sobre o medo de sentir medo que qualquer outra coisa, o filme é de uma 
densidade psicológica e de um lirismo dramático nada habitual nos filmes de guerra 
da época, quase todos sobre patrióticas vitórias americanas na segunda guerra 
mundial. 

Fotografia, música e interpretação se juntam para um efeito inesquecível. A 
crítica tem apontado a semelhança, na composição dos planos (iluminação de Harold 
Rosson), com os quadros sobre a guerra civil do pintor Matthew Brady, e a música, 
de Bronislav Kaper, faz o comentário certo dessa atmosfera de explosões, tropas e 
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fumaças, toda filmada no Vale de San Fernando, o mesmo onde o grande Griffith 
rodara as suas batalhas de Nascimento de uma nação (1915). 

 A respeito das interpretações, quem impressiona é esse jovem Audie 
Murphy, excelente no difícil papel do soldado dividido entre medo e coragem. Um 
ator até então pouco conhecido, mais famoso por ter sido na vida real “o soldado 
americano mais condecorado na segunda guerra”, Murphy foi, contra os desígnios 
dos estúdios (que queriam um nome famoso) escolhido pessoalmente por Huston, 
que teve pelo menos esta pequena “vitória” sobre o sistema com que lutava. 

A par dos problemas da produção, a crítica americana, e depois a 
internacional, soube -- ainda bem -- separar o joio do trigo: elogiou a realização de 
Huston e lamentou a interferência dos estúdios. Ainda hoje a fortuna crítica do filme 
o trata como uma obra prima estragada, um exemplo extremo de conflito entre 
estreiteza de visão comercial e espírito criativo. Em suma, se o estrago feito no filme 
de Huston foi porventura uma “covardia” da produção, de todo jeito nele subsiste 
alguma “glória”. 

 
 
Um lugar ao sol 
 
Eis aí um clássico inesquecível que dá à sua década a cara ímpar que esta 

possui, Um lugar ao sol (A place in the sun, 1951, George Stevens). 
Trata-se de uma adaptação do romance de Theodore Dreiser An American 

tragedy (1920) mas, para o bem ou para o mal, a distância entre um e outro é 
enorme e tem até intermediários. 

Quem primeiro quis filmar o romance de Dreiser foi o russo Serguei 
Eisenstein quando esteve em Hollywood: desistiu da ideia porque os produtores não 
gostaram do seu roteiro acentuadamente marxista. O alemão Josef Von Sternberg 
pegou o bonde andando e fez Uma tragédia americana (1931) que nunca vi e dizem 
ser fraco. Vinte anos depois de Sternberg, George Stevens decide retomar o projeto, 
agora bolando o roteiro a seu modo, na linha contrária a Eisenstein, driblando os 
contornos sociais do livro, e centrando na dimensão humana, individual e até 
romântica de seu miolo. 

Pouco a ver com o original, porém, quem quer saber do original diante de Um 
lugar ao sol? Como não se envolver com a estória desse rapaz pobre, George 
Eastman (Montgomery Clift), que deixa a mãe, missionária interiorana, para tentar a 
sorte junto a uns parentes ricos e é malignamente conduzido pelas circunstâncias da 
vida à pena de morte? 

Empregado na fábrica da família pelos ricos Eastman, e depois, frequentando 
os meios sociais dos parentes, George se apaixona pela milionária e deslumbrante 
Angela Vickers (Elizabeth Taylor), vem a receber promoção do tio protetor e tudo 
sugere uma carreira de sucesso e felicidade. Isto se antes ele não tivesse começado 
um namoro com a pobretona Alice (Shelley Winters), que engravidara e agora passa 
a exigir casamento. Fazer o quê? 
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O que George planeja fazer e não faz (e termina pagando com a vida pelo que 
não fez), é profundamente incorreto, porém o melhor do filme não é a sua lição de 
moral, e sim, a extrema capacidade da direção em contar uma estória. Dessa 
capacidade de contar faz parte, claro, o não contar, e aqui remeto a dois momentos 
chave: (1) o distanciamento físico da câmera na hora H em que o barco vira, e (2) o 
silêncio entre George e Angela na cena final na cela da prisão. Dois casos de 
sonegação de informação que dizem muito mais do que se tivesse havido 
fornecimento. 

Construída com extremo capricho, a narração está cheia de pequenos detalhes 
que nos reportam constantemente para frente e para trás na linha do tempo, 
prospectivamente criando a inevitabilidade da situação de George, e retroativamente 
confirmando, nos mínimos detalhes, essa inevitabilidade. 

Bem entendido, o investimento não é no suspense, e sim, no sentido de 
fatalidade, o que, afinal de contas, prende o filme a um dos termos do título do livro. 
Acompanhamos a estória de George como acompanharíamos a de qualquer criatura 
humana, testemunhando seus acertos e erros, prevendo seu fim sem nada poder 
fazer, impotentes e angustiados, como se a vida não passasse de uma piada de mau 
gosto. 

A sofisticada elaboração dessa grande ironia da vida, aparece em forma de 
pequenas e malvadas “ironias” plásticas, sonoras, ou de outra ordem. Não tenho 
espaço para exemplificações, e aqui lembro apenas um certo uso particular da trilha 
sonora. Quando George entra pela primeira vez no quarto de Alice, os dois dançam 
uma música que o radio transmite – a composição é instrumental mas a platéia 
americana a quem o filme se dirige facilmente identifica a canção, um sucesso da 
época, que começa assim “you came to me out of nowhere”,  “ você me apareceu 
saída do nada”. Contra o romantismo da letra, isso sugere a situação social da moça, 
mas o pior é que o final da canção vai falar num “retorno para o nada”, terrível de 
considerar quando, terminado o filme, a gente lembra o destino de Alice. 

Um lugar ao sol, é um daqueles filmes que, na estreia passa por “coisa de 
Hollywood” e só a sabedoria e o espírito analítico do tempo recupera para a história, 
categoria em que se enquadram, aliás, tantas das realizações dos interessantíssimos 
anos cinquenta. Vamos rever? 

 
 
A hesitação também julga 

 

Rever o cinema do passado pode ser uma experiência perturbadora. Cultuado 
pela nossa memória afetiva, um filme antigo pode, na re-visitação, revelar-se muito 
menor do que supúnhamos, ou então, muito maior, e nenhuma das duas alternativas 
é indolor. No primeiro caso o resultado é a decepção, no segundo, o incremento da 
nostalgia. Porém, constrangedor mesmo é quando o filme revisto revela-se, ao 
mesmo tempo, menor e maior, deixando-nos confusos na reação e indecisos na 
apreciação. 
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Foi o que se deu agora quando revi o Luzes da ribalta (Limelight, 1952) de 
Charles Chaplin. De um lado, o filme pareceu-me lento, piegas e auto-comiserativo; 
de outro, também pareceu-me denso, trágico e sublime. É como se, de propósito, o 
velho Chaplin tivesse nele posto o pior e o melhor de si, com a vantagem de que, 
proposital ou não, a fórmula funcionou. 

A estória vocês lembram, não é? Esse palhaço decadente, Calvero, idoso e 
alcoólatra, salva do suicídio uma mocinha que não quer viver porque não pode 
realizar o seu sonho de ser uma grande bailarina. Na verdade, a paralisia que a 
impede de dançar é só imaginária, e é disso que a convence, com longos discursos 
filosóficos, um Calvero magnânimo e dedicado, que engole a sua própria tristeza 
para fazer brotar a alegria no espírito da moça. 

Quando, refeita, a moça entra na Companhia Imperial de Teatro e começa a 
fazer sucesso, é a vez de Calvero afastar-se de sua vida, para que ela (que pensa 
amá-lo) encontre o seu próprio caminho amoroso. Inevitavelmente, os dois se 
reencontram e o filme termina com um ‘grand finale’ que dá a Calvero o privilégio 
de morrer durante um instante fugaz de glória, e à bailarina, a oportunidade de ter o 
seu próprio destino pós-tela. 

Ninguém sabe se de propósito ou não, as performances cômicas de Calvero 
(lembradas, sonhadas, ou recriadas) são pífias e sem graça, e, de todo jeito, 
homologam o tema da decadência num palhaço triste que não consegue mais fazer 
rir porque ele mesmo não ri mais. E é talvez nesses momentos que o patético do 
personagem se estende ao filme todo. 

No mesmo tom patético, o elemento auto-biográfico desponta em ocasiões 
diferentes. Por exemplo, depois de ter heroicamente fugido da bailarina para viver 
tocando por gorjetas nas ruas de Londres, Calvero responde a um convite para voltar 
aos palcos com a seguinte sintomática tirada: “aqui estou revivendo o vagabundo 
que há em mim”, e, claro, todo mundo, nesse momento, pensa no sucesso que um 
dia foi Carlitos. 

Olhado de perto, porém, o filme tem cenas monumentais, dignas do melhor 
Chaplin. Sem espaço para mais, aqui lembro aquela em que, pronta para adentrar o 
palco, a bailarina é acometida de uma súbita recaída nervosa, e, aos prantos, joga-se 
nos braços de Calvero, dizendo-lhe que suas pernas falham e não conseguirá dançar. 
Nesse momento, Calvero lhe desfecha um violento tapa no rosto que a lança longe, 
em plena ribalta, e ela, daí, já segue dançando, pois a orquestra já começara a 
executar a sinfonia. E a performance é, naturalmente, um absoluto sucesso. 

Em seguida ao tapa, Calvero corre para um recanto das coxias para pedir a 
Deus que segure o corpo da moça, e, ajoelhado por trás de uma falsa parede, é visto 
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por um dos empregados a quem, encabulado, tem que dizer que está procurando um 
botão solto da roupa. Numa cena dessas, o dramático e o cômico dão as mãos como 
já os víramos de mãos dadas, no passado, em tantas outras ocasiões chaplinianas. 

Foi esta a última película que o velho Chaplin conseguiu rodar na América. 
Finda a filmagem, em viagem para a Europa, ele soube, ainda no navio, que o 
macarthysmo reinante o havia considerado “persona non grata” em território 
americano. O seu filme só seria exibindo nos Estados Unidos muitas décadas depois, 
numa constrangedora versão do Oscar, cheia de arrependimentos e pedidos de 
perdão. 

Não sei se Luzes da ribalta é menor ou maior do que eu pensava antes de 
revê-lo, e não me incomodo muito com isso. Afinal de contas, não decidir também 
pode ser um fértil critério de apreciação. Sim, a hesitação também julga. 

 
 
Cinema em alto nível 
 
Alguém tem dúvida se western pode ser considerado arte? Eu não tenho 

nenhuma. É só ver, ou rever, High Noon (Matar ou morrer, de Fred Zinnemann, 
1952) para constatar que, com ele, o gênero alçou vôos da mesma altura qualitativa 
de qualquer outro gênero. 

São cerca de dez e meia de uma manhã de domingo nessa pequena cidade do 
Oeste americano onde está se realizando o matrimônio entre o Xerife Kane (Gary 
Cooper) e sua bela noiva (Grace Kelly). Os convidados estão parabenizando o casal 
quando chega o telegrama fatídico – no trem do “meio dia” (título original) está 
chegando Frank Miller, o assassino que fora um dia condenado pela justiça local, 
que escapara da prisão e agora está de volta para a vingança. 

Três de seus capangas já haviam chegado a cavalo e todos na cidade 
entendem, de imediato, que se trata de um plano pessoal contra o Xerife. Tanto é 
que empurram o casal para dentro de uma carroça para que fujam o quanto antes. 
Depois de rodar alguns quilômetros, Kane sente que não está fazendo a coisa certa e 
decide voltar. 

A partir do retorno do Xerife, exatamente às dez horas e quarenta minutos, o 
tempo ficcional começa a coincidir com o tempo real e o suspense se torna quase 
insuportável. O “resgate de último minuto” nos westerns primitivos de Griffith já era 
suspense, mas ainda um suspense físico, quando agora estamos no desconfortável 
reino da psicologia. 

Em uma hora e vinte minutos o que se tem aqui é o progressivo caminhar de 
Kane para o que parece ser suicídio certo. No seu intuito de enfrentar os bandidos a 
qualquer preço, o Xerife vai sendo abandonado pelos seus conterrâneos, um após o 
outro. Apesar da trilha sonora (“do not forsake me, oh my darling” – ‘não me 
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abandone, oh minha querida’) o primeiro abandono vem da esposa que, por ser 
quaker, é contra a violência. Em seguida vem o sub-Xerife, ainda que por motivos 
diferentes. O fato é que, cada um com seus próprios motivos, os cidadãos, 
frequentadores do Saloon ou da Igreja, vão deixando o Xerife a mercê de seu destino 
e quando o trem apita no horizonte, até a câmera o abandona fazendo aquele longo 
travelling para cima, e deixando-o diminuto e desamparado no centro da rua vazia 
da aldeia. 

Os comentários críticos do filme ressaltaram, suficientemente, as inovações 
que ele, em 1952, fazia em cima do gênero. A coincidência dos tempos, diegético e 
real, o suspense minuciosamente construído pela narração, e o estudo da complexa 
psicologia dos personagens eram pontos que conduziam o gênero a avançar sobre 
suas convenções – um western para adultos e não mais para crianças. 

Outros apontavam o contexto americano em que foi bolado e rodado, em 
plena era do Maccarthysmo a que sua temática parcialmente respondia, já que a 
situação representada era a de uma população amendrontada, se recusando, por 
conveniência, a ajudar um cidadão em perigo de vida, como acontecera com a 
maioria que permaneceu silenciosa sobre a prisão dos suspeitos de comunismo 
naquele período. 

Contudo, se os melhores aspectos de High Noon se limitassem a isso, o filme 
estaria datado. Por que é que hoje, depois de devidamente vivenciado o avanço 
semiótico e mesmo a morte histórica do gênero, e depois de passada a página da 
caça às bruxas, o filme de Zinnemann continua tão empolgante? 

E, vejam bem, nem é preciso fazer vista grossa de seus eventuais defeitos: 
Gary Cooper com certeza não é nenhum grande ator com seus imóveis músculos 
faciais, e durante o duelo final quando Kane baleia o primeiro bandido, o espectador 
advinha o agora previsível final feliz, uma convenção do gênero ainda mantida. 

Esses defeitos se diluem ao meio das virtudes, uma delas sendo o incrível 
casamento entre o desenvolvimento do conteúdo e a sua manifestação formal. Aqui 
ilustro com a combinação entre a ambiguidade psicológica, já referida, e o recurso 
da montagem. 

Que Kane é ambíguo ninguém pode ter dúvidas. Na cena da estrebaria ele 
mesmo admite ter medo e embora a sua ex-amante mexicana, a Sra Ramirez (Kate 
Jurado) insista no tema da sua hombridade, ela claramente não implica com isso, 
força física nem rapidez no gatilho. Considerem que Kane só vence o duelo final, 
ajudado primeiro por uma mulher, sua frágil esposa, e depois pela sorte. Ou seja, 
esse pobre “cidadão Kane” decididamente não se enquadra no estereótipo do herói 
americano, que,  no entanto, ainda subsistiria em muitos dos westerns posteriores. 
Na cena final, lembrem que ele não hesita em jogar ao chão o símbolo da lei que 
defendera,  a “estrela de lata”, aliás título original do romance adaptado, The tin star. 

Mas não somente Kane é psicologicamente ambíguo no filme. Considerem 
por exemplo, o desmonte da dicotomia western homem-mulher, no caso, a fraqueza 
masculina (o sub-Xerife e seu abalado complexo de macho, o Sr Fuller e sua 
estratégia de dizer que não está em casa, o amigo Herb que na hora H foge da ideia 
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de lutar só ao lado de Kane) e a coragem feminina (a determinação da prostituta 
Ramirez, a volta atrás da esposa que finalmente pega em armas, a relutância da Sra 
Fuller em trair Kane, e finalmente aquela senhora na assembléia da Igreja, mais 
decidida a entrar na luta que os homens). 

Pois todo esse jogo de ambiguidade psicológica, moral, ideológica, como que 
explode naquela magnífica sequência pré-final da chegada do trem em pleno meio-
dia. No curto intervalo entre os seus três apitos, se intercalam em montagem rápida 
mas extremamente efetiva, com música forte em crescendo, os rostos em close de 
todos os personagens envolvidos no drama de Kane, os quais expressam em poucos 
segundos mas de forma condensada, os seus anseios, expectativas, temores, culpas e 
pesadelos privados. 

Quando a sequência se encerra, com a imagem da cadeira onde Frank Miller 
fora sentenciado, a música arrefece e voltamos para um Kane isolado e solitário que 
termina de escrever o seu testamento. 

Cinema em alto nível. 
 
 
Brinquedo proibido: Clément revisitado 
 
Nas revisões que se fazem hoje da história do cinema, um fato curioso, para 

mim, é o modo como os críticos franceses que pontificaram nos Cahiers du cinéma 
dos anos cinquenta, tomaram sistematicamente uma posição contra o cinema 
francês. Além de Vigo, Renoir e Bresson, poucos realizadores da pátria se 
“salvavam”, na opinião radical de jovens e irritados críticos como François Truffaut, 
Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, Eric Rohmer, os criadores da futura Nouvelle 
Vague. 

Um dos realizadores condenados de forma contundente por esses críticos 
inconformados com um cinema oficial foi René Clément. Do seu Brinquedo 
proibido (Les jeux interdits, 1952) dizia então Truffaut que “imita a crueldade da 
infância como é do estilo Clément imitar o talento, mais um filme sem coração ao 
meio dos outros ‘caldos ralos’ do cineasta”. 

Por sorte nossa (e de Clément) existe o tempo para corrigir equívocos de 
época. De minha parte, fico ironicamente pensando em quantos filmes da posterior 
Nouvelle Vague viriam a ser verdadeiros “caldos ralos”, e, mutatis mutandis, 
quantos dos condenados pelos então mentores desse movimento de cinema detinham 
uma qualidade inquestionável. 

O mesmo Brinquedo proibido me parece ser um exemplo que vem ao caso. 
Comovente, encantador, inquietante e profundo, essa peça rara de Clément, agora 
revisto em formato de DVD, só faz evidenciar o equívoco de Truffaut. 

 O filme conta a estória dessa menina que vê os pais morrerem, atingidos 
pelas balas alemãs na retirada de Paris, em 1942. Fica só na estrada com seu 
cachorrinho, e, sem destino pelo campo, termina sendo, a contragosto, adotada por 
uma família de camponeses. É encontrada pelo menino da casa, de quem se torna 



 108 

amiga e com quem passa a partilhar uma estranha prática que, se não fossem 
crianças, seria chamada de mórbida. 

Sim, num tempo de guerra, com que podem brincar duas crianças que só 
ouvem falar de bombardeios e cadáveres? Depois da morte e do enterro do 
cachorrinho, os dois passam a cultivar cemitérios, onde enterram toda espécie de 
animais disponíveis e para os quais roubam cruzes na igreja local. 

Se porventura as cenas de guerra, depois da  adoção da garota, são 
substituídas pelas querelas entre famílias camponesas, o tom sombrio, contudo, 
prevalece do começo ao fim. Em nenhum momento, o espectador esquece que 
estamos em guerra e o aspecto lúdico do “brinquedo proibido” (cultivar cemitérios) 
não esconde, mas enfatiza, o drama. 

Resenhando o filme, a crítica americana Pauline Kael lembra bem que, se não 
fosse a introdução das farsescas brigas entre as famílias dos camponeses, nós 
seríamos perdidamente conduzidos às lágrimas e o filme correria o risco de redundar 
em melodrama. 

Recorro à colocação de Kael porque um dos argumentos levantados contra 
Clément era a sua frieza que, segundo alguns, dava certos em filmes policiais, como 
O sol por testemunha, mas não em dramas de conteúdo humano. Conforme aponta 
Kael mui apropriadamente, a comicidade das brigas entre as famílias vizinhas 
funciona como um contrapeso para o horror que, de outro modo, nos faria sucumbir 
na depressão, uma bela estratégia de quem tem da vida uma visão rica e complexa. 

E, afinal de contas, revendo agora Brinquedo proibido, duvido que alguém o 
sinta como um filme frio e (palavras de Truffaut) “sem coração”.  

 
 
Beleza e maldade em Hollywood 
 
Se eu tinha visto Assim estava escrito (The bad and the beautiful, 1952) de 

Vincente Minnelli, nos velhos tempos, confesso que não me lembrava de quase mais 
nada, mas agora que a televisão o reprisa, me dou conta de como, cada vez mais, 
gosto do cinema americando dos anos cinquenta, e especialmente de Minnelli. 

Dois anos antes dele o tema da frieza humana na produção da arte e o tópico 
dos bastidores de Hollywood tinham sido desenvolvidos em, respectivamente, A 
malvada e Crepúsculo dos deuses, e o filme de Minnelli os combina de forma 
extraordinária. Pode até ter sido plágio do roteirista Charles Schnee, mas quem se 
importa? Tanto é que por esse mesmo roteiro lhe foi dado o Oscar do ano. 

Meio no modelo de Cidadão Kane, o filme reconstitui a vida de um homem, 
o produtor Jonathan Shields (Kirk Douglas) a partir de longos flashbacks, no caso, 
as recordações pessoais de três pessoas que com ele trabalharam na atividade 
cinematográfica e detêm razões de sobra para odiá-lo. O cineasta Fred Amiel (Barry 
Sullivan) havia sido passado para trás num momento decisivo, a atriz Georgia 
Lorrison (Lana Turner) fora traída e humilhada, e o roteirista James Lee Bartlow 
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(Dick Powell) perdera a esposa por causa de um esquema de Shields para que ele 
ficasse a sós e se concentrasse no trabalho. 

Shields é desse tipo de profissional que passa por cima das coisas humanas 
para encontrar a perfeição no seu ofício e é essa dedicação cega ao trabalho que o 
fez ascender dos filmes B para as grandes produções super-premiadas. As 
rancorosas estórias que ouvimos de suas vítimas nos fazem associá-lo àquele 
Flaubert perfeccionista que, pondo a arte acima da vida, teria dito: “Estou 
irremediavelmente convencido, no fundo do meu coração, de que meus queridos 
próximos são, com poucas exceções, seres desprezíveis”. 

Talvez para Shields não haja sequer as exceções de Flaubert, mas o fato é que 
as suas vítimas, tão magoadas, galgaram os píncaros da glória exatamente depois e 
em decorrência do impulso que ele lhes dera em seus respectivos caminhos 
profissionais. Nos termos da intitulação original, (que a brasileira prejudica, como 
sempre)  alcançaram a realização do Belo (“the beautiful”) pelo doloroso percurso 
da Maldade (“the bad”). 

O equívoco de cada um teria sido o de afeiçoar-se e confundir calculado 
empenho profissional com amizade. Esse choque entre afeição e frieza tinha que 
haver para fazer o conflito central da trama e tornar o filme interessante. 

Porém, mais que isso, essa profunda decepção perante a extrema 
desumanidade de um ser humano precisava ser manifesta para incrementar a ironia 
genial do desenlace, que como que, estende a “maldade” para o âmbito da própria 
narração. Depois de terem os três “narradores” recebido o convite conjunto para 
voltar a fazer cinema com Shields, e incontinenti recusado, na hora de retirar-se não 
resistem e se detêm na extensão do telefone, os três rostos colados uns nos outros, 
para entreouvirem a conversa entre Shields e seu mensageiro. 

A cena é propositadamente demorada e quando o fade out apaga esses rostos 
a gente fica com a certeza de que, daí a pouco, estarão os três,  de novo, produzindo 
beleza nas malhas da maldade. Mesmo na Hollywood clássica, nem tudo foi tão belo 
mas o filme é sobre o que foi. 

Assim estava escrito desenvolve, sim, um postulado, concebido para a 
reflexão, mas acho que perde o fio da meada quem não entende que essa reflexão é 
menos sobre ética, e muito mais sobre esse estranho mistério que é a desinteressada 
e impessoal confecção da beleza, seguramente um filme para incomodar moralistas e 
ideólogos. Para voltar à citação de Flaubert, o autor de Madame Bovary pôde estar 
enganado sobre as pessoas, mas quem tem dúvidas de que ele  esteve certo sobre 
arte? 

Bem menos flaubertiano, Vincente Minnelli não se preocupou em ser sempre 
assim tão perfeito, haja vista a sua carreira de cineasta, pontuada de grandes e 
pequenas obras como: O pai da noiva, Sinfonia em Paris, O netinho do papai, A 
roda da fortuna, Sede de viver, Chá e simpatia, Gigi, Brotinho indócil, Deus sabe 
quanto amei, Os quatro cavaleiros do Apocalipse, etc. 
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Vidas amargas e a civilização americana 
 
Sai o “pacote James Dean” da Warner, mas a novidade, nele, é somente 

Vidas amargas (East of Eden, 1954, de Elia Kazan), pois os outros filmes desse 
mito dos anos cinquenta, já haviam sido selados em video. De todo jeito poder rever 
a versão do romance de John Steinbeck na direção genial de Kazan é uma ótima 
pedida. 

À parte a óbvia remissão bíblica sobre Abel e Caim, um lugar comum da 
crítica sobre o filme, o que tem Vidas amargas a nos dizer hoje em dia? Quem acha 
que o seu charme está na irreverência do personagem de Dean, tão ao gosto dos 
rebeldes sem causa daquela década, talvez esqueça que o filme se conclui do modo 
mais conservador possível, com a lacrimosa conciliação entre filho e pai. 

Vocês lembram da estória, não é? Supostamente viúvo, o fazendeiro Adam 
Trask (Raymond Massey) é pai do consciencioso e sensato, Aaron (Dick Davalos), 
filho predileto, e do rebelde e inconsequente Cal (James Dean), que não entende. 
Acontece que este último detém um segredo que partilha conosco: ao contrário do 
que sustenta o honrado fazendeiro, não longe dali vive Kate (Jo van Fleet), a mãe 
dos dois rapazes, uma mulher estranha, dona de bordéis e bares, altamente 
respeitada na esfera mundana, que, sufocada um dia pelo moralismo do marido, 
abandonara o lar. 

Quando o fazendeiro cai em dificuldades financeiras, Cal procura essa mãe 
marginal e lhe pede uma grana para, sem que o pai saiba, plantar feijão, 
aproveitando a subida de preços, decorrente da Guerra Mundial. No dia do 
aniversário do pai, um Cal ansioso para agradar oferece a quantia ganha com os 
feijões como presente, e é, incontinenti, rechaçado pela indignação paterna, que só 
vê desonestidade no ato de se lucrar com a morte de soldados americanos. Confuso e 
em crise, Cal conduz Aaron ao bordel onde vive a mãe maldita e o resultado é a fuga 
do irmão e uma trombose do pai. Mas como dito, Cal termina sendo perdoado ao pé 
do leito de morte do genitor. 

Esse conflito entre mentalidades opostas faz o melhor do filme, porém, há 
algo em Vidas amargas que nunca entendi bem, algo que não dá certo com o seu 
contexto americano. Explico-me. Desde Max Weber todo mundo sabe que o que fez 
o progresso da civilização americana foi a ética protestante segundo a qual você tem 
a bênção divina na proporção direta em que enriquece. Quanto mais sucesso no 
trabalho mais garantia de salvação. Não importa se o seu enriquecimento está 
porventura prejudicando os seus semelhantes; o fato é que se o seu trabalho (com 
todas as estratégias capitalistas que isso implica), lhe põe dinheiro no cofre é porque 
Deus está do seu lado. Como se sabe, algo bem diferente do universo católico, que 
embarcou no mito trágico da expulsão do Paraíso, fazendo do trabalho uma 
maldição... 

Ora, no filme de Kazan não há indicação de que o velho seja católico, aliás, 
uma minoria nos Estados Unidos. E, no entanto, o seu protestantismo parece ter 
gerado um perfil psicológico que não bate com a realidade americana. Existe nele o 
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rigor da ética, sim, mas o seu desinteresse pelas coisas materiais e pelo sucesso 
financeiro soa deslocado, e mais ainda, a sua reação ao presente do filho, afinal de 
contas um dinheiro ganho de modo comercialmente honesto, pelos códigos 
protestantes, mais do que honesto, recomendável. 

A gente até lembra que parcela da população americana enriqueceu com as 
duas Guerras, exatamente o que fez esse empreendedor Cal, embora no fundo os 
seus motivos fossem puramente sentimentais. 

O efeito desse não-enquadramento de Adam Trask no modelo americano 
pode se perder no romance de Steinbeck que, muito mais abrangente e extenso, 
conta muitas outras estórias. 

Já o filme, contrariamente, se centra nele, e fico pensando se, por conta disso, 
a recepção a Vidas amargas não teria sido relativamente diferente, por exemplo, no 
Brasil e nos States, onde, suponho, Adam Trask deve ter parecido um pouco mais 
atípico e talvez um pouco mais incômodo. A checar. 

 
 
O amor e seus códigos 
 
Dedico esta matéria a um dos últimos clássicos selados em vídeo que 

apareceu por aqui. Trata-se do belo e inesquecível musical de Stanley Donen, Sete 
noivas para sete irmãos (Seven brides for seven brothers, 1954), tão velho que 
ainda é do tempo em que ninguém se sentia contrariado, como hoje, pelo fato de as 
cenas de dança e música interromperem o andamento da estória. 

Isolados num sítio, no velho Oregon de 1840, vivem sozinhos, esses sete 
irmãos, que naturalmente partilham a necessidade do sexo oposto. Visitando um dia 
a cidade, Adam, o mais velho, consegue conquistar uma esposa e, a partir daí, 
insufla o desejo dos outros. Mas como fazer? 

Milly, a esposa de Adam, ainda se dá ao esforço de lhes ensinar a etiqueta do 
“amor cortês” que, para o bando de matutos que são, termina não dando certo: na 
festa anual da cidade, depois dos primeiros flertes, lá vem briga com os 
concorrentes. Em sentido oposto, Adam vai buscar a solução na história antiga: 
assim como os romanos primevos, sem mulheres, haviam raptado as mulheres 
sabinas, eles poderiam fazer o mesmo com as moças da cidade, no caso, cada um 
sequestrando aquela com quem já flertava. Dito e feito. 

No original há todo um trocadilho entre as “Sabin women” (‘mulheres 
sabinas’) e “sobbing women” (‘mulheres chorosas’) que, na sequência musical 
correspondente, faz maravilhas, mas creio que a primeira anotação de leitura desse 
filme, nos tempos atuais, deve ter a ver com a sua inocência. 

Enquanto assistia não conseguia deixar de pensar em como um remake 
moderno iria seguramente privilegiar o erotismo da situação. Imaginem só: sete 
marmanjos mal-educados a fim de mulher; depois um deles casando e levando a sua 
para dentro de casa; na lua-de-mel ficam os outros seis de tocaia; e enfim, mais tarde 
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o rapto das “sabinas”, e todas as suas implicações. Pela ótica de agora, até parece 
roteiro de filme pornô. 

Ao contrário, o filme de Donen tem cara de lenda, de estória infantil, aliás 
com várias interseções em Branca de neve e os sete anões. Na época ainda estava 
em vigor o Código Hays de censura que proibia sugestões eróticas, mas aqui é 
possível perceber que parte dessa estilização sublimatória da sexualidade é opção 
narrativa e um equivalente temático à falta de verossimilhança das coreografias e 
canções. Não é que os seus protagonistas pareçam assexuados. Não. Todo mundo 
sabe do que se trata o tempo todo, digo, personagens e também espectadores – são 
homens a fim de mulheres e, mais tarde, dias depois do rapto, mulheres a fim de 
homens, que é o que acontece com as raptadas apaixonadas. 

O anseio invernal pela primavera, a avalanche que separa o sítio da cidade, e 
assim, perigosamente elimina o “superego” do grupo, a chegada da primavera com 
flores, animais e crianças nascendo, tudo isso está dentro do grande código da 
necessidade de amor entre homens e mulheres, tudo isso é, se não se puder dizer 
muito erótico, pelo menos muito romântico. 

As platéias de hoje podem achar demodé esse romantismo à antiga onde tudo 
gravitava em torno do apaixonamento que conduz ao matrimônio, e as feministas, 
com certeza, têm panos para as mangas na interpretação, por exemplo, do insucesso 
de Milly em efetivar as ligações amorosas via “amor cortês”, versus o sucesso de 
seu marido em fazer isso via a conduta grosseira e machista dos primitivos romanos 
(e o dado de que as próprias “raptadas” gostam do rapto é sintomático nesse 
aspecto!)...  

Esperemos apenas que se entenda que, sentimentais ou machistas, esses são 
códigos assumidos que integram o imaginário do gênero musical, assim como o fato 
de animais falarem faz parte do código das estórias infantis. Sem essa “suspensão de 
descrença” não há consumo possível. 

Interessa mais o que Donen conseguiu fazer com isso em termos de cinema e 
o que ele fez é muito. 

 
 
Casamento: sim ou não  
 
Neste ano está comemorando os cinquenta anos de Janela indiscreta (Rear 

window, 1954), o clássico insuperável de Alfred Hitchcock, e aqui aproveito a 
ocasião da data para relembrá-lo. 

Digamos, primeiramente, que Janela indiscreta pertence àquele tipo raro de 
filme que tanto funciona para platéias menos instruídas, quanto para cinéfilos 
empertigados. Não é sem razão que pode passar na televisão sem problemas, do 
mesmo modo que sua referência e análise constam em sofisticados compêndios de 
teoria da linguagem fílmica, dos quais lembro ao menos dois: o Narration in the 
fiction film, do americando David Bordwell, e o recente O olhar e a cena do 
brasileiro Ismail Xavier. 
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Aliás, tão frequentemente tem sido Janela indiscreta objeto de estudo de 
especialistas e pensadores da sétima arte, que as suas interpretações concorrem, em 
fama, com o próprio filme. A mais conhecida é a tese da metalinguagem, segundo a 
qual o filme inteiro seria uma representação do próprio cinema, a condição de 
voyeur de seu protagonista equivalendo à posição natural do espectador. 

A tese é fascinante, mas, mais fascinante é o filme. 
Num setor pobre de Greenwich Village, um repórter acidentado, de perna 

engessada e numa cadeira de rodas, passa o seu tempo ocioso espreitando a vida dos 
seus vizinhos pela janela de fundos (cf título original), até descobrir um crime: um 
homem esquartejara a esposa, enterrando suas partes em partes diferentes da cidade. 

Resumida assim, a estória parece mórbida e escatológica, e, no entanto, quem 
lembra o filme sabe o quanto tudo isso é contado com irresistível humor. 

Sem espaço para maiores análises, aqui aproveito as dicas do par antonímico 
morbidez e humor para abordar um aspecto do filme pouco discutido pela crítica, a 
saber, o da roteirização, empreendida em cima do original adaptado, o conto 
homônimo de Cornell Woolrich. 

Acontece que o conto de Woolrich se limita praticamente ao que resumimos 
acima, ao passo que o filme de Hitchcock lhe faz um acréscimo que não é apenas 
considerável, mas também significativo: todo o sub-enredo do caso amoroso entre 
Jeffrey, o repórter, e Lisa, sua namorada ricaça, e com ele, todas as discussões em 
torno da instituição do casamento. Na verdade, o roteiro de Hitchcock (pelas mãos 
de John Michael Hayes!) não fez só um acréscimo no sentido quantitativo da 
palavra: ele desenvolveu a diegese numa direção temática oferecida pelo núcleo em 
Woolrich. De alguma forma o cônjuge que mata o outro também mata o casamento, 
assunto que, em Janela indiscreta, passou a ser um segundo tema, tão importante 
quanto o primeiro. 

Vejam bem, fosse o crime de outra ordem e a roteirização seguramente não 
teria tomado esse caminho. Mas é o esposo que mata a esposa e, sem querer, suscita 
todas as questões sobre a instituição que os unira, como se perguntasse: vale a pena 
casar, se o casamento pode terminar com o casal se matando? Em várias instâncias, 
o filme brinca com a pergunta, inexistente no conto. 

Assim, sonhadora e apaixonada, a ricaça Lisa (a bela Grace Kelly) só pensa 
em casamento; pobre e prático, o repórter Jeffrey (James Stewart) é contra a ideia. O 
crime descoberto pelos dois, na vizinhança, parece apontar para uma visão 
desfavorável do casamento; só que, no desenrolar da estória, o seu desvendamento 
une Lisa e Jeffrey como nada no universo ficcional do filme fora capaz de fazer 
antes: aquela cena em que, no apartamento do assassino, ela põe no dedo a aliança 
da mulher vitimada é, conforme já demonstrado pela crítica, um simbolismo 
favorável. Bem entendido, favorável ao casamento Lisa\Jeffrey, mas não 
necessariamente à instituição em si, já que, afinal de contas, se trata da aliança de 
um cônjuge assassinado por outro.  

Não apenas Jeffrey e Lisa discutem o assunto da (in)viabilidade do 
matrimônio, mas também outros personagens, inexistentes no conto de Woolrich, 



 114 

como a enfermeira Stella (a grande Thelma Ritter) e o policial amigo Tom (Wendell 
Corey), para não falar dos vizinhos que o fazem apenas graficamente, mas o fazem. 
Conforme indicam as duas grandes panorâmicas que abrem e fecham a narrativa 
com as imagens da vida cotidiana da vizinhança inteira, Janela indiscreta é, entre 
outras coisas, um vasto comentário sobre a condição humana, mas dentro dessa 
condição se destaca o problema do casamento enquanto fato viável ou inviável. 

Ao contrário do conto, que é monossêmico e monótono, o filme trabalha o 
tempo todo com ambiguidades dessa ordem, sem, em nenhum momento, deixar que 
a bola caia para quaisquer dos dois lados, e sem permitir decidir se estamos vendo 
um sombrio e trágico “noir” ou uma comédia romântica de final feliz, sempre 
mesclando morbidez e humor com a mais fina elegância. 

E, assim, conclui-se sem respostas. Depois de tudo passado, a vida, na 
vizinhança de Greenwich Vilage retoma seu rumo normal, por exemplo, a Srta 
“coração solitário” e o pianista frustrado se encontram, o que parece favorável à 
ideia de casamento, mas em compensação, os recém-casados do outro lado brigam 
porque ele não tem emprego, o que parece desfavorável. Nos fotogramas finais, 
Jeffrey, agora com as duas pernas quebradas, cochila ao lado de Lisa, o que parece 
favorável, a qual, por sua vez, por trás do sério periódico em que o namorado 
trabalha, lê revistas de moda, o que parece desfavorável. 

Voltando ao tópico da adaptação, em vista de tantas diferenças, filme e conto, 
no confronto, parecem tão independentes que admira o fato de terem o mesmo título. 

Sobre o problema geral da adaptação cinematográfica, alguns críticos e 
historiadores concordam em que houve, no século, uma espécie de quiasmo 
qualitativo: uma literatura maior gerando filmes menores e uma literatura menor 
gerando filmes maiores. Parece-me que Janela indiscreta é um avatar desta segunda 
parte do quiasmo. 

Além disso, ele também é o ápice da carreira de seu autor e de sua década, 
como também, e o acréscimo é meu, o melhor de um modelo de cinema, 
representacional, ficcional e narrativo que o século consagrou.  

 
 
Um filme que vi com Bachelard 
 
Neste 2004 está completando cinquenta anos o filme que deu a Federico 

Fellini (1920-1991) o primeiro Oscar e o reconhecimento internacional como um 
dos maiores artistas do século. Refiro-me ao clássico, e belíssimo, A estrada da vida 
(La strada, 1954), por coincidência ou não, agora disponível em DVD. 

Aclamado mundialmente como um gênio, Fellini também foi criticado com 
este filme, no viés de alguns críticos de seu país, por fugir dos preceitos do Neo-
realismo. Como se sabe, depois disso Fellini não faria outra coisa, senão fugir de 
preceitos. 

Como um filme neo-realista, A estrada da vida descreve a dura e triste 
existência de pessoas pobres, gente do povo, sem instrução e sem futuro. A 
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diferença começa com a profissão dessas pessoas, artistas de circo, quando se pensa 
na filmografia futura de Fellini, o primeiro sintoma do seu estilo mais pessoal, 
marcado pelo delírio lírico, fantasioso e metalinguístico. 

A estória é conhecida. Artista ambulante, Zampano (Anthony Quinn) compra 
Gelsomina (Gilietta Masina) à sua pobre mãe, para ser sua ajudante e a “adestra” 
para o métier na base de chicotadas nas pernas. Como ele diz antes de leva-la: 
“Comigo até os cachorros aprendem”. O par faz espetáculos pelas ruas afora, 
Zampano quebrando correntes com os músculos do peito, e Gelsomina fazendo as 
vezes de palhaço, até que se juntam a um circo, onde um equilibrista conhecido por 
Il Matto (O Louco), é um destaque (Richard Basehart). 

Amigo de Gelsomina, o Louco não resiste ao impulso de ridicularizar a força 
bruta de Zampano e o antagonismo incontido entre os dois termina em tragédia. 
Num encontro de estrada, Zampano espanca o Louco e o mata na presença de 
Gelsomina, que, depois disso, vai definhando até um estado de completa apatia, e, 
inútil para a profissão, é abandonada por Zampano. Perseguido pela culpa, mais 
tarde Zampano terá notícia da morte de Gelsomina e o filme se conclui com o 
personagem em prantos, estendido nas areias de uma praia deserta e escura. 

Com mais de cinquenta prêmios acumulados, o filme tem sido objeto de 
exegeses as mais diversas e a sua fortuna crítica tem apontado para o seu caráter 
simbólico, onde as metáforas sobre a condição humana o distanciam do mimetismo 
realista e o encaminham na direção da fantasia. Mencionado pela crítica americana 
Pauline Kael, um desses esforços exegéticos atribui à tríade dos protagonistas os 
estatutos simbólicos de corpo (Zampano), alma (Gelsomina) e mente (o Louco). 

Sem negar essa possibilidade interpretativa, fico pensando se o simbolismo 
desses personagens não vai mais além do que sugere um quadro psicológico. Fico 
pensando se o seu fundo não seria fenomenológico, no sentido que dá à palavra um 
pensador do imaginário humano como Gaston Bachelard, especialmente o dos 
quatro elementos da Natureza. 

Explico-me. A primeira vez que, no filme, vemos Gelsomina ela está na 
praia, diante do mar, de onde é arrancada para o seu triste fim. Depois do seu 
desaparecimento, o momento em que sua lembrança é invocada com mais força 
dramática, é de novo, diante do mar, na cena final, com Zampano chorando sua 
memória. Estas duas cenas, de abertura e fechamento da narrativa, já seriam 
suficientes para autorizar a associação da figura de Gelsomina ao elemento da água. 
Porém, há mais. Num certo ponto intermediário e importante da estória, o casal faz, 
em sua viagem pelo país, uma pausa para repouso e se detém justamente diante do 
mar, para o qual Gelsomina corre, eufórica, perguntando a um Zampano sempre 
indiferente em que direção fica a sua casa. Como o espectador deve lembrar, esse é 
um momento de reflexão, em que Gelsomina se aprofunda em si mesma, gritando ao 
seu companheiro que é preciso “pensar”.. Além disso, em várias ocasiões, no circo, 
ela aparece, de balde na mão, sempre carregando água. 

Pela sua profissão de equilibrista que o mantém no espaço (mas também pela 
leveza de sua figura alada), o Louco estaria associado ao ar. É nas alturas que 
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Gelsomina o avista pela primeira vez, fascinada, e é esse fascínio de “criatura dos 
ares” que ele vai exercer sobre ela e sobre nós. Por sua vez, Zampano, com toda a 
sua materialidade grosseira, não poderia ser outra coisa senão terra.  

As relações entre água e ar podem ser viáveis (daí a simpatia mútua entre o 
Louco e Gelsomina), porém, terra e ar são elementos opostos e nesse sentido, 
Zampano e o Louco não poderiam jamais se conciliar. Terra e água também se 
opõem, e o relacionamento Zampano-Gelsomina estava, desde sempre, fadado ao 
infortúnio. Vejam como das lições de Zampano, Gelsomina quase nada lucra, ao 
passo que, com o Louco, intuitivamente aprende a tocar aquela comovente canção 
ao trompete, que ensaia para a doce freira, e que, depois de morta, será o derradeiro 
rastro de seu paradeiro para um Zampanho, estranha e precariamente, humanizado. 

Numa cena chave, ainda no circo, quem, de forma prática, aponta, sem 
consciência do que faz, para esse antagonismo é o próprio Louco, que joga sobre 
Zampano um balde de água, como a, ironicamente, lançar sobre a dureza de seu 
estado rude, a fragilidade líquida que é própria de sua companheira, Gelsomina. 
“Não sei porque, toda vez que o vejo sinto vontade de sacanea-lo”, diz O louco 
sobre Zampano, e essa incapacidade de compreender, em termos bachelardianos, é 
fundamental, pois pertence ao nível do imaginário, e não da razão. Nesse aspecto a 
cena final, já referida, é reveladora: o máximo que Zampano consegue se aproximar 
(leia-se entender) da qualidade aquática de Gelsomina seria através das lágrimas, por 
sinal, agora inúteis. 

Em dada ocasião Gelsomina afirmaria que “qualquer dia desses vou tocar 
fogo em tudo e ir embora” e como há no cenário uma fogueira, o espectador 
fenomenológico pode querer ir atrás do quarto elemento da quaderna bachelardiana 
(terra, água, ar e fogo), mas, não creio que isso seja necessário. A inexistência de um 
personagem que encarne o fogo não torna o filme uma narrativa incompleta. A 
estrada da vida é uma fábula triádica, e isto lhe dá o equilíbrio estético que necessita 
para ser o que é: uma obra de arte. 

 
 
Conceito de ação 
 
O cinema é conceituado como a arte da imagem em movimento. Nisso estaria 

a sua especificidade técnica, e por extensão, semiótica, que o torna diferente de 
todas as outras artes. 

Tudo isso parece muito vantajoso e, de fato, o é. O problema é que toda 
vantagem é faca de dois gumes, e é do outro gume que quero tratar. 

Acompanhemos. O cinema é a arte da imagem em movimento. Ora, 
movimento e ação são termos do mesmo campo semântico e foi essa proximidade 
semântica que provocou as primeiras reações adversas a essa nova arte, a qual (se 
pensava no início) registrava muito bem a ação, tão bem que, por isso mesmo, não 
poderia ter profundidade, na medida em que profundidade implica reflexão e toda 
reflexão seria contemplativa, estática. 
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Aquela cena paradigmática do trem em velocidade que vai esmagar o corpo 
da mocinha amarrada aos trilhos pelos bandidos, se o mocinho, em seu cavalo, não 
chegar antes ao local, pode ser emocionante, porém, não é profunda. É ação e não 
reflexão.  

Desde o início do século e por muito tempo ainda, argumentos dessa ordem 
foram levantados – principalmente por pessoas dos meios literários e teatrais – para 
apontar a inferioridade ontológica do cinema, aproximando o quanto foi possível a 
ideia de movimento à de superficialidade.  

Dessa forma, a ação, aquilo que o cinema teria condição de mostrar melhor 
que qualquer outra arte, passou a funcionar, no seio do próprio cinema, como uma 
espécie de maldição. Entregar-se à facilidade de registrar ação seria assumir uma 
limitação congênita. Um comprovante disso foi, por exemplo, a luta que teve o 
gênero western para se afirmar junto à crítica. 

Vem daí, aliás, a acepção pejorativa que ainda hoje se dá ao chamado “filme 
de ação”, rótulo com que as locadoras de vídeo, ou canais de televisão paga, 
selecionam filmes de menor qualidade. 

Bem, que muitos “filmes de ação” de hoje em dia são ruins a gente sabe, 
agora, a pergunta mais genérica seria: até que ponto o elemento da ação seria 
incompatível com qualidade? Um caminho para a resposta estaria talvez no fato de 
que nem todo filme que assumiu a lentidão como proposta estética (Cf certa 
vanguarda dos anos sessenta) conseguiu convencer. 

Toda essa discussão em torno do estatuto artístico da ação no cinema me 
ocorre a propósito de Os sete samurais (1954), filme que, como se sabe, exibe o 
trunfo de ser, ao mesmo tempo, um filme de ação e, segundo a crítica internacional, 
uma obra prima. 

No Japão medieval uma aldeia de camponeses, ameaçada por bandidos que a 
atacam sistematicamente, contrata profissionais para defendê-los. Primeiramente, 
vemos os camponeses desesperados; em seguida, se organizando para procurar os 
samurais salvadores; depois a busca e o encontro de cada um, até o grupo dos sete 
estar completo. Algum tempo é gasto com o treinamento e os preparativos para o 
confronto, e o resto do filme não faz mais do que descrever, em cenas de ação 
espetaculares, os vários embates entre samurais e tropas inimigas. O filme se fecha 
com a paz no campo onde os aldeões plantam o arroz que nascerá na próxima 
estação, mas para qualquer espectador, acabou-se de ver, sim, um filme onde a ação 
predomina. 

Tanto é assim que a psicologia dos personagens não tem o desenvolvimento 
do filme tradicional. Cada samurai pode ser identificado por uma característica 
básica que o distingue dos outros, e, no entanto, não o aprofunda, o mesmo podendo 
ser dito dos poucos camponeses que adquirem estatuto de personagem. Sem dúvida, 
o grande protagonista do filme é a batalha, deslumbrante em seus efeitos plásticos e 
a quem se dedica o maior tempo de tela. 

Uma pessoa mais desavisada, ou eventualmente preconceituosa com relação 
ao papel da ação, poderia perguntar o que torna Os sete samurais uma obra prima. A 
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resposta seria uma tese que não vou escrever, porém, um fato é evidente: foram 
filmes assim, com esse nível de investimento na ação que impuseram, na história do 
cinema, o conceito como uma categoria estética tão válida quanto outra qualquer. O 
filme de Kurosawa não foi o primeiro a fazer isso, e contudo, a sua posição é 
destacada justamente pela forma como assume radicalmente o império da ação, 
passando este elemento a ser o eixo do qual defluem todas as significações. 

 Para fechar, um exercício interessante a propósito do emprego da ação no 
cinema, poderia ser o cotejo de Os sete samurais com outro “filme de ação”, o seu 
remake americano, Sete homens e um destino (John Sturges, 1960). 

 
 
Tudo o que o cinema permite 
 
Viúva e quarentona, a Sra Cary Scott leva uma vida de rotina doméstica e 

solidão. Os dois filhos – uma moça e um rapaz – estudam fora e só a visitam em 
recessos escolares. A vida nessa cidade classe-média do rico nordeste americano é 
tranquila, mas monótona e sem perspectiva para uma viúva solitária. Com poucas 
amigas, Cary evita as rodas sociais e as fofocas locais. 

É quando lhe aparece esse belo jardineiro, que lhe poda as plantas e lhe rega 
as ideias. Ela se apaixona, porém, como é que uma respeitável senhora como ela, 
viúva de conceituado empresário de memória inatacada, pode, de repente, entregar-
se a um mero jardineiro, e, como se não bastasse o escândalo, mais novo que ela? 

Bem, não vou contar o resto da estória, mas, todo o drama da Sra Scott (Jane 
Wyman) e seu perturbador jardineiro (Rock Hudson) está desenvolvido no filme do 
grande Douglas Sirk, que tem em português o mesmo título do original inglês: Tudo 
o que o céu permite (All that Heaven allows, 1955). 

Sim, trata-se de um melodrama, só que muito bem feito, como só Sirk sabia 
fazer. 

Na tradição dos grandes romances do século dezenove, o filme é, entre outras 
coisas, uma investigação sobre a alma feminina. Entreposta entre a posição social e 
a paixão, Cary entra em crise e, nessa crise, avalia a sua existência como nunca lhe 
ocorrera fazer. Quanto mais oposição encontra na família e na sociedade, mais 
descobre os valores nesse jardineiro, que mais que um amante, lhe parece um 
pensador genuíno que aprendeu com a natureza a ser autêntico e profundo. De tal 
modo que, de repente, a opção dela entre ceder às convenções ou entregar-se ao 
amor, passa a ter nova dimensão, como que filosófica: a de permanecer como uma 
criatura superficial ou viver a dura sina de ser ela mesma, pela primeira vez na vida, 
autêntica, genuína, profunda. 

O desenvolvimento do roteiro tem todos os dolorosos rodopios que tornam a 
opção de Cary cada vez mais difícil, e o filme prende o espectador sensível, ansioso 
por um desenlace benéfico e desconfiado de que o gênero não lhe dá direito a isso. 

Um lance de roteiro que adoro é sobre a função da televisão, naquela época 
implantando-se nos lares americanos. O aparelho eletrônico é empurrado a Cary 
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como uma tábua de salvação, como diz o vendedor “o ideal para mulheres 
solitárias”. O corolário do lance é aquela cena de Cary diante do frio aparelho, nada 
vendo salvo o seu próprio vazio existencial. 

Acho que no seu tempo, Tudo o que o céu permite deve ter carregado aquela 
pecha, então comum, de ser “filme de mulher”. Não tinha as brigas de um faroeste, 
os crimes de um policial, as gags de uma comédia, os caninos de um horror, os 
robôs de um science-fiction... Era, portanto, coisa de mulher! 

 E nem só o espectador comum (pelo menos o de sexo masculino) torceu o 
nariz para ele. Também a crítica – sem coincidência, quase toda masculina - lhe foi 
reticente, como foi a toda a realização – digamos assim – “melodramática” do 
diretor Douglas Sirk, aquela que, com tanta força criativa, desabrochou na segunda 
metade dos anos cinquenta, neste, e em filmes como Sublime obsessão (1954) e 
Imitação da vida (1959). 

Confesso que sempre fui e continuo sendo fã desse Sirk melodramático e 
nunca entendi essa má fé de, por exemplo, um crítico brasileiro com a envergadura 
de Moniz Vianna, que tinha Sirk na conta de perfeitamente descartável. 

Felizmente, o tempo corrigiu a maior parte das impressões desfavoráveis, e 
hoje Sirk ocupa um lugar privilegiado entre os que fizeram o melhor cinema da 
década de cinquenta. Uma consulta a sua fortuna crítica póstuma o comprova, 
porém, não posso deixar de mencionar um dado recente. 

Folheando este luxuoso e avantajado “Guia Ilustrado de Cinema” de 512 
páginas que a Zahar acabou de traduzir e editar em território nacional (2007) tive 
uma pequena e agradável surpresa. Na seção dedicada aos “100 melhores filmes do 
século” está, sim, Tudo o que o céu permite. 

Já era tempo. Como os demais títulos nessa lista dos cem mais da Zahar, e 
noutras, o filme de Douglas Sirk (em que pese à ausência de brigas, crimes, gags, 
caninos e robôs...) contém “tudo o que o cinema permite”. 

 
 
Aos feios, com carinho 
 
Foi na década de cinquenta que Hollywood enfrentou sua primeira grande 

crise. A televisão, desde 1949, se expandia avassaladoramente e o número de salas 
de cinema fechadas era cada vez maior: o público estava descobrindo uma forma de 
se divertir (?) sem sair de casa. Enfrentando deficits estrondosos, os estúdios 
passavam a apelar para elementos que superassem as dimensões acanhadas da 
telinha: superproduções em cinemascope, technicolor e até tela com três dimensões, 
mas parece que nada disso adiantava muito. 

Até que alguns produtores se lembraram do velho ditado “não podendo com o 
inimigo, melhor juntar-se a ele”. Foi mais ou menos o que, em 1954, fez a 
Companhia produtora de Harold Hecht e Burt Lancaster (sim, ele mesmo!): 
sufocada pelos impostos, precisava de um filme barato que “perdesse dinheiro” e aí, 
apelaram para o contexto da televisão. Como no ano anterior o telecine Marty 
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agradara ao público televisivo, resolveram contratar o seu diretor, Delbert Mann, 
junto com o roteirista Paddy Chayefsky para uma versão em película. 

Na televisão, Rod Steiger fazia um açougueiro judeu que conhecia uma 
professora primária, mas para atingir um público maior Chayefsky mudou a origem 
do protagonista para italiano, e o Marty (1955) cinematográfico, agora com Ernest 
Borgnine no papel, foi rodado com uma economia impensada em cifras 
hollywoodianas: exatamente 343 mil dólares. 

Mas o orçamento baixo não era a única novidade. Assumindo o diálogo com 
a televisão, a linguagem do filme, cheia dos primeiros planos viáveis na tela 
pequena, incorporava um naturalismo nas interpretações nunca visto no cinema 
americano, que, curiosamente, lembrava o neo-realismo italiano. O diálogo, pela 
primeira vez, parecia a fala do dia-a-dia de todo mundo, e os personagens, ao invés 
de heróis vencedores, eram pessoas sem grandes perspectivas de realização, comuns, 
pobres, e , pasmem, feias.  

Essa contrariedade ao star system era uma ousadia e tanto para uma época em 
que os fãs liam a beleza dos astros e estrelas como parte do código cinematográfico, 
mas o pior é que o roteiro não tinha nada das mirabolantes aventuras ou dos dramas 
arrebatadores e se limitava a narrar uma estorinha banal de dimensões familiares. 

O açougueiro Marty tem trinta e cinco anos de idade, e para a preocupação de 
sua velha mãe viúva, ainda está solteiro. Mais preocupado com isso está o próprio 
Marty, só que, que mocinha do Bronx iria se interessar por um cara “entroncado” 
(“stocky”, a palavra é do próprio Marty), sem charme, sem instrução, de rosto largo 
e feio e, além do mais com uma profissão dessas? As tentativas de arranjar a cara 
metade tornam-se cada vez mais amargas e, ultimamente, ele vem tendendo à 
desistência. 

O próprio Marty se define como um “encalhado” (em gíria inglesa da época o 
termo era “dog”, literalmente “cachorro”), termo que no roteiro faz contraste com a 
outra gíria da época que é usada para as mocinhas bonitas e disponíveis, em inglês 
“tomatoes”, traduzido nas legendas como “chuchus”. Forçado pela mãe e amigos a ir 
a um baile cheio de “tomatoes”, ele termina vindo a se topar com essa professorinha 
de vinte e nove anos, tão encalhada quanto ele próprio. Os dois descobrem mil 
afinidades – a feiura, mas também um espírito sensível, dócil, carinhoso, carente – e 
contra a opinião da mãe e dos colegas, Marty, no final do filme, toma a decisão que 
vai mudar sua vida. 

Bem, o resumo acima parece uma traição ao filme, que é de uma beleza 
tocante. Por trás do corpanzil de Marty e de suas mãos de açougueiro, se esconde 
uma sutileza de atitudes que comove e o torna um dos mais belos personagens que o 
cinema já criou, com o adicional de que, todo o paradoxo entre simplicidade e 
profundidade inerentes ao seu personagem, podem ser ditos do próprio filme. 

O resultado, surpreendente para a equipe de produção, é que, em 1955, Marty 
arrebatou nada menos que quatro Oscars (filme, direção, roteiro, interpretação), 
além de uma carrada de prêmios, nacionais e estrangeiros, inclusive em Cannes. 
Para se ter uma ideia, perderam para ele, dois filmes com o galã William Holden – 
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Suplício de uma saudade e Férias de amor – e, na categoria ator, o feioso Borgnine 
venceu James Dean (falecido havia seis meses) em Vidas amargas e Frank Sinatra 
em O homem do braço de ouro. 

Não sei se o sucesso de público de Marty arrancou espectadores televisivos 
de seus divãs, mas com certeza contribuiu para mudar aspectos básicos da 
linguagem cinematográfica, além de haver dado um estímulo significativo ao 
chamado “cinema independente” americano. De lá para cá, tantas águas semióticas 
correram por debaixo da ponte que, revendo-o agora, fica difícil constatar os 
elementos que, nele, foram em sua época, revolucionários. Por isso, seria bom só 
revê-lo com os olhos historiográficos com que se reveem os grandes clássicos do 
passado. 

Considerado o fracasso posterior da carreira de Delbert Mann, diz-se que a 
qualidade de Marty dependeu totalmente do roteiro de Chayefsky. Pode ser. De 
minha parte, o incluiria naquela série que um dia veiculei alhures, chamada de 
“grandes filmes de diretores nem tanto” e acho que estaria lhe fazendo justiça. 

Talvez os feios, como eu, se comovam um pouco mais com Marty, porém, 
creio que todos que o conhecem concordam: trata-se de um desses filmes por quem 
se alimenta um extremo carinho. 

 
 
A década do amor 
 
 A essa pequena e pacata cidade do Kansas – vocês ainda se recordam? 

– chega o forasteiro Hal Carter (papel de William Holden), um pária da vida que 
frequentara universidade somente porque tinha físico e desempenho de atleta. 
Desempregado e sem perspectivas, ele vem, de morcego no vagão de um trem de 
carga, ao encalço de um ex-colega de sala de aula, o rico e despreocupado Alan 
Benson (Robertson Cliff) cujo futuro financeiro já está devidamente garantido pelo 
pai, industrial local. O encontro dos dois é eufórico e Alan logo promete um 
emprego a Hal na fábrica do pai. 

Tudo daria certo nesse sentido se Hal não tivesse conhecido Madge (Kim 
Novak), a exuberante noiva de Alan, por coincidência, vizinha da velhota que, na 
sua chegada, abrigara o forasteiro e lhe dera de comer para que ele lhe limpasse o 
quintal. 

 O quadro se completa com os componentes da família de Madge, a 
mãe, viúva e empenhada em casar bem a filha, e a irmã mais nova, Millie, 
adolescente ciumenta e problemática, além de uma residente, a Srta Rosemary 
Sydney, professora solteirona e neurótica, desempenhada pela já decadente Rosalind 
Russell, mais o seu noivo bastante relutante, o pequeno e acomodado comerciante 
Howard, feito por um brilhante Arthur O'Connell. 

Para a estória pegar fogo não precisa de muito: basta juntar todo mundo no 
"picnic" do título original, transformar Madge na rainha da festa "Neewollah" 
("Halloween"  lido às avessas!), e sob a belíssima trilha sonora de George Dunning, 
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pôr a turma para dançar às margens do rio, fazendo maldosamente com que um Hal 
super-viril e uma Madge sensualíssima troquem os perigosos passos que 
desencadearão todas as crises até então camufladas 

 Sim, claro que estou falando de Férias de Amor (Picnic 1955). A peça 
homônima de William Inge já provara que era boa na Broadway e o filme, com 
roteiro do experiente Daniel Taradash, com fotografia de um mago da iluminação 
como James Wong Howe, e a direção do mestre e também dramaturgo Joshua 
Logan, não fica atrás. 

A cena da dança com Holden e Kim Novak ao som da inesquecível 
"Moonglow" é antológica e assim como o final de Casablanca ou o início de Blade 
Runner, tende a se perpetrar no imaginário fílmico do século. 

 Lembram da combinação entre angulação, enquadramento, edição de 
imagens, e ritmo com que a câmera descreve o piquenique? Pois é, mas fazendo a 
pintura fiel da província americana, Férias transcende o seu cenário para dar uma 
visão mais ampla do país e da época. 

Considerem, por exemplo, a riqueza de seu jogo actancial, criando 
antagonistas para cada personagem como se a evitar a tomada de partido sobre o 
tema. Se Hal é instintivo e inconsequente, Alan tinha que ser civilizado e sensato; se 
Madge faz, sem querer, a loura bela mas burra, Millie tinha que ser intelectual, mas 
infeliz; se a mãe é previdente, a velha vizinha tinha que ser sonhadora; se Rosemary 
é auto-iludida e impulsiva, Howard tinha que ser amadurecido e contido. 

E por trás das caracterizações, não esquecer, estão sutilmente delineadas as 
contradições estruturais da sociedade americana que tornam as pessoas diferentes. 
Um exemplo: rico de berço, Alan não poderia deixar de ser o que é, e vice-versa, 
pobre de origem, como pedir a Hal que ele seja outra coisa? O ponto não é 
propriamente que o homem seja produto do meio: o ponto é que as relações entre o 
meio social e a mente humana são mais complexas do que possamos imaginar. 

 A verdade sobre Férias é que, à parte o valor estético, ele possui 
aquela dimensão cultural que o torna emblemático de sua década. Como se sabe a 
década de cinquenta foi uma tensa e difícil fase de transição entre a ingenuidade dos 
otimistas anos trinta/quarenta e as ebulições traumáticas das décadas vindouras que 
dariam no que deu. No roteiro e na mise-en-scène, todos esses problemas de 
transição estão bem marcados e o filme funciona quase como uma premonição. 

Assim, a insustentabilidade dos velhos valores (por exemplo, o bom 
casamento como garantia de segurança e felicidade) e, mutatis mutandis, a 
periculosidade dos novos (a entrega cega à paixão) são confrontadas de um modo 
que o filme se conclui em aberto. Notem que até a corajosa e romântica fuga de 
Madge para viver com Hal tem um contraponto tímico no conveniente e insosso 
casamento Rosemary-Howard. 

A cena derradeira em que o trem cargueiro de Hal e o ônibus  de Madge se 
encontram no espaço da tela, em direção a Tucsa, concretamente não promete nada 
além da fuga ao cotidiano previsível. "Ninguém ama alguém por ser perfeito" 
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Madge dissera à mãe chorosa na despedida, e é essa imperfeição que está no bojo do 
que deve advir, tornando – tudo bem - mais fascinante a insegurança do futuro. 

 Apesar (ou seria por causa?) desses contrapontos, tal é a força do filme 
que, nesse particular, não dá para escapar de sua repercussão mítica: na época, 
quantos jovens apaixonados e reprimidos por pais conservadores, não fugiram de 
casa com a imagem de Madge e Hal na cabeça, e com certeza, hoje cinquentonas, ou 
cinquentões, amargam um casamento que – como a gente imagina ter sido o dos 
protagonistas do filme no seu destino pós-tela! – não poderia ter dado mais errado. 

Não porque um dos parceiros fosse necessariamente irresponsável e sem 
futuro, como Hal, mas simplesmente porque a instituição do casamento, e mais que 
isso, a instituição do amor eterno (Cf. Rosemary-Howard), entrara em crise. 

 São mudanças dessa ordem, abalando a célula mater da sociedade, que 
o filme indicia e, quando lido sociologicamente no contexto do seu tempo, se perfila 
numa série de outros filmes americanos que, querendo ou não, fizeram a narrativa da 
crise famíliar no nosso século. 

Que filmes são estes não precisa dizer, mas no contexto dos anos cinquenta, 
basta citar um outro caso típico que é Juventude Transviada. 

 
 
Rififi de Dassin 
 
Uma das mais elogiadas na história do cinema, a sequência de que quero 

tratar aqui tem quarenta e cinco minutos de duração e descreve, com extrema 
minúcia, o roubo a uma famosa joalharia na Paris dos anos cinquenta. São quatro 
profissionais do furto em ação, e a coisa toda, em expressiva fotografia preto-e-
branco, é mostrada com tal nível de detalhes realistas que parece documental. A 
entrada na loja, o amordaçamento da concierge, a complicada anulação do sistema 
de alarme, a penosa e prolongada perfuração do solo, o acesso às jóias: tudo isso 
encenado sem uma única palavra pronunciada, o que incrementa o suspense 
consideravelmente. 

Na verdade, o tempo da execução do assalto completo equivale a uma noite 
inteira, mas é magistralmente condensado para os quarenta e cinco minutos que nos 
sufocam e nos fazem torcer pelo sucesso do empreendimento, embora os ladrões – 
como em todo filme do gênero – não sejam flores que se cheirem. 

Protótipo literal de todos os assaltos cinematográficos encenados 
posteriormente, esta sequência brilhante é o ponto alto de um clássico do gênero 
noir que, neste 2005, está completando cinquenta anos: o incomparável Rififi  (Du 
rififi chez les hommes, 1955), de Jules Dassin. 

Não apenas a sequência aqui tratada, mas o roteiro completo de Rififi  é 
prototípico do gênero e seria imitado ad nauseam. Assim, antes dela, temos toda a 
preparação para o assalto, e depois dela, o que seria esperado, o desmantelamento do 
empreendimento, com um belo final infeliz para todos os envolvidos. 
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Saído da prisão há pouco o frio e durão Tony (Jean Servais) entra em contato 
com os velhos comparsas Jo (Carl Mohner) e Mario (Robert Manuel) para esse 
novo, perigoso e decisivo golpe, e o quarteto é completado pela contratação desse 
especialista em arrombamentos, o italiano de Milão, César, papel curiosamente 
desempenhado pelo próprio diretor Dassin, que nos créditos aparece com o 
codinome de Perlo Vita. 

O golpe é consumado rigorosamente como planejado, só que, depois da jóia 
negociada, a coisa começa a desandar quando uma quadrilha inimiga (vejam bem, e 
não a polícia!) passa a desconfiar dos autores. Torturas, sequestro, consumo de 
drogas, denúncias, traições, tiroteios: a parte final do filme resume – entre 
performances musicais em cabarés e passos furtivos em ruas escuras - um catálogo 
dos elementos que são essenciais ao gênero noir. 

Claro, parte desses elementos está na caracterização dos personagens, quase 
todos vilões sem salvação. Vejam o caso de Tony e sua companheira. Ao sair da 
prisão, sua primeira providência é, burocraticamente e na ordem, despir 
completamente, surrar impiedosamente e abandonar  sumariamente a amante, que 
ele acredita o haver traído. No desenlace, é, no entanto, ela quem vai dedurar os 
sequestradores, assim ajudando Tony na sua vendetta, mais uma. 

E, contudo, esse submundo moral tem um contraponto: um dos envolvidos no 
roubo, Mario Ferrati, é casado, leva uma vida “normal” e tem um filho pequeno, as 
cenas dentro desse lar constituindo o lado “blanc” do filme. Quando essa criança 
inocente é sequestrada pela quadrilha inimiga, o branco e o negro começam a se 
misturar de uma forma dramática. Difícil esquecer, por exemplo, aquela cena na 
casa da desesperada Sra Ferrati em que as pessoas discutem o sequestro e ao fundo 
se divisa um dos brinquedos da vítima: um sorridente palhaço inflável que se 
balança no ar. 

Genialmente expressiva, a cena final é um resumo de tudo: baleado e 
moribundo, depois do embate contra os sequestradores do garoto, Tony bate seu 
carro contra a calçada: sem nada perceber, vestido de cowboy, o menino ao seu lado 
se diverte à bessa, sem notar, também ao seu lado, a maleta onde se comprime toda a 
grana das jóias roubadas e vendidas. O último fotograma é o da polícia que se 
aproxima do automóvel. Fim. 

Com Rififi , sem sombra de dúvidas, o cineasta Jules Dassin estava na sua 
fase mais inspirada. Acho que vocês lembram, Dassin, americano de nascimento, 
começou sua carreira em Hollywood, onde fez uma série de excelentes e 
contestatórios filmes B. Quando, na segunda metade dos anos quarenta, por obra e 
graça do senador McCarthy, eclodiu a caça às bruxas nos Estados Unidos, foi 
obrigado a se exilar na Europa e Rififi  pertence a essa sua fase francesa. 

Um pouco mais tarde Dassin se envolveria com a grega Melina Mercouri, 
com quem realizaria filmes equivocados e fracos, mas esta é outra estória, da qual, 
aliás, já contei uma parte. A esse propósito, se for o caso, releiam a minha resenha 
decepcionada de Nunca aos domingos (1959). 
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Para voltar ao que interessa, Rififi  não é sequer o primeiro filme sobre o tema 
do planejamento e execução de um assalto perfeito, e, cinco anos antes, John Huston 
já havia rodado o seu Asphalt Jungle (O segredo das jóias, 1950), mas não com o 
mesmo genial realismo documental que está na sequência com que abro esta 
matéria. E, além do mais, a parte a sua óbvia qualidade artística que lhe dá estatuto 
de clássico, o que ninguém tira de Rififi  é sua posição original de obra fundante de 
uma situação dramática genuinamente cinematográfica, como dito, até hoje imitada, 
inclusive pelo próprio Dassin no colorido e ironicamente fraco e esquecível Topkapi 
(1963). 

Em tempo: mantida no original na intitulação brasileira do filme, a palavra 
“rififi” é um termo da gíria dos bandidos franceses e significa, mais ou menos, 
“confusão”.  

 
 
Chá e simpatia 
 
A homossexualidade foi sempre, e parece que sempre vai ser, tema delicado e 

polêmico em cinema, que o diga o recente BrokeBack Mountain de Ang Lee. 
Na Hollywood clássica, sob o rigoroso Código Hays de Censura, ele era 

proibitivo, equivocadamente incluído no item das taras. Por coincidência, o primeiro 
filme a enfrentá-lo está, neste ano de 2006, completando cinquenta anos, o Chá e 
simpatia (Tea and sympathy, 1956) de Vincente Minnelli. 

Baseado na peça autobiográfica de Robert Anderson, encenada na Broadway 
em 1953, o filme de Minnelli contava a estória desse jovem universitário de 
dezessete anos que não se enquadra no modelo viril do campus e por isso é 
pejorativamente apelidado pelos colegas de “sister boy” – para nós, algo como 
“irmãzinha”. 

Filho de pais separados, e educado por uma babá, Tom Lee (John Kerr) 
aprendeu a costurar e é ele mesmo quem borda as cortinas do seu quarto. Ao invés 
de baseball e alpinismo, ele prefere jardinagem e seus hobbies são ouvir música 
clássica, ler poesia, ou dedilhar no seu violão velhas canções folclóricas sobre o 
amor. No momento em que o filme começa, está para atuar numa peça escolar em 
um papel feminino. 

Esse perfil supostamente nada macho passa a ser um problema para os 
senhorios Bill e Laura Reynolds, que hospedam em sua residência, cerca de dez a 
doze estudantes, entre os quais Tom. Na verdade, amigo do pai de Tom, o Sr Bill 
Reynolds (Leif Erickson) recebera daquele a incumbência de “fazer dele um 
homem”, o que, em princípio seria facilitado pelo fato de que o Sr Bill é o técnico 
do time de baseball da universidade. 

Acontece que, enquanto o time treina, Tom prefere ajudar a Sra Reynolds 
(Deborah Kerr) no trabalho de jardinagem, e conversar sobre coisas intimistas, como 
sua vida solitária de quase órfão. Uma grande afinidade começa então a brotar entre 
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a quarentona Laura Reynolds e o jovem Tom Lee e a situação dramática do filme 
está dada. 

Na medida em que, da parte dos colegas do campus, as hostilidades a esse 
Tom irmãzinha aumentam – e elas aumentam muito! -, também aumenta a 
solidariedade da Sra Reynolds por ele, solidariedade esta (conferir sentido do termo 
“sympathy” no título original do filme) que logo se transformará em algo bem mais 
forte. 

Por que essa respeitável senhora casada se entrega sexualmente a seu jovem 
inquilino: para provar a ele mesmo que é homem, ou porque está mesmo 
apaixonada? Uma atitude ´solidária´, ou um gesto passional? Não pode ser as duas 
coisas ao mesmo tempo? 

Ok, o espectador sai do filme com a sensação de que, afinal de contas, Tom 
Lee era tão viril quanto qualquer dos estudantes dessa universidade, e que a 
abordagem de Chá e simpatia não é tanto sobre homossexualidade, como é sobre a 
problemática dicotomia masculinidade/feminilidade. 

De todo jeito, convenhamos, já foi muito para 1956. 
 
 
Um B exemplar 
 
Não consigo lembrar se escrevi sobre Vampiros de almas. Se já, faço-o de 

novo, pois o filme merece. Para mim, o filme de Don Siegel (1956) é o melhor 
exemplo de tudo o que há de positivo na expressão “filme B”. O orçamento foi 
baixo, mas, por isso mesmo, o resultado estético foi lá em cima: é que, recebendo 
pouco, o cineasta trabalhou sem as pressões dos estúdios e deu o melhor de si. 

Não admira que o filme tenha virado um clássico que tanta influência exerceu 
e ainda hoje vem exercendo junto a realizadores de todo o mundo. 

Deixem-me relembrar as linhas gerais do enredo. 
Retornado de uma Convenção Médica, o Dr Miles Bennell (Kevin McCarthy) 

encontra uma situação estranha em sua cidade, a pequena Santa Mira, Califórnia. 
Vários dos seus pacientes estão alegando que um ou outro parente seu não é mais a 
mesma pessoa. Intrigados, Bennell e sua namorada, Becky (Dana Wynter), ficam 
atentos aos casos, mas, não vão muito longe no entendimento do fenômeno. 

Só bem mais tarde o horror se deflagra: é quando são encontradas aquelas 
estranhas vagens de dimensões humanas, vindas ninguém sabe de onde, que tomam 
a forma física dos habitantes do lugar. Essas vagens antropomorfizadas assumem as 
personalidades dos seus sósias e passam a viver em seus lugares, como se nada 
houvesse acontecido. A única diferença é, naturalmente, que esses substitutos dos 
humanos não possuem qualquer espécie de emoção. Quando Bennell se dá conta do 
fenômeno, quase toda a cidade, incluindo a polícia, já virara alienígena, e ele e sua 
noiva são os únicos a lutar para não adormecer, estado em que a metamorfose se 
processa. 
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A narrativa possui a estrutura apavorante de um pesadelo, que deixa o 
espectador quase sem fôlego, como acontece na fuga do casal, perseguido por toda 
uma população de alienígenas, culminando com a descoberta de Bennell de que sua 
noiva, adormecida enquanto ele se afastara por um momento, perdera a sua 
humanidade. 

Na verdade, tudo é narrado em flashback pelo próprio Bennell, a médicos em 
Los Angeles, os quais de início o dão por mentalmente desequilibrado, até, 
perplexos, ouvirem, eles mesmos, a notícia de que um caminhão com estranhas 
vagens fora localizado na estrada, vindo de Santa Mira. E aí, e só aí, é que alguém 
toma a urgente e sensata iniciativa de ligar para o FBI. E o filme se encerra com um 
close do rosto de Bennell, entre aliviado e perplexo. 

Em resenhas e guias de cinema, Vampiros de almas ora é dado como ´filme 
de terror´, ora como ´science-fiction´, mas o mínimo que pode ser dito a esse 
respeito é que ele transcende os gêneros. Um ponto sempre levantado pela crítica 
especializada é que o filme detém uma óbvia postura de alegoria e, de fato, como, na 
estrutura do seu enredo, não há explicação – nem metafísica, nem científica, nem de 
qualquer outra ordem - para a invasão desses sugadores de corpos (ver título 
original: “invasion of the body snatchers”), o filme fica com uma significação aberta 
onde cabe toda uma gama de interpretações. 

Duas das leituras mais recorrentes, na fortuna crítica do filme de Siegel, são 
as seguintes: (1) os invasores representariam os maccarthystas da época, aqueles 
cidadãos paranóicos, defensores ferrenhos do Establishment, que, não admitindo a 
existência da diferença, queriam transformar os Estados Unidos em uma tabula rasa 
ideológica; (2) os invasores seriam os comunistas, que a anti-propaganda ocidental 
da época divulgava como sendo criaturas destituídas de emoções, justamente como 
as vagens do filme. 

Ora, revendo Vampiros de almas agora fico pensando se a sua qualidade 
porventura não seria diretamente proporcional a nossa incapacidade de decidir o que 
ele significa, incluindo-se aí a alternativa hermenêutica de que ele não signifique 
nada, e seja apenas uma estória fantástica sem qualquer relação com o real. 

Mas se é para insistir em uma significação para Vampiros de almas quer me 
parecer que – como ocorre em um poema – não é um sentido dado, mas a tensão 
entre vários sentidos (alguns dos quais, contraditórios) o que torna o filme o que ele 
é: uma pequena obra de arte, apavorante e deliciosa. 

 
 
Assim caminha a humanidade 
 
Sai em vídeo a nova cópia de Assim caminha a humanidade (Giant, 1956), 

boa para ser comprada, mantida em casa, e revista à vontade. Se esse hoje clássico 
de George Stevens (que ganhou o Oscar de direção por ele) tem seus defeitos, 
também tem lá suas virtudes e no geral, diria, continua agradando. 
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Para quem gosta de star system o elenco já é um show à parte: Rock Hudson 
faz o fazendeiro texano Bick Benedict, criador de gado que, ao longo das décadas, 
perde terreno para o petróleo; James Dean, em seu derradeiro papel, é o ex-
enpregado Jett Rank que fica milionário quando a lama de ouro explode em sua 
pequena propriedade; Elizabeth Taylor é Lesllie a mocinha nortista de Maryland, 
que casa com Bick e é obrigada a se “texizar”. Prestem atenção que entre os filhos 
do casal Benedict está um Dennis Hopper incrivelmente jovem, e sim, o primeiro 
pretendente de Lesllie é mesmo Rod Taylor, e o soldado morto na Segunda Guerra e 
localmente enterrado é Sal Mineo em uma ponta honrosa. 

Do filme normalmente a crítica reclama a extensão (3 horas e 21 minutos) e 
uma certa intenção de filosofar, mas se visto com carinho Giant (“Gigante”) revela 
qualidades compensatórias.  

Começando com os pedadilhos: a maquiagem para o casal Taylor\Hudson 
depois de envelhecidos é, de fato, muito pouco convincente e Dean talvez tenha 
exagerado mesmo na sua caracterização de um bêbado decadente. Agora, o filme 
tem tanto mais. 

Na verdade, os seus principais personagens são a paisagem natural, o cenário 
da mansão Benedict, e a câmera de Stevens fazendo seus enquadramentos sempre 
funcionais, deslummbrantes por vezes, porém, nunca meramente “cartão postal”. E 
para quem está acostumado ao estilo visual de Stevens (de Shane e Um lugar ao sol, 
por exemplo), o filme pode ser uma aula. Notem como ele está todo montado em 
cima de contrastes perfeitamente simétricos, que tanto são plásticos como temáticos, 
mas sobretudo as duas coisas ao mesmo tempo. Seguem-se algumas ilustrações. 

O primeiro grande contraste aparece entre o verde do florido Maryland e o 
amarelo do empoeirado Texas. Além de simbolizarem a antítese entre Norte 
civilizado e Sul selvagem, essas cores, enfatizadas pela fotografia de William C. 
Mellor, entrarão nas diferenças psicológicas das personalidades de Lesllie e Bick, 
ela sempre aberta e flexível, ele fechadão e seco. 

Na maior parte das vezes essa simetria não é muito evidente para o 
espectador desatento, principalmente quando faz parte da composição da cena. 
Naquela sequência, por exemplo, em que, num compartimento da casa, a filha pede 
ao pai que fale com a mãe, e num outro, o filho pede à mãe que fale com o pai, tem-
se uma simetria perfeita: os dois pares estão em volta do mesmo tipo de poltrona, 
executando praticamente a mesma gesticulação, e os seus pedidos, eles mesmos, 
formam quiasmo. 

Na sequência seguinte, a do quarto de dormir, em que os pais vão discutir os 
temas filiares, a simetria persiste: vejam a disposição das duas camas, lado a lado, 
sem falar no jogo de abajours marcando as posições. Talvez mais explícita seja essa 
simetria dicotômica no final do filme, quando a imagem se fecha em close com os 
rostos respectivos de duas crianças, os dois netos e futuros herdeiros da família: um 
rosto alvo, claro, ariano versus um outro, escuro, moreno, latino. 

Muito mais do que as falas finais e manjadamente conclusivas do casal 
Lesllie\Bick, esse trabalho caprichado de se expressar a partir da composição dos 
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quadros e suas relações, ou seja, visual e cinematograficamente, faz a grande 
diferença e salva Giant de ser somente uma saga brega sobre gente rica.  

A discriminação racial (conferir a cena na lanchonete que não recebe 
mexicanos); os direitos femininos (conferir a cena onde Lesllie tenta participar das 
conversas masculinas sobre política); a incorreção política da história (foi o Texas 
roubado mesmo dos mexicanos? O diálogo não deixa claro!); a irresolução dos 
conflitos entre Norte e Sul americanos, expresso na vitória do cavalo nortista “War 
Winds” sobre a sua amazona sulista Luz... Toda essa rede de subtemas perpassa o 
roteiro do filme, mas decididamente não é por isso, ou ao menos não é só por isso, 
que nos lembramos dele. 

 
 
Bem antes de Brokeback Mountain 

Revisar filmes antigos demanda um cuidado especial. É que eles foram feitos 
numa época em que os valores, todos, eram outros, e se os julgamos pelos 
parâmetros atuais corremos o risco de praticar injustiças absurdas. Sim, filmes 
antigos são como nossos avós: não podemos taxá-los de retrógrados, ou coisas do 
gênero, sem compreender os limites de seu tempo. Antes de julgamentos apressados, 
eles merecem simpatia e mesmo carinho. 

Pois é com carinho que reviso este Bus Stop de Joshua Logan (literalmente, 
‘ponto de ônibus’), que os distribuidores brasileiros chamaram burramente de 
Nunca fui santa (1956). 

Se vocês ainda lembram, o filme conta a estória banal desses dois simplórios 
vaqueiros de Montana que viajam de ônibus à cidade grande para um famoso rodeio. 
O mais novo, Bo (Don Murray) tem o propósito de encontrar o anjo com quem deve 
casar, e o amigo Virgil (Arthur O'Connell) faz as vezes de orientador. Ao ver no 
palco de um café, a dançarina Cherie (Marilyn Monroe), Bo pensa que está vendo o 
seu anjo e, sem maiores rodeios (!), literalmente a laça, como fazia com suas vacas. 
Praticamente sequestrada, a moça reluta, e só se convence de aceitar ir viver no 
agrário e atrasado Montana depois de o vaqueiro - pasmem! - levar uma surra do 
motorista do ônibus e baixar sua crista de machão. 

Aparentemente o filme é apenas sobre a domesticação de um bárbaro, e de 
alguma maneira poderia se dizer que a peça de William Inge, que o filme adapta, 
seria uma contrapartida do shakespeariano “A megera domada”. E, contudo, revisto 
agora, o mais curioso em Nunca fui santa são as suas camadas subterrâneas de 
significação, aquelas que a inocência dos nossos avós e pais não permitiriam aflorar, 
mas que, hoje, inevitavelmente afloram. 

Aqui chamo a atenção para o relacionamento entre Virgil e Bo. 
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Computados os cuidados afetivos de um para com o outro, quando o filme 
começa temos a impressão de que são pai e filho, para logo percebermos que não: 
embora Virgil seja bem mais coroa, trata-se de dois amigos que, em algum confim 
das pradarias de Montana, levam, debaixo do mesmo teto, uma vida em comum que, 
não fosse a inocência da época, sugeriria um casamento. 

Os detalhes dessa vida em comum, nas isoladas pradarias de Montana, não 
nos são mostrados, porém, durante a viagem de ida e volta a Phoenix temos lances 
de sua intimidade. Por exemplo, no quarto do hotel onde estão hospedados, a nudez 
de Bo, no banho, na presença do amigo é quase pornográfica, e, no ônibus, os dois 
amigos cochilando lado a lado, de rostos coladinhos, em gostoso aconchego, é algo 
que só era inocente porque, repito, a época assim o queria. 

Notem que, no desenlace, depois de Cherie aceitar esse novo Bo domesticado 
e o casório ser anunciado, Virgil, para surpresa de todos (sobretudo, para decepção 
de Bo!), se despede do casal, alegando que agora que o amigo encontrara a 
companheira de sua vida amorosa, não havia mais sentido em ele estar por perto. 
Notem também que, embora já coroa (cerca de quarenta anos, pela aparência física), 
Virgil permanece solteiro, sem que o espectador tenha notícia de presença de mulher 
alguma em sua vida, supostamente toda dedicada aos cuidados para com o amigo. 

Bem, precisa dizer mais? Pois é, revendo hoje Nunca fui santa o espectador 
moderno fica inevitavelmente se indagando se o filme de Joshua Logan não seria o 
Segredo de Brokeback Mountain possível em 1955. 

Uma curiosidade seria checar essa possibilidade de leitura homossexual na 
peça de Inge, que o filme de Logan pode porventura haver amenizado. Com certeza, 
um intertexto óbvio é o de A Divina Comédia, já que o amigo mais velho e guia se 
chama Virgil (como Virgílio) e o guiado procura, não uma mulher de carne e osso, 
mas um "anjo", clara referência à falecida Beatriz de Dante. 

E, mais uma vez, o fato de que, no filme, Bo dê preferência a uma morta 
também é sintomático... Ou não é? 

 
 
Lembranças da censura 
 
Sou de um tempo em que a censura, não apenas existia, como era levada a 

sério, e a fiscalização, na porta do cinema, com a idade do pretenso espectador era 
rigorosa. Nos anos cinquenta, se o filme era “impróprio para menores de dezoito 
anos”, e você não tinha o número de primaveras suficiente, não adiantava tentar 
entrar, que o resultado poderia ser embaraçoso. 
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Na maior parte dos casos, as películas da época com essa censura tinham 
pouca coisa além de um beijo e, ainda assim, essa coisa, pouca ou muita, só 
acontecia off-screen, ou seja, era meramente temática. Acima da boa intenção dos 
nossos fiscais locais, em Hollywood o Código Hays de Censura (vigente de 1934 a 
1964) fazia o que podia para preservar a moralidade e proteger a família contra 
morbidez, violência, perversão e outras coisas desagradáveis. Claro que nem sempre 
isso era possível e muitos dos filmes dos anos cinquenta já minavam o Código onde 
podiam 

Com respeito à censura, comigo aconteceu uma coisa interessante. Sendo o 
mais novo de uma família grande, sempre ouvia, dos meus irmãos e irmãs mais 
velhos, os comentários dos filmes em cartaz, o que era feito quase sempre, e por 
ironia, durante as refeições. Para sorte minha, meus irmãos não se lembravam que eu 
era criança (ou, simplesmente, não se importavam com isso!) e falavam à vontade 
dos filmes mais “pesados” com a naturalidade de adultos em confidência. 
Naturalmente eu não entendia o significado de todas as palavras e as implicações de 
todas as situações, mas, sacava o geral. Para dar um exemplo, não fui à estreia local 
de A um passo da eternidade (1953) e só veria o famoso beijo salgado de Burt 
Lancaster e Deborah Kerr muito tempo depois, em reprise, porém, fiquei 
conhecendo, logo cedo, todos os detalhes de seu furtivo enredo das bocas generosas 
de meus queridos irmãos. 

De tal forma que poderia, se quisesse, redigir um longo ensaio de recepção 
cinematográfica, que se intitularia “Cinema escutado”, e tenho certeza que 
encontraria leitores que vivenciaram experiência idêntica. 

Tudo isso me vem a propósito de A caldeira do diabo (Peyton Place, 1957, 
de Mark Robson) que acaba de estrear na programação da televisão paga, filme que 
deve ter chegado aos cinemas de João Pessoa em torno de 1958, quando eu tinha, 
portanto, doze anos. Curiosíssimo, vi o seu trailer várias vezes, com todas aquelas 
chamadas para a ousadia da temática, e ainda hoje lembro de seu espalhafatoso 
cartaz nas paredes do extinto Cine Brasil, mostrando Lana Turner e Lee Phillips no 
que parecia um abraço tempestuoso. 

A censura não me permitiu o acesso, e no entanto, fiquei sabendo de tudo o 
que acontecia nesse melodrama amargo, tim-tim por tim-tim, e isso, como sempre, 
entre uma colher de sopa e uma mordida de pão. 

Numa pequena e aparentemente inocente cidade do florido Nordeste 
americano, uma jovem estudante secundária descobre que a mãe, viúva, não era o 
modelo de pureza que representava para a comunidade: nunca fora casada e, pior, o 
pai da moça havia sido casado com outra, sendo a filha, portanto, uma bastarda. Ao 
descobrir essa terrível verdade, a moça passa a odiar a genitora e foge de casa. 
Quando retorna, muito tempo depois, é para depor num júri em que se julga uma ex-
colega de colégio sua. 

Por sua vez, a estória dessa ex-colega, filha da empregada da casa, é outro 
amontoado de desgraças. Está sendo acusada de haver assassinato o padrasto, que a 
estuprara, mas, na verdade, o espectador sabe desde sempre que o estupro fora 
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duplo: da primeira vez, a moça engravidara, e mais tarde, abortara, o que terminou 
levando a mãe da coitada a enforcar-se. Na segunda tentativa de estupro é que a 
vítima, desesperada e em legítima defesa, mata o padrasto a pauladas, o que é feito 
na frente do irmão mais novo, de cerca de oito anos, com quem ela enterra o corpo 
no quintal do sítio onde reside. 

Adultério, suicídio, estupro, incesto, assassinato, tudo isso no seio da sagrada 
instituição familiar. Para a inocência dos anos cinquenta isso era demais e devem ter 
sido fatores dessa ordem que levaram os re-intituladores de língua portuguesa a 
transformar o original “Peyton Place” (apenas o nome neutro do lugar) no 
hiperbólico A caldeira do diabo. 

Visto ou revisto hoje, toda a sua temática parece banal, com o agravante de 
que o tratamento dispensado a ela não vai muito além do convencional melodrama. 
Mark Robson nunca foi um grande diretor e, a rigor, não há muito a comentar sobre 
A caldeira do diabo. 

Interessante eu já acho o seu lado sociológico, que o enquadra entre aquele 
tipo de filme que foi importante na formação de um público. 

Digamos primeiramente que, apesar do Código Hays, a disforia, na 
Hollywood desse tempo, não era propriamente nova, e sim, setorizada. Certos filmes 
da década anterior já mergulhavam no fundo do poço como, para dar um único 
exemplo, lembrado ao acaso, Amar foi minha ruína (Leave her to heaven, de 1946), 
onde uma mulher ciumenta, para ter o marido só para si, comete uma série de 
crimes, incluindo o próprio filho.  

Para explicar o termo “setorizado”, o que acontecia é que esses filmes se 
perfilavam num gênero, o mais tarde chamado de “noir”, e eram direcionados a um 
público particular, geralmente exibidos pelas cadeias de distribuição em dias de 
semana, como segundas e terças feiras. Nos fins de semana se exibia o “cinema para 
todos” que a família podia ver junta, mas se você gostava de um terror, ou de um 
policial onde todo mundo era malvado, era só aparecer durante a semana. 

O impacto de A caldeira do diabo é que ele se propunha como cinema de 
fim-de-semana com todos os ingredientes da terça-feira, na medida em que os 
horrores acontecidos aconteciam no seio da família. E ainda assim, nem sequer se 
pode dizer que tenha sido o primeiro a fazer isso. Muito antes dele, a família vinha 
sendo detonada com filmes sombrios e bem melhor realizados, como Uma rua 
chamada pecado (1951), Um lugar ao sol (1953), Juventude transviada (1954), 
Vidas amargas (1955), e outros. 

Para retornar ao tema de abertura desta matéria, o fato de meus irmãos me 
contarem os enredos de filmes como A caldeira do diabo já significava que a 
censura, apesar do rigor dos nossos fiscais locais, estava ficando fora de moda. Nos 
anos cinquenta, o mundo mudava e o cinema era obrigado a mudar com ele, 
inclusive Hollywood. 
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Testemunha de acusação: lição de cinema 
 
Durante fins-de-semana seguidos esteve em cartaz um clássico dos anos 

cinquenta, irresistível para quem reconhece cinema de qualidade: Testemunha de 
acusação (Witness for the prosecution, 1957) de Billy Wilder. 

De longe a melhor adaptação de Agatha Christie, o filme decorre, quase 
inteiramente, num tribunal londrino, onde está sendo julgado um homem casado que 
teria assassinado uma viúva abastada a quem fazia a corte às escondidas. Para 
surpresa de todos, a sua esposa, aparece para depor, não em seu favor, mas como 
testemunha de acusação. A condenação do réu é iminente quando novos fatos 
aparecem no caminho do advogado de defesa, e revertem a situação, e isso não 
apenas uma vez. 

Como se vê, o enredo não diz muito e por ele poderia o filme passar por um 
drama de tribunal qualquer, como os tantos já rodados. O segredo está na química 
que rolou entre a equipe, especialmente entre os roteiristas, a direção e os atores. 

Co-autor do roteiro, Billy Wilder modificou a peça de Agatha Christie num 
ponto que hoje parece fundamental no filme: lhe acrescentou a Srta Climsoll, a 
onipresente enfermeira do ilustre advogado, Sir Wilfrid Robarts que, antes da estória 
começar, havia sofrido um ataque cardíaco. 

A criação dessa enfermeira intransigente e pestilenta tem mil e uma utilidades 
na semiótica do filme. Deslanchando o lado infantil da figura do grande advogado, 
que, por causa dela, vive agora escondendo charutos na bengala e bebida alcoólica 
na garrafa de chocolate, ela concede ao drama a comicidade irônica tão recorrente na 
filmografia de Wilder. É por causa de sua existência, por exemplo, que o diálogo 
pode resultar tão hilário. “Passinhos miudinhos, Sir Wilfrid – diz ela ao seu paciente 
no pé da escada – não devemos esquecer que tivemos um infarto miudinho”. Ou 
então, lembram quando ela o convoca para a cama, usando o pronome “nós”, e ele, 
introduzindo maldosas sugestões sexuais, se sai com um sarcástico “que perspectiva 
mais enojante!”?. No discurso dela, ele é “Sir Wilfrid, the fox” (‘a raposa’), 
expressão pejorativa que, como veremos, mudará de conotação. 

Mas não só isso. Obcecada com o trabalho, essa enfermeira faz par, na 
competência profissional, com o seu relutante paciente, e por um tempo, o que 
tempos é o choque advindo da co-existência acidental de dois super-competentes 
profissionais. Ora, com o desenrolar dos fatos o que vai se constatando é que o 
advogado não é apenas competente – um pouco acima disso, ele é genial. Não 
apenas nós fazemos a constatação, mas também a enfermeira que, a partir daí, vai 
mudando seu comportamento, abrindo mão da sua própria competência para que a 
genialidade do outro aflore plenamente:  “Não esqueça o seu brandy!” diz ela a Sir 
Wilfrid no final, quando este decide enfrentar o novo desdobramento do caso 
defendido. 

Essa enfermeira foi feita por uma magnífica Elsa Lanchester, na vida real 
esposa do não menos magnífico Charles Laughton. Aliás, contam que as platéias 
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anglo-americanas da época tiraram uma mais-valia da dupla, pois, sabendo-os 
casados na vida real, os insultos recíprocos teriam parecido muito mais engraçados. 

Com ou sem ingerências biográficas, um aspecto fascinante no filme está nas 
interpretações. Laughton e Lanchester estão deliciosos, mas um caso a parte é o de 
Marlene Dietrich, que desempenha um papel nada convencional, cheio de camadas 
superpostas, como uma “construção em abismo”. 

Na maior parte do tempo a sua personagem, a ex-dançarina alemã Christine 
Vole, nunca está ao natural, ou seja, sendo ela mesma. A primeira camada é a da 
esposa que não amaria o marido e depõe aparentemente para prejudicá-lo. A 
segunda camada é a da vigarista anônima que, numa estação de trem, vende aos 
advogados as cartas reveladoras. A terceira camada é a da Sra Vole, aquela que 
havia tramado tudo e prejudicado o seu conceito moral para salvar o marido da 
forca, este afinal, um criminoso. Isto para não falar do relance que temos de sua vida 
pregressa de cantora de cabaré, mostrada em flashback subjetivo, não seu, mas de 
seu marido. São papéis dentro de papéis, de tal modo imbricados que o espectador 
desatento corre o risco de embaralhá-los. 

À propósito de desempenhos, até os coadjuvantes estão excelentes, como 
Norma Varden na pele da ingênua viúva vitimada Emily French e, melhor ainda, a 
idosa e feia Una O’Connor no impagável papel da enfezada e descontente 
empregada doméstica: lembram da sua resposta na corte quando lhe alegam ser ela 
uma antagonista do réu?: “Ele é um crápula, cretino e descarado, mas eu não sou sua 
antagonista, não senhor”. Mesmo Tyrone Power, como o acusado Leonard Vole, 
está convincente neste que foi seu último filme completo.  

Em 1958 Testemunha de acusação perdeu o Oscar do ano para A ponte do 
rio Kwai e Sayonara, mas, em que isso pode lhe afetar? Fica como uma lição de 
cinema das muitas que nos deu o mestre Billy Wilder.  

 
 
Cabíria para sempre 
 
Cada um tem o seu Fellini preferido. O meu é Noites de Cabíria (Le notte de 

Cabiria, 1957), cuja cópia, recentemente restaurada, esteve em cartaz. 
Lírico, humano, profundo, comovente, o filme toca a simplória existência de 

uma pobre prostituta romana e, fazendo-o, retém o seu encanto, menos no enredo ou 
em qualquer outro aspecto, e mais na construção mesma da protagonista, um dos 
mais fortes, belos e bem construídos personagens do século cinematográfico. 

Se se quiser um pouco de contextualização, em 1957 Federico Fellini 
vivenciava aquela delicada passagem da obediência ao real, inerente às propostas do 
neo-realismo italiano, para a gratuidade da fantasia plena que definiria a fase 
posterior de sua carreira. Talvez por isso Cabíria, mulher do povo e figura humana 
delirante, arraste os traços das duas fases, documento e imaginação. 

Em que pese o elemento caricaturesco, tão caro ao cineasta, na aparência seu 
perfil não poderia ser mais, digamos, mimético: exteriormente, ela não se distingue 
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muito de suas companheiras de profissão, uma mulher de vida fácil, em sua luta 
diária pela sobrevivência, uma baixinha desbocada que não leva desaforos para casa. 

Na essência, contudo, é uma sonhadora renitente que, vocês lembram, sem 
formação religiosa alguma, embarca facilmente nos milagres da Virgem Maria da 
Igreja Católica e quando a procissão se desfaz e redunda em prosaico piquenique, ao 
contrário de todos ao seu redor, entra em crise depressiva que ninguém entende. 

Claro, a mesma sonhadora que, embora em seu italiano rasteiro repita mil 
vezes que não, se deixa tantas vezes seduzir pelo falso discurso romântico 
masculino, e, como já nos quer mostrar a primeira sequência do filme, a do 
afogamento, sempre se dá mal. 

Se, histórica e estilisticamente falando, Cabíria é soma contraditória de 
realismo e imaginação, nela este segundo elemento sempre termina dizendo a última 
palavra, ou melhor, tomando a última atitude. E nisso seu parente mais próximo, na 
área do cinema é o Carlitos de Chaplin. 

Objetiva e pragmática por um lado, guarda suas economias para uma velhice 
incerta, tem sua casa própria e sabe o quão importante é ter quatro paredes onde 
repousar o corpo cansado. Porém, por outro lado, não resiste muito tempo toda vez 
que uma voz masculina lhe fala de amor, só o tempo de seu pragmatismo ser 
engolido pela sua ânsia de devaneio. 

O exemplo extremo dessa vulnerabilidade, eterna e incorrigível, acontece 
com o aparecimento de Oscar, o pior de todos os pretendentes, justamente por 
aparentar ser o melhor. Mas para uma crente na felicidade como Cabíria, como não 
acreditar em seu carinho, sua dedicação, sua gentileza de cavalheiro, suas flores? 
Como não crer em sua insistência em contrair matrimônio e serem felizes para 
sempre, como nos contos de fada? 

Ao invés de conduzi-la ao altar, Oscar a conduz, floresta adentro, ao 
precipício, o pretexto de lhe mostrar o por-do-sol escondendo as suas intenções 
homicidas. Quando ela, perplexa, percebe, implora entre lágrimas então que a mate, 
que não a deixe sobreviver ao golpe. E o pedido, o espectador sente, tem menos a 
ver com os bens materiais perdidos, que com a destruição da ilusão amorosa. Como 
continuar vivendo sem a possibilidade de ser feliz? Sem casa, sem dinheiro, mas 
sobretudo sem sonho, a morte seria melhor.   

E aí é que o espectador se engana, porque, basta, na cena final, um grupo de 
jovens circundá-la com sua música e sua alegria, para Cabíria tornar a acreditar na 
humanidade e na possibilidade de ser feliz. 

Seu sofrido sorriso final, a nós dirigido, constitui-se em uma das mais belas 
imagens que o cinema já foi capaz de criar. Ao mesmo tempo em que, de forma 
genial, completa a construção do personagem, sua renitência congênita em crer, 
fecha o filme com o que pode ser lido, se se quiser, como uma mensagem autoral. 

Mas, claro, se há mensagem em Noites de Cabíria, ela é a própria Cabíria, 
para sempre confundida em nossas cabeças de cinéfilo com a divina Giulietta 
Masina que a interpreta, como não? 
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Meu Kubrick favorito 
 
Um dos grandes cineastas do século, Stanley Kubrick (1928-1999) é sempre 

lembrado por filmes grandes, como 2001, O iluminado e Laranja mecânica. A 
filmografia de Kubrick me é cara, mas nela o que pessoalmente mais me cativa é um 
filmezinho pequeno, do seu começo de carreira, o terceiro que ele rodou, aos vinte e 
sete anos de idade, ainda em 1956, bem antes de projetar-se no cenário mundial, 
com Spartacus, Lolita e o que veio depois. 

 Refiro-me a O grande golpe (The killing), essa eletrizante estória de assalto a 
um hipódromo, possivelmente inspirada no Huston de O segredo das jóias e talvez 
também no Dassin de Rififi. 

O estilo é “noir” e o filme tem todos os ingredientes do gênero, a começar 
pela fotografia em preto e banco de Lucien Ballard, composta de sombras, cortadas 
por focos de luz localizados. A câmera é, na verdade, quase um personagem, a 
perscrutar friamente o decorrer dos acontecimentos, como se apostando 
maldosamente no fracasso do empreendimento. 

Desempenhado pelo ótimo Sterling Hayden, o protagonista Johnny Clay é 
esse ex-presidiário que concebe e executa o engenhoso e ousado plano de apropriar-
se de dois milhões de dólares, o apurado do hipódromo no dia de uma grande 
corrida. Para tanto, ele precisa de sócios que banquem o capital inicial e de 
operadores que façam tarefas periféricas, como, no momento exato, provocar uma 
briga de disfarce, atirar num cavalo, ou apanhar uma sacola jogada de uma janela. 

Clay é o cabeça, mas o assalto (e o filme) tem uma penca de coadjuvantes, 
dos quais destaco a dupla feita por Elisha Cook e Marie Windsor, ele, o marido 
fraco e tolo, ela, a mulher esperta que, com manhas conjugais, arranca o segredo do 
plano e o repassa ao amante, o qual, por sua vez, decide ter uma participação nos 
lucros, depois do assalto consumado. 

Em assumido ponto de vista onisciente, a narração nos conta - em voz over – 
o que acontece no dia do assalto a cada um dos envolvidos, isto com indicações 
verbais de hora e minutos, como se estivéssemos acompanhando um relatório. Como 
os personagens são muitos (uns nove ou dez) e as ações, embora ocorrendo em 
locais diferentes, sejam inevitavelmente simultâneas, o tempo narrativo se desloca 
para frente e para trás, em cada caso, recomeçando com cada personagem e 
terminando no mesmo ponto, de modo que se vê o já visto toda vez que as ações 
confluem. 

Esse vai-e-vem cronológico (que Tarantino imitaria muitas décadas mais 
tarde, no seu Pulp Fiction) desconsertou os distribuidores, mas, Kubrick o manteve 
e, de fato, constitui um dos avanços semióticos sobre os filmes da época. Uma pena 
que a ele esteja atrelado o recurso da voz narrativa, tão incomodamente onipresente, 
ao ponto de “verbalizar” demais o filme, quando o visual já diria tudo, um erro que, 
desnecessariamente, nos faz lembrar que se trata de uma adaptação, no caso, do 
romance “Clean Break” de Leonel White.  
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À parte esse problema, O grande golpe é um filme quase perfeito, que fica na 
história como uma bela lição de cinema, quiçá mais instrutiva que o Kubrick 
consagrado. 

Pode ser lembrado por muitos fatores. Entre outros, eu gosto de lembrá-lo por 
aquela cena final, hoje antológica. Depois do assalto efetuado, já no aeroporto, os 
ansiosos Johnny Clay e sua namorada embarcam a mala contendo a fortuna roubada. 
Seria o final feliz, não fosse por um cachorrinho que, se soltando dos braços de uma 
madame, corre para a pista de vôo e faz o manobrista do carrinho que levava as 
bagagens derrubar a mala; com a pancada no piso, esta abre-se e, com a ajuda do 
vento, proporciona aos presentes estupefatos, uma chuva de cédulas. 

Este tipo de desenlace é o que os comentadores de filmes policiais de 
antigamente costumavam chamar de ´o dedo de deus´, o fator metafísico que vinha 
ao encontro da moral, segunda a qual “o crime não compensa”. Em O grande golpe 
o interessante é que esse desenlace, antes de, externamente, confirmar os códigos do 
gênero, internamente, confirma o papel da câmera, o já citado, de apostar no pior. 

Com a pequena ironia de o pior para os protagonistas ser o melhor para o 
filme. 

 
 
O meu melhor Tati 
 
Quando assisti a Meu tio pela primeira vez fiquei sem saber o que pensar. 

Parecia sério para ser uma comédia, e cômico para ser um filme sério. Premiado em 
festivais internacionais, acho que fora trazido a João Pessoa pelos críticos que, 
naquela época, começo dos anos sessenta, organizavam o “Cinema de arte” e, 
portanto, devia ter coisas que a juventude dos meus olhos não via. E tinha. 

À parte a influência da crítica sobre a minha opinião, o filme me pareceu 
encantador. No mínimo, era diferente de tudo o que eu conhecia e, na sua 
desconcertante originalidade, prometia nunca ser esquecido. E não foi. 

Tudo bem, de alguma maneira me lembrava Chaplin, mas um Chaplin com 
quem se risse menos e se pensassse mais. Como em Chaplin, a base era a 
pantomima, só que com um investimento muito mais radical na visualidade, de 
modo que, mesmo não sendo mudo, nele o diálogo parecia irrisório, acidental, 
decorativo. 

Por isso, o enredo era frouxo, como se dependente do cenário e das 
pantomimas. 

Digamos que havia um contraste básico que, mesmo eu, fui capaz de perceber 
sem a ajuda da crítica. De um lado, ficava o mundo artificial e falso da burguesia 
que abraçara a tecnologia como um deus. Do outro lado, ficava o mundo natural e 
espontâneo das crianças, dos animais e, claro, do pobre e desajeitado Mr Hulot, o 
“tio” do título. Aquele primeiro mundo era descrito como caricatura, e este segundo, 
de modo direto, às vezes quase documental, como nas cenas de abertura e 
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fechamento do filme, que mostravam os cachorrinhos se divertindo à vontade pelas 
ruas da cidade, ao som de uma lírica trilha sonora. 

Quem viu o filme lembra comigo o quanto a residência da família burguesa 
consistia numa galeria de gadgets inúteis, cujo campeão devia ser aquela estátua de 
peixe ereto, de cuja boca jorrava um jato d´água, toda vez que a zelosa dona de casa 
apertava um certo botão, com o detalhe de que, pragmática, ela só o fazia quando 
havia visitas para ver o espetáculo. 

Como dito, o contraponto desse mundo kitsch e ridículo era a vida simplória 
de Mr Hulot, coitado, um inadaptado a tudo que fosse regra, ordem, ou simetria. 
Posto dentro daquele mundo “perfeito”, cada gesto de Hulot era um desastre 
garantido. 

Na verdade, ambos, burgueses tecnológicos e inadaptados como Hulot 
provocavam o riso, porém, com uma diferença fundamental. Vendo os primeiros, 
ríamos “deles”, vendo os segundos, ríamos “com eles”. E essa diferença condizia 
com a mensagem do filme. 

Agora que Meu tio (Mon oncle, 1958) completa cinquenta anos, revejo-o em 
formato de DVD, e alegre, faço duas constatações: (1) as minhas impressões de 
juventude prevalecem e (2) o filme continua belo e cativante. 

Como se sabe, o seu autor, o cineasta francês Jacques Tati (1907-1982) ocupa 
um lugar ao mesmo tempo singular e destacado na cinematografia, não apenas 
francesa, mas mundial. De alto nível, sua obra não se parece com mais nada que se 
tenha feito no planeta, de forma que transcendeu movimentos e estilos e, na própria 
França, não se atrelou a escolas e foi respeitada por clássicos e vanguardistas. 

Extremamente caprichoso na execução de seus projetos, Tati terminou por 
rodar pouco e, em cinco décadas de atividade, não deixou mais que seis longas. 
Como está claro no seu divertido curta de 1947, Escola de carteiros, o seu impulso 
inicial para a criação veio mesmo da pantomima, que com o passar do tempo, foi 
evoluindo para a gag visual, até o extremo da quase abstração plástica. Para citar 
dois dos seus filmes mais conhecidos, se a pantomima prevalecia em As férias de Mr 
Hulot (1953), a abstração visual o fazia em Playtime (1967). 

Ora, Meu tio jaz em um meio termo, ideal e equilibrado, entre as duas coisas, 
com a vantagem de exibir um elemento adicional, embrionário em As férias e já 
praticamente descartado em Playtime, a saber, o lirismo. 

Por essas e por outras, concordando com o jovem que fui nos anos sessenta, 
não hesito em dizer que Meu tio é o meu melhor Tati. 

 
 
Quando voam as cegonhas em reprise 
 
 Em cinco de março de 1953 não era só o "culto à personalidade" que 

se enterrava com Stalin, mas todo um baú de mentiras do regime soviético que, 
como é sabido, Kruschev faria questão de escancarar, três anos mais tarde, em 
fevereiro de 1956, no famoso XX Congresso do Partido Comunista. 
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Pois, coisa curiosa,  uma das denúncias de Kruschev afirmava que Stalin não 
tinha contato com a zona rural do país desde a década de vinte, e só a conhecia – 
pasmem! – das telas de cinema, dela alimentando, portanto, uma visão totalmente 
falsa, idílica, paradisíaca, já que os "seus" cineastas, naturalmente auto-censurados, 
filmavam somente o lado positivo da vida no campo ou douravam o negativo com 
propaganda. 

 Kruschev pode ter exagerado, como acha o historiador espanhol 
Roman Gubern, mas essa assertiva em si mesma ilustra a contento, entre outras 
coisas, a situação do cinema russo sob Stalin. Foi só com o chamado "degelo" que a 
arte cinematográfica na URSS pôde retomar um pouco o fôlego que havia tido no 
início do século, com Eisenstein e outros, e inclusive, romper a cortina de ferro para 
aparecer no Ocidente. O primeiro broto dessa abertura veio com O quadragésimo 
primeiro, o impressionante filme do jovem cineasta Gregori Tchoukhrai que, em 
1957, conquistaria o juri de Cannes, arrebatando, sob aplausos, o prêmio especial do 
Festival. 

 A partir daí o mundo inteiro ficaria atento a esse novo cinema russo, 
tanto é assim que ninguém se surpreendeu quando, no ano seguinte, 1958, a Palma 
de Ouro coube a Quando voam as cegonhas (Letiat Jouravlij), de Mikhail 
Kalatozov, supondo os jurados, equivocadamente, que estavam premiando mais um 
jovem cineasta que desabrochava quando, na verdade, Kalatozov, nascido em 23 de 
dezembro de 1903, em Tifflis, Georgia, era um dos pioneiros do cinema soviético, 
atuando desde os tempos do cinema mudo, com uma longa carreira atrás de si, cheia 
de altos e baixos, como não poderia ter deixado de ser no país em que vivia. 

 Além de Kalatozov e Tchoukhrai (que seria premiado em Cannes de 
novo pelo seu A balada do soldado, em 1960), citam-se, dessa fase, os nomes de 
Sergei Youtkevicht, (Othello, 1956), Grigori Kozintsev, (Dom Quixote, 1957, 
Hamlet, 1964) e Mikhail Romm, este, salvo em cinematecas, um completo anônimo 
no Ocidente. 

Na verdade, a revisão crítica da época concorda em que não chegou a haver 
um movimento de cinema propriamente dito, com a quantidade, a atmosfera, o estilo 
e o empenho coletivo que caracterizam um movimento. Tratou-se, sim, de uma 
produção esporádica e mais desafogada da censura estatal que dava continuidade à 
perfeição técnica e preciosismo formal marcantes no cinema russo de todos os 
tempos, sempre tematicamente dividido entre a intenção de ser didático e o impulso 
natural a ser romântico, ou, outra dicotomia, entre o anseio de ser realista, verídico, 
documental, e o sonho de ser ficção arbitrária 

 Essas dicotomias estão bem presentes em Quando voam as cegonhas, 
re-exibido entre nós. O filme narra a desencantada estória de uma jovem, Verônica 
(Tatiana Samoilova), cujo noivo, Boris (Alexei Batalov), é convocado para a II 
Guerra Mundial e não retorna. Enquanto isso, ela perde os pais num bombardeio, é 
forçada a casar com um primo que a violentara (A. Schvorin), e por fim, vai 
trabalhar como enfermeira na Sibéria. 
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 "Suave e tocante estória de amor com a maior parte das virtudes de 
uma produção de Hollywood, mais a atenção ao detalhe e ao realismo que são 
totalmente russos", nos diz do filme o crítico inglês Leslie Halliwell, ao que o 
francês Doniol-Valcrose acrescenta "o lirismo delirante das imagens comprovam sua 
força no conteúdo". Já Jean Mitry, que vê em Kalatozov um artesão perfeito, mas 
sem gênio, elogia "a ausência de melodrama, a simplcidade e o frescor" do filme, 
enquanto Georges Sadoul destaca "a paixão e a autenticidade". 

 Apesar de certo nível de propaganda, visível principalmente nos 
momentos em que os personagens discursam, no caso, no hospital e na cena final da 
praça pública, Quando voam as cegonhas definitivamente continua um grande 
filme, com natural vocação para clássico, repleto de sequências magistralmente 
construídas e inesquecíveis, que a crítica internacional não se cansa de citar, a saber: 

 1) a desencontrada despedida dos noivos nas ruas de Moscou, ao meio 
da multidão e dos tanques de guerra; 2) a descoberta da morte dos pais de Verônica 
no prédio devastado 3) a lírica morte do soldado Boris, com suas projeções 
delirantes misturadas às imagens rodopiantes das árvores que o circundam; 4) o 
bombardeio no apartamento do primo, os estrondos das explosões abafados pela 
música que o medo do rapaz arranca das teclas enquanto o rosto da moça, fustigado 
pelos lampejos, permanece impassível; 5) a desesperada tentativa de suicídio de 
Verônica, que sobe as escadas da ponte por debaixo da qual passará o trem, em 
montagem frenética que tira o fôlego do espectador; 6) a recepção aos heróis, com o 
fim da guerra, em que Verônica, depois de conscientizada pelo discurso do militar, 
faz épica distribuição das flores. 

 Enfim, esperemos ser possível ver, ou rever, mais do cinema soviético 
dessa fase. 

 
 
A fonte da donzela e Bergman 
 
Nunca esqueço o meu primeiro contato com Ingmar Bergman, no início dos 

anos sessenta. Consumidor voraz de cinema, eu estava, pelas estatísticas das 
exibições locais, acostumado a um modelo de cinema americano onde, pelo menos 
até então, contundência tinha limites. 

Por mais noir que fosse o policial, por mais selvagem que fosse o western, – 
vocês lembram – as cenas de violência eram sempre suavizadas pelas lentes auto-
censuradas de Hollywood. Pekimpah, Altman e Kubrick só seriam possíveis bem 
mais tarde... 

Num acesso de lucidez da Meca, A Fonte da donzela (Junkfraukällen, 1959), 
havia ganho o Oscar de melhor filme estrangeiro, em 1960, e creio que somente por 
essa razão entrara no nosso circuito comercial de exibição. 

O impacto foi tão grande que, de repente, me vi obrigado a reconsiderar as 
minhas ideias de realismo cinematográfico e a questionar o modelo de cinema que o 
acaso me impusera. Tudo bem, àquela altura eu já conhecia um Eisenstein aqui, um 
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Kurosawa ali, um Clouzot acolá, porém nada que, fora do modelo clássico, tivesse 
me provocado tamanho abalo. 

Ainda hoje me recordo de como, depois de ver A fonte saí do cinema 
estremecido, e como passei vários dias sob efeito do impacto. Lembro que tentei 
contar o filme em casa a um irmão, e meu relato, depois de alguns esforços, virou 
um gaguejo impotente, do qual desisti, com medo de que a família começasse a 
desconfiar que ir a cinema estava atrapalhando minha sanidade mental. 

Mais tarde vi outros Bergmans, inclusive alguns cronologicamente anteriores 
a A fonte, como Morangos Silvestres, mas a impressão inicial persistiu, e para mim, 
na maior parte do tempo, Bergman era A fonte. 

A ideia que não consegui transmitir a meu irmão era a de que um filme tão 
contundente, com cenas de estupro e assassinato, fosse ao mesmo tempo – e por 
causa disso mesmo! – tão belo. Como era possível esse milagre de casar a infinita 
crueldade do tema com a suprema beleza da imagem? Onde residia o ponto de 
tensão entre conteúdo e forma? Como era possível, em cinema, ser tão 
inseparavelmente primitivo e requintado, explosivo e contido, pulsional e 
estruturado?  

Hoje em dia, quando a contundência virou regra, o filme pode ter perdido 
parte de seu impacto, mas duvido que a sua beleza. Revê-lo agora foi uma 
experiência e tanto, a oportunidade de constatar que não perdeu qualidade com o 
passar do tempo e que, ainda hoje, se alinha entre o melhor cinema que se fez no 
século inteiro. 

Uma curiosidade sobre essa obra prima, no meu entender e da crítica em 
geral, quase irretocável, é que tenha sido renegada pelo seu próprio autor. Em O 
cinema segundo Bergman (Paz e terra, 1977), o cineasta considera o filme com certo 
desprezo como “um acidente de percurso”, “um filme para turista ver”, “imitação 
miserável de Kurosawa”. 

Claro que levei um choque quando li isso pela primeira vez. Gastei tempo e 
energia refletindo sobre o assunto e fiquei com questões que, na re-estreia do filme 
entre nós, lanço aos cinéfilos que como eu, amam A fonte. Agnóstico assumido, 
Bergman não estaria apenas refutando a premissa cristã que o seu filme encarna? A 
alegada imitação de Kurosawa, afinal nem tão visível assim, não seria o pretexto 
para a renegação? Outra coisa, renegar A fonte não é renegar Hollywood, que o 
premiara? Sejam quais forem as respostas, de uma coisa não tenho dúvidas: é de que 
o affair Bergman versus A fonte ilustra um desses casos – afinal nem tão raros assim 
na história das artes! – em que o autor se equivoca redondamente sobre sua própria 
obra. Umas vezes o equívoco consiste em superestima, outras vezes, como aqui, em 
subestima. 

–––––––––––––––––––– 
Estamos em alguma parte obscura da sombria Suécia medieval, em pleno 

século XIV quando Catolicismo e paganismo, Cristo e Odin ainda se confundiam na 
mente das pessoas. Um dia a jovem Karin (Birgitta Peterson) é incumbida, pelos 
pais (Max von Sydow e Birgitta Valberg) de levar uma encomenda até a Igreja, no 
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vilarejo mais próximo. Acompanhada de uma empregada grávida e rancorosa, que 
inveja a sua condição de nobre, parte pela manhã, e atravessa vales e florestas. 

No caminho, encontra dois pastores e um menino, com quem reparte o pão e 
o vinho que conduzia. Saciados da fome, os pastores a estupram e a matam à 
pauladas diante do garoto. 

Faz o destino com que vão ter justamente na casa dos pais da vítima, que lhe 
dão abrigo. São descobertos quando tentam vender, aos pais, as vestes sujas do 
sangue da moça morta. Na manhã seguinte o pai executa a vingança, matando não 
apenas os dois pastores, mas também o garoto, que naturalmente não tinha culpa. 
Depois disso, a família vai à procura do corpo da jovem que, soerguido da terra, 
deixa brotar as primeiras águas de uma fonte. No local se erguerá uma igreja. 

A estória foi roteirizada por Ulla Isakson a partir de uma das vinte e sete 
versões de uma antiga canção folclórica, chamada de “As meninas de Töre em 
Vänge”.  

Que se trata de um lenda, o espectador de A fonte da donzela não tem 
dúvidas, pois a direção de Ingmar Bergman remete a essa origem, inclusive 
propondo um intertexto com a conhecida estória de “Chapeuzinho Vermelho”, 
naquele instante em que os dois pastores, antes de estuprá-la, fazem à moça, 
perguntas sobre as partes do seu corpo. 

 Contudo, essa origem lendária, que poderia dar ao filme uma aura de magia 
encantada, vai ficando por aqui. Extremamente realista, o filme conta a estória com 
uma crueza chocante que, hoje em dia nem tanto, mas 1959, deve ter preocupado os 
censores mais liberais. 

Por outro lado, – como explicar isso? – quanto mais realismo mais beleza! 
Acho que uma cena antológica do cinema do século é a do estupro. No meio da 
floresta, a moça tentando se defender dos horrendos pastores, um deles, desprovido 
de língua urrando para falar; ao longe a empregada tomando de uma pedra para a 
defesa e soltando-a como a concordar com o estupro e o crime, e depois o menino, 
deixado a sós com o cadáver da moça, tentando comer as sobras de pão e 
vomitando, apavorado. 

Claro que se tem aqui uma temperatura máxima de interpretação dentro 
daquele postulado bergmaniano de que “cinema é antes de tudo, teatro”. Prestem a 
atenção, por exemplo, às expressões faciais do garoto, durante e depois do estupro e 
do crime. Numa cena dessas é possível sentir o quanto Bergman deve ter exigido de 
sua troupe para conseguir o efeito certo. 

Mas não é só isso, pois a qualidade da cena depende do todo do filme e uma 
gama de fatores conjuntos faz esse todo funcionar de forma magnífica. 

Na impossibilidade de uma análise mais detida, citemos a combinação 
ritmada de fotografia, enquadramento e montagem, cada nova tomada servindo, não 
apenas para encaminhar a estória, mas sobretudo, para condensá-la e enriquecê-la 
dramaticamente. Vejam, mais um exemplo, como elementos diegéticos como água e 
fogo, sempre recorrentes ao longo do filme e guardando um simbolismo especial, 
formam pares comparáveis com luz e sombras (cf o preto-e-branco alto-constrativo 
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de Sven Enkyvist), de modo tal que plástica e universo ficcional resultam 
indivisíveis.  

O espectador de A fonte da donzela que porventura assista ao filme com 
olhos ideológicos demais pode, eventualmente, se ressentir de sua, digamos, 
mensagem transcendental, de sua carga metafísica, a violência descrita sendo no 
final redimida em milagre, mas aqui cabe a nós a lembrança daquele oportuno 
postulado de Coleridge, válido para todas as artes de todos os tempos, qual seja, o da 
“suspenção da descrença” como primeiro e mais elementar passo para a apreciação. 

Não é assim que se faz com as lendas mais imaginosas? 
 
 
Para relembrar Rosselini 
 
Em 2006, o mundo cinematográfico celebrou o centenário do cineasta italiano 

Roberto Rosselini, nascido em oito de junho de 1906, e falecido em 1977. Na 
história do cinema, Rosselini consagrou-se como o realizador mais expressivo do 
neo-realismo italiano, movimento de cinema que, de fato, não pode ser imaginado 
sem a sua trilogia, hoje clássica: Roma cidade aberta, 1945, Paisà, 1946, e 
Alemanha ano zero, 1947. 

E, contudo, Rosselini não foi neo-realista o tempo inteiro. Antes da guerra, 
ele fizera filmes fascistas, e, após a fase estritamente neo-realista, teve o que se 
poderia chamar de “sua fase Ingrid Bergman”. Casado, debaixo de estrondoso 
escândalo, com a atriz hollywoodiana, as suas realizações dessa fase dependeram do 
belo rosto de Bergman que, convenhamos, nunca deu muito certo com os tons 
documentais remanescentes do neo-realismo, em filmes como Stromboli (1949) e 
Viagem à Itália (1953). 

Pouco visto fora da Itália, e raramente cogitado pela crítica internacional, o 
Rosselini que veio depois, anos sessenta e setenta, nos parece pouco relevante ou 
mesmo, para alguns, indigno de nota. Ao contrário de seus companheiros de neo-
realismo (Fellini, Visconti, Antonioni...), que, encontrando um estilo próprio, se 
projetariam para o mundo com o boom do cinema italiano dos anos sessenta, 
Rosselini dedicou-se à televisão ou a projetos mais ou menos anódinos. 

Pois entre a fase Ingrid Bergman (divórcio em 1957) e os televisivos anos 
sessenta, há um filme do cineasta que perdura como, se possível fosse dizer, um 
Rosselini todo especial, promessa de uma maturidade, talvez frustrada, mas de todo 
jeito, esperada. 

Refiro-me a De crápula a herói (Il Generale della Rovere, 1959) que, agora, 
para a alegria dos cinéfilos da vida, sai em DVD. 

Passado em Gênova durante a II Guerra, o filme nos apresenta a figura risível 
desse escroque, Bardone, um falso coronel que, rendido aos alemães, vive de 
ludibriar os seus próprios compatriotas para arranjar o dinheiro que perde nas mesas 
de jogo. Fraco e viciado, Bardone não hesita em arrancar liras de suas conquistas 
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amorosas, ou, mais frequentemente, de mães e esposas que pagam para ter notícias 
(falsas) de soldados a quem a guerra deu fim. 

Quando a figura desse “crápula” está bem definida, passamos a segunda parte 
da estória, na intitulação brasileira indicada com a palavra “herói”. 

Desmascarado pela Gestapo, Bardone é, sob ameaça de pena de morte, 
obrigado a assumir uma missão nada fácil para o seu espírito pusilânime. É que, 
morto um grande líder da Resistência na África, o General della Rovere do título 
original, e, mantido o fato em segredo, Bardone, é jogado entre as paredes de um 
cárcere para, de agora em diante, passar por esse grande líder, junto a presos 
políticos italianos, com o objetivo de desvendar segredos que interessam a Gestapo. 

Convivendo, pela primeira vez, com o isolamento, o desconforto, a tortura e o 
medo, mas também com o idealismo renitente dos membros da Resistência, Bardone 
vai, a revelia de si mesmo, se transformando e, no final, quando se vê diante de um 
pelotão de fuzilamento, prefere morrer a dedurar os compatriotas. Do Bardone que, 
meio perplexo, lê nas paredes da prisão, as últimas palavras dos condenados à morte 
(uma delas diz que: “nunca pensei fosse tão fácil morrer”!) até o Bardone que 
assume corajosamente o lugar fatal de Rovere, vai uma distância, a um só tempo, 
grande e pequena. 

Com extrema competência, o filme acompanha o processo psicológico de 
transformação do protagonista, e nos convence de que, sim, a ética pode ser 
aprendida, a depender das circunstâncias. 

Tanto é assim que, se há, em momentos diferentes da narrativa, dois 
Bardones, o crápula e o herói, o espectador atento dá-se conta de que um já continha 
o outro. Por exemplo, quando Bardone rasga o cheque falso que a sua ex-amante, 
sabendo-o falso, aceitara, o espectador tem o primeiro lampejo de que há limites 
para o seu mau-caratismo. 

Mais tarde, quando as bombas nazistas estão estourando sobre o presídio, um 
Bardone apavorado implora que abram a cela, e contudo, uma vez aberta, para seu 
próprio estranhamento, supera seu medo e grita aos colegas de cárcere que tenham 
coragem. Reposto, na cela, encolhe-se num canto e reza, mas o gesto heróico já fora 
esboçado. 

Um momento chave – profundamente tragicômico, como poucos no cinema -
- ocorre quando, depois de torturado até o sangramento, lhe mostram a foto da 
família do General della Rovere e Bardone se comove até as lágrimas, como se 
naquela foto alheia estivesse vendo a sua própria esposa e seus filhos. 

Na verdade, construído com sutileza, o personagem possui a ambiguidade de 
um Carlitos, aquele – vocês lembram -- medroso e aproveitador que, no entanto, 
enfrentava os grandalhões com destemor quando se tratava de tomar o partido de 
alguma criatura porventura mais frágil que ele. 

Em franca oposição ao que esteve um dia entre os princípios estéticos do neo-
realismo, Il Generale della Rovere – atenhamo-nos ao título original -- é 
decididamente um “filme de personagem” que, como tal, dependeu enormemente do 



 145 

ator, Vittorio DeSica, diga-se de passagem, possivelmente na melhor interpretação 
de toda a sua longa e versátil carreira. 

 
 
Imitação da vida 
 
Só presto atenção à televisão quando ela fala de cinema. 
O “Fantástico” da Globo apresentou aquele caso da adolescente carioca que, 

sendo filha de uma favelada, fora criada por uma madame da Zona Sul, e agora 
estava dividida entre a pobreza da mãe natural e a riqueza da mãe postiça. 

Para ficar tudo mais bonitinho e culto, a equipe do programa ilustrou o caso 
com uma moldura cinematográfica, lembrando que situação semelhante já havia 
sido ficcionalizada por um filme dos anos cinquenta, Imitação da vida, do qual 
algumas cenas foram mostradas. E ficou-se nisso. 

Ora, acontece que Imitação da vida (Imitation of life, Douglas Sirk, 1959) é 
um dos meus melodramas prediletos daquela década e, assim, enquanto brechava a 
reportagem, remontava à época e ao filme, duas coisas que se confundem na minha 
cabeça. 

Digamos, primeiro, que o filme tem menos semelhanças com o caso 
brasileiro do que nos quer fazer crer a Globo. Para começar, o contraste enfocado 
não é tanto pobreza versus riqueza, e sim, negros versus brancos. No filme a moça 
(Susan Kohner) era uma mestiça de tez alva, filha de uma empregada negra (Juanita 
Moore) com um branco, que, criada na residência classe média da patroa (Lana 
Turner), passava por branca, tão branca quanto a filha legítima da casa, a lourinha 
Sandra Dee. 

Assim, vivendo em contexto branco e sempre que podia escondendo a mãe 
preta na cozinha, ela fazia o possível e o impossível para, num país racista, levar 
uma vida “normal” – o que era sempre atrapalhado pela ingenuidade da mãe natural. 

Ainda hoje me lembro daquela cena ao tempo em que a menina era pequena e 
a preta vai pegá-la na escola: aparecendo na sala de aula de brancos, quase mortifica 
a filha, que se enfia na carteira e se esconde da mãe por trás das capas dos livros. 
Ou, mais tarde na estória, aquela outra, em que o namorado louro (Troy Donahue) 
descobre a verdade sobre a origem racial da moça e, de tão indignado, literalmente a 
espanca numa ponta de esquina, deixando-a estendida no chão. 

Mas o paroxismo mesmo vem no final do filme, com o corpo da velha 
empregada negra sendo conduzido ao cemitério e a filha em prantos, suplicando um 
perdão irremediavelmente tardio. Quem é que conseguia sair do cinema sem chorar? 

Claro, na época certo setor da crítica torceu o nariz para toda essa 
lacrimosidade, subestimando o fato de que o filme já ousava, em plenos anos 
cinquenta, tocar no tabu do preconceito racial americano. Na verdade, autor de uma 
série de grandes melodramas na década, (Sublime obsessão, Palavras ao vento, Hino 
de uma consciência, Sinfonia interrompida, lembram?), o cineasta Douglas Sirk 
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(1900-1987) só lograria um reconhecimento definitivo muito tempo depois de sua 
aposentadoria, consumada com Imitação, seu último filme.  

De nascimento dinamarquês e formação alemã, ele migrara para Hollywood 
ao tempo da Segunda Guerra, onde se firmou como um bom diretor de estórias 
comoventes, de retorno comercial garantido. 

Voltando à Alemanha devidamente aposentado, no início dos anos sessenta, 
ele passaria a ensinar cinema por algum tempo e, a partir dos anos setenta, sem 
nunca mais retomar a direção, viria a se tornar a musa do chamado “Novo Cinema 
Alemão”, em especial do sombrio e deprimido Rainer-Werner Fassbinder. 

O que será que há de comum entre o revolucionário cinema de Herzog, Wim 
Wenders, Schloendorff, Fassbinder, e a aparentemente convencional saga de 
melodramas hollywoodianos de Douglas Sirk, veículo para astros como Rock 
Hudson e Lauren Bacall? 

Eis perguntas que só o tempo seria capaz de responder... O fato é que, 
somente depois dessa consagração internacional, é que a crítica, tanto a americana 
como a estrangeira, foi capaz de descobrir, nos seus melodramas cinquentistas, a 
qualidade que não havia sido capaz da perceber na época. 

Aqui, como em tantos outros casos, mais uma vez o público acertou antes dos 
críticos. 

 
 
Troca de professor 

Embora trabalhe com crítica, algo de que não abro mão é a minha condição 
de espectador comum, aquele que se emociona, torce, ri, chora, enfim, se entrega ao 
filme e só compra ingresso por causa dessa entrega. 

Pois é como espectador que quero falar de meu contato com um velho filme, 
que vi pela primeira vez pelo menos quarenta e cinto anos atrás e que, agora, 
acidentalmente revejo. 

No começo dos anos sessenta, eu tinha treze a catorze anos de idade e fazia o 
ginásio num dos colégios mais austeros de João Pessoa, o Lins de Vasconcelos, 
onde o estudante só entrava e só saía com a apresentação de uma caderneta 
devidamente carimbada, que devia receber, todo dia, o visto dos pais. 

Naquele dia, eu, que era todo certinho e medroso, não sei onde fui buscar 
coragem para gazear aula e ir à matinée do Cine Plaza. Tive que ir do jeito que 
estava, com a vistosa farda do Lins, o emblema público da minha culpa. 
Envergonhado do delito que estava cometendo, comprei o ingresso e entrei, mas, ao 
chegar à sala de projeção, qual não foi a minha surpresa em constatar que 
praticamente todo mundo lá dentro estava fardado. Diferentes entre si, as fardas 
eram tantas que parecia que todos os estudantes de João Pessoa haviam tido, naquela 
tarde, a mesma ideia que eu. 
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Um alvoroço só, a sala de projeção do Plaza parecia um caótico e barulhento 
congresso estudantil, porém, quando o filme começou, que concentração!  

Sabem o que é uma estória bem contada, de modo simples, direto, objetivo, e, 
ao mesmo tempo, com um atrativo visual que encanta os olhos - o casamento 
perfeito entre talento narrativo e força plástica, que deixa o espectador preso à tela, 
do primeiro ao último fotograma? 

Lá pelo final do século XIX, chega a uma certa zona de mineração, no 
primitivo estado de Montana, esse médico por nome Joseph Frail (Gary Cooper), 
uma figura meio esquisita, competente no seu ofício, mas, com certeza, de passado 
não muito correto. Embora a população do lugarejo use dos seus serviços, paira no 
ar uma desconfiança sobre a sua moral. As coisas se complicam no dia em que, 
vítima de um acidente, uma jovem e bela imigrante suiça é encontrada nos matos 
pelos mineiros, ensanguentada e desfalecida. Cegada pelo trauma, a moça (Maria 
Schell) é instalada na cabana ao lado da casa do médico, que passa a lhe dar 
assistência completa. Ao mal intencionado dono do minério local (Karl Malden) 
quer parecer que o Dr Frail deseja ficar com a moça só para si, e, um dia em que o 
médico não está por perto, faz uma visita furtiva à indefesa paciente, o que redunda, 
inevitavelmente, em tentativa de estupro e... 

 Bem, não vou reconstituir todo o enredo de A árvore dos enforcados (The 
hanging tree, 1959), e prefiro deixar à memória ou à imaginação do leitor, a tarefa 
de se aproximar do desenlace onde – digo apenas isso – a árvore do título tem um 
papel decisivo, sendo, inclusive, o tema da bela canção que deu ao filme indicação 
ao Oscar de trilha sonora. 

 A década de cinquenta, todos nós sabemos hoje, foi a fase de ouro do 
western, quando o gênero esteve o mais contundente e profundo. Um dos seus mais 
talentosos praticantes foi justamente Delmer Daves que, segundo o crítico e 
historiador René-Veillon, alcançou, em A árvore dos enforcados, uma espécie de 
ápice, engendrando a sua obra-testamento onde a maturidade do gênero coincidia 
com a maturidade do cineasta. 

Naquela sessão do Plaza, uns estudantes se sentiam mais culpados, outros 
menos, outros sem culpa alguma, de estarem gazeando aula. Nenhum deles, com 
certeza, foi capaz de tomar consciência de que, o que víramos na tela, naquela tarde, 
fora uma bela aula, substitutiva, e seguramente muito melhor, do que a que 
perdêramos nos nossos colégios. E, com uma vantagem, uma aula que não estava em 
nenhum currículo escolar: uma aula de cinema. 

Agora que um amigo querido me presenteia com uma cópia em DVD de A 
Árvore dos enforcados, o medroso ex-aluno do austero Lins de Vasconcelos que 
ainda mora em mim dá-se conta da importância de gazear aulas, ou, talvez se 
devesse dizer, da importância de, uma vez ou outra, trocar de professor.  

 
 
Acossado: para recompor o século 
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O último título da Coleção Clássicos do Cinema é Acossado (A bout de 
souffle, 1959), o primeiro longa-metragem de Jean-Luc Godard e ponto de 
referência indispensável para uma conceituação da Nouvelle Vague, um dos 
importantes movimentos que a história do cinema conheceu. 

Não sei vocês, mas para mim, rever esse filme agora foi uma experiência 
agradável e perturbadora. Nele eu não punha os olhos desde a estreia local, quando 
éramos jovens, ambos, eu e a década que mudaria para sempre a cara do planeta: os 
anos sessenta. É irônico que um filme tão “vanguarda” hoje desempenhe o papel de 
alimentar saudosismos, mas fazer o quê? 

Na verdade, um pouco menos cinema e mais ícone de uma época, Acossado 
tende a funcionar, de uma forma geral, como uma espécie de pista antropológica 
para um estudo reconstitutivo do Século XX, tanto quanto o são, digamos, a coca-
cola, o graffitti, o rock-n-roll, a mini-saia, ou um poster pin-up de Marilyn Monroe. 

Sobre sua qualidade, a primeira coisa a ser dita é, talvez, que vai menos como 
realização consumada e mais como “proposta nouvelle vague”. Só que o que ele tem 
de “nouvelle vague” é o melhor possível – aquela mistura legal de clima “noir” de 
policial americano tipo B com uma certa atitude pedante de existencialismo francês, 
assim como se fosse possível, numa irresolução genial, combinar fastfood e náusea. 

A direção é de Godard, mas é sintomático que o roteiro seja de François 
Truffaut, pois é justamente dessa co-autoria que ele arranca o equilíbrio “nouvelle 
vague” que possui: ainda não tanto abstrato, como o Godard posterior, e já 
relativamente lírico, como o Truffaut de sempre. Conforme é sabido, depois disso, 
as carreiras estilísticas desses dois cineastas tomariam rumos tão opostos que 
redundariam em desavença pessoal. 

Na época Truffaut tinha ganho o prêmio máximo de Cannes com Os 
incompreendidos e entre os jovens críticos com aspirações a cineasta que, sob a 
proteção do mestre André Bazin, faziam a revista Cahiers du cinéma, o otimismo 
era geral: Rohmer, Chabrol, Godard, cada um tinha mil planos de revolucionar o 
cinema francês e livrá-lo do peso classicista dos Claude Autant-Lara, Jean Delannois 
e René Clément da vida. 

Não digo todos, mas os jovens espectadores dos iniciais anos sessenta, onde 
me incluo, se reconheciam nessa ânsia de mudança urgente e torciam por esse 
cinema “diferente” que, ademais, viria no bojo de outras “diferenças”, como o Free 
Cinema inglês, o cinema independente americano e, logo em seguida, o Cinema 
Novo brasileiro. 

Com ecos no mito Humphrey Bogart, cujo poster ele encara em certa cena do 
filme, o feioso Jean-Paul Belmondo era o anti-herói perfeito desse cinema 
dessacralizante e dessacralizado, sempre passando o polegar nos lábios grossos e 
nicotinados e beijando sua namorada americana (tinha que ser!), uma Jean Seberg 
lindamente masculinizada pelos cabelos rentes. 

Ele é um pequeno gangster e ela vende jornais nos charmosos boulevards de 
Paris, mas a trama importa pouco num roteiro o tempo todo improvisado. O 
orçamento tinha que ser irrisório, o cenário, natural, e a câmera, incomodamente 
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mal-comportada, fazendo desenquadramentos dos atores e re-enquadrando-os de 
novo, sem aparentes justificativas diegéticas. Lembram da longa sequência do casal 
Belmondo-Seberg debaixo dos lençóis, em alguns momentos sendo abandonado 
pelo olho da câmera que passeia, gratuitamente, pelas paredes do apartamento? 

Mas à parte todo esse lado culturalmente emblemático e eventualmente 
“datado”, Acossado resguarda, sim, um frescor e uma pureza ingênua, daquele tipo 
que o adulto amadurecido só “corrige” nas suas remotas experiências de adolescente 
com um certo sentimento de culpa. 

Quem não viveu os anos sessenta pode ter dele uma reação mais fria, porém, 
de todo jeito, convém (re)visitar esse “clássico” que, ao ser feito, quis tudo menos 
ser tido, um dia, por “clássico”. 

 
 
Seios de Duília 
 
Existe coisa mais desoladora do que constatar que aquele filme que você viu 

na adolescência não tinha nenhuma das maravilhosas qualidades que seus olhos 
sonhadores um dia lhe atribuíram? Ou tinham, mas murcharam? Sim, rever filmes 
velhos pode ser uma benção, mas também pode ser uma maldição. 

Foi o que recentemente se deu comigo em relação a Nunca aos domingos 
(Never on Sunday, 1960), que eu havia visto na sua estreia, começo dos anos 
sessenta, e revejo, agora, nessa mostra do seu diretor em televisão paga. 

Do filme eu guardava a melhor impressão. Não lembrava de muita coisa, 
mas, o que perdurava em minha imaginação (mais imaginação que memória) era 
muito bom: ao som de uma canção encantatória, que fez sucesso na época, uma bela 
prostituta de Atenas dava lição de vida a um americano que tentava reformá-la. 
Vocês querem argumento mais legal? 

Além disso, a direção era de um grande cineasta que eu admirava, Jules 
Dassin, e que tinha um passado louvável, tanto em termos cinematográficos (Rififi, 
1954, por exemplo) quanto em termos políticos, tendo sido a vítima mais injustiçada 
do macartismo. Produção grega, o filme estava na moda “sessentista” de 
recuperação de cinematografias pequenas, no seu caso, se somando às investidas de 
outros cineastas e filmes de seu país, como o Cacoyannis, de Electra e Zorba, o 
grego. Tudo isso batia com o espírito de inovação da década e contribuía, na minha 
cabeça, para a perenidade do filme. 

Quando o vi eu era um espectador sem critério, porém, acho que até a crítica 
especializada da época lhe foi receptiva, haja vista os prêmios que ganhou em 
festivais de cinema, como o de melhor atriz, dado a Melina Mercouri pelo pessoal de 
Cannes, sem contar o Oscar para a trilha sonora. 

Pois bem, revisto agora – que desapontamento! – Nunca aos domingos se 
revela o que realmente é: uma chanchada mal realizada, tão “chanchadesca” quanto 
as muitas películazinhas precárias da nossa velha Atlântida, só que sem a graça de 
um Oscarito ou de um Grande Otelo. 
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O argumento, como disse, é legal, porém, a roteirização dele feita parece, 
incrivelmente, coisa de quem nunca tivesse trabalhado com cinema na vida. As 
sequências são esquemáticas, as cenas burocráticas, o diálogo parece aula de 
filosofia mal dada (e pensando bem, o é!), e as interpretações são desastrosas, 
especialmente a do próprio Dassin, ridículo no seu papel do intelectual americano 
que quer reformar Ilya (Melina Mercouri), a mulher de vida fácil mais querida no 
porto de Pireu. 

Produção da própria Melina Mercouri (a Companhia é sua, a Melinafilm), o 
filme põe uma ênfase excessiva no seu personagem e se perde no intento de criar 
uma figura vivaz, espontânea, descontraída, popular, em sua ingenuidade, mais sábia 
do que os filósofos gregos do passado clássico. Ao contrário, a sua caracterização 
consiste num amontoado dos clichês mais hollywoodianos daquilo que seria uma 
prostituta grega, sempre rodeada de marmanjos, cheia de risadas debochadas, no 
geral caricaturesca (no mau sentido do termo), e até o seu sotaque, ao falar inglês, 
soa manjado e aborrecido. A sua transformação dentro de duas semanas (espécie de 
Pigmaleão nas carreiras!), de mulher comum em profunda pensadora é implausível e 
só faz piorar a situação do filme todo. 

 Há uma cena no filme em que Homer, o intelectual, e Ilya, a prostituta, 
assistem juntos à encenação de Medeia e depois discutem o conteúdo da peça. Em 
sua defesa da vida, Ilya deturpa o sentido da obra e decide que, na verdade, Medeia 
não matou os filhos e disse que o fez somente para assustar o marido e fazê-lo 
voltar, e no final de “sua” peça, ele volta e o casal com os filhos, sorridentes e 
felizes, vão todos se divertir na praia. Tudo isso, naturalmente, sob os protestos do 
intelectual, que, ao contrário dela, defende o conceito de trágico do mundo clássico. 
Ora, esta cena, com seu potencial, ao mesmo tempo, de humor e de investimento na 
construção da verdade humana de uma personalidade simples que detestava 
Aristóteles “porque ele excluía as mulheres do seu universo perfeito”, digo, esta 
cena poderia ter sido um achado, mas que nada, a direção de atores não convence 
ninguém e o resultado, como o filme inteiro, é chapado e medíocre. 

Mais um dos aspectos chanchadescos do roteiro é que todo o esquema de 
Homer para transformar Ilya foi, sem que ela o soubesse, financiado por um rufião 
local, tão corrupto e decadente quanto a Grécia do presente (no filme sempre oposta 
à do passado clássico), e quando ela o descobre, indignada, volta a ser a prostituta de 
antes, ou pior ainda: para o conveniente fechamento da estória, aceita a proposta de 
casamento de um freguês italiano, e, nas palavras pedagógicas de um dos 
“figurantes” do filme, o amor romântico, e não a razão dos filósofos, é que a redime. 

Nada contra o amor romântico, mas vejam bem, o problema é que aqui ele 
entra na estória de sopetão e gratuitamente – para usar um termo do contexto – 
assim como um “deus ex machina”, aquele recurso mecânico do teatro antigo que 
surgia do nada somente para solucionar uma situação dramática sem solução. 

Por muito tempo, a figura de Ilya vagou no meu imaginário de cinéfilo como 
uma das muitas prostitutas cinematográficas que amo, entre as quais estão Myra, 
Cabíria e Irma. Uma pena que devo, a partir de agora, exclui-la. 
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Verdadeiros “seios de Duília”, certos filmes antigos nunca deveriam ser 
revistos, para que o coração do cinéfilo pudesse continuar feliz. 

 
 
 
Um Ford atípico 
 
O cineasta John Ford é com propriedade considerado o mestre do western, 

aquele que mais deu ao gênero a dignidade merecida. E, contudo, nem todos os 
faroestes fordianos gozam do mesmo prestígio. Audazes e malditos (Sergeant 
Rutledge, 1960), por exemplo, tem sido subestimado ao longo das décadas, e deve 
ser hoje, de todos, o mais desconhecido. 

As razões não são claras, mas, um dos fatores a considerar pode ser o fato de 
que Audazes e malditos é um western atípico. Três exemplos disso: o seu 
protagonista é um negro, e não o mocinho ariano a que o espectador do gênero está 
acostumado; toda a sua ação de tempo presente decorre dentro de uma fechada sala 
de júri, e não nos espaços abertos que nos fazem associar o western ao cinemascope; 
a narração fora desse limite de espaço é toda em flashbacks, e não na ordem 
cronológica direta que caracteriza o gênero. 

Fatores desta natureza dão a Audazes e malditos uma feição diferente que o 
aproxima de um filme noir. O que, na maior parte do tempo, o espectador tem diante 
dos olhos são os dramáticos procedimentos da Corte Marcial de um sargento da 
Cavalaria Americana, acusado de crime e estupro, tudo tornado mais grave quando 
se considera que estamos nos Estados Unidos do século XIX (Arizona, 1881), que a 
moça violentada é branca, e que, o acusado é negro. 

Contra as argumentações da promotoria, o culpado era um cidadão branco e 
aparentemente insuspeito que, na pressão do banco das testemunhas termina se 
traindo e revelando o seu crime, mas, na verdade, a inocência do Sargento Rutledge 
– excelente interpretação do ator negro Woody Strode – já estava subreptícia em 
praticamente todos os flashbacks dos depoentes, onde sempre aparecia mais do que 
a testemunha poderia ter visto, e esse mais era sempre favorável ao réu. Chamado de 
paralepse, o recurso narrativo de mostrar mais do que o relator do fato conhece, é 
comum no cinema, porém, aqui, digo, num filme de júri, o seu emprego é curioso, já 
que a sentença final depende da verdade relatada exclusivamente aos jurados, e não 
daquela, excedente, mostrada ao espectador do filme por uma câmera onisciente. 

De qualquer forma, Ford faz isso com uma maestria que, não apenas 
convence, mas reforça o emprego da paralepse como o recurso cinematográfico por 
excelência. 

Para um cineasta que fez a decantação da conquista do Oeste americano, a 
crítica costuma colocar Audazes e malditos dentro de um trilogia fordiana de 
lavagem de culpa: para com a causa feminina em Sete mulheres (1966), para com os 
índios em Crepúsculo de uma raça (1964), e para com os negros, aqui. Não sei até 
que ponto a trilogia tem pertinência, mas, de fato, Audazes e malditos enfrenta o 
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preconceito racial de modo direto, e isto em 1960, época, nos EUA, particularmente 
incômoda. Se o desenlace do filme já não dissesse tudo, há um pequeno detalhe no 
seu elenco que dá, ao espectador atento, um recado subliminar. Explico-me. 

Em toda a história do cinema americano, um dos filmes mais polêmicos foi 
Nascimento de uma nação (D.W. Griffith, 1915) que, ao mesmo tempo em que 
fundava a linguagem cinematográfica, fazia a apologia do racismo. Pois nele há uma 
cena chave em que uma moça branca é perseguida, e por causa disso, morta, por um 
negro que a quer violentar. Quem faz o papel da moça é Mae Marsh, que, agora, 
quarenta e cinco anos depois, Ford escolhe para integrar o elenco de Audazes e 
malditos, como uma das senhoras da comunidade. Talvez para o estrangeiro nem 
tanto, mas, no contexto americano, esta escolha é sintomática. 

De modo que, no final do júri, quando a esposa do juiz, de rosto em primeiro 
plano, pronuncia, atônita, o nome do culpado, a mensagem implícita parece ser: meu 
Deus, como Griffith estava errado! Nesse mesmo espírito, o filme se conclui com a 
canção folclórica “Captain Buffalo”, no diálogo referida, por tabela, à bravura e 
integridade moral do herói injustamente acusado, o sargento negro Rutledge, que, 
aliás, honrosamente, intitula o filme. 

Em tempo: sem relação com a temática, o título português do filme de Ford é 
um exemplo das deturpações que praticavam os distribuidores brasileiros. 

 
 
 
Billy sem bandeiras 
 
Ao meio das muitas gargalhadas, toda vez que revejo o Cupido não tem 

bandeira (One, two, three, 1961) de Billy Wilder, me impressiona uma coisa 
especial: a relação que o filme tem com o tempo, digo, com o tempo histórico. 
Explico-me: tal é a visão de conjunto sobre a Guerra Fria, a imparcialidade sobre as 
partes nela envolvidas, o à vontade com todas as censuras, que tudo aquilo parece ter 
sido concebido e realizado muito tempo depois da situação descrita e narrada, assim 
como se estivéssemos assistindo a um filme de época. 

E, no entanto, como se sabe, lançado em 1961, Cupido não é um filme “de 
época”, mas, um filme “da época”, e a diferença entre as duas expressões é enorme. 
Eu mesmo sou testemunha de sua (usemos o neologismo) epocalidade, pois o vi, sob 
a Guerra Fria, nos inícios dos anos sessenta. 

Não lembro como a ele reagi na ocasião, ou como reagiu a platéia que estava 
comigo, mas, visto e revisto hoje em dia, é impressionante como Cupido parece 
cada vez mais sábio no seu – digamos assim – hilário prognóstico sobre a Guerra 
Fria, e por isso mesmo, cada vez mais engraçado. 

Na Berlim Ocidental de algum tempo antes do fechamento do muro, um 
executivo americano da Coca-cola, o Sr McNamara (James Cagney) recebe a 
incumbência de hospedar a filha do chefe. Para seu azar, essa mocinha cabeça de 
vento, batizada ironicamente de Scarlett (Pamela Tiffin), vai passear no lado oriental 
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da cidade, e lá se enrabicha com o mais enrustido de todos os comunistas (Horst 
Buchholz).Ora, como fazer um alto acionista da Coca-cola aceitar um genro de foice 
e martelo em riste, ou, o que dá no mesmo, como fazer um marxista ferrenho engolir 
um sogro multinacional? Como, não se sabe, mas o Sr McNamara tem que agir 
rápido, pois, os pais da desmiolada Scarlett estão para chegar e a moça está - como 
anuncia o médico alemão - “schwanger”, o que os filhos pequenos dos McNamara 
traduzem para os pais monoglotas: “grávida”.  

A situação é, naturalmente, um pretexto para virem à tona, todos os conflitos 
possíveis, de todas as espécies, entre o mundo capitalista e o comunista, cada um 
dos dois ridicularizado por gags, boutades e outros meios mais baixos e ferinos – 
tudo isso com a velocidade de uma metralhadora, que mal dá tempo ao espectador 
de se recompor depois de uma gargalhada.  

Quando Scarlett está deslumbrada em saber do noivo que, no apartamento 
onde irão morar, em Moscou, tomarão o café-da-manhã na cama, ele explica que o 
almoço e a janta também, pois o apartamento será tão pequeno que não haverá 
espaço para outros móveis. Quando o rapaz (graças a providências do Sr 
McNamara) é confundido com um espião americano na Berlim oriental, a forma de 
tortura dos comunistas é simples; fazem-no ouvir repetidas vezes aquela musiquinha 
capitalista “Biquíni de bolinha amarelinha”. 

“Não admira que eles estejam ganhando a guerra fria”, solta, sarcástica, a Sra 
McNamara ao saber que o rapazinho comunista não usa cuecas. Com tiradas desse 
nível, a questão séria da política internacional vira o que só hoje, muitas décadas 
depois, sabemos que era: uma marmelada. É como se a voz autoral do filme nos 
dissesse: esperem para ver; daqui a quarenta anos nada disso vai valer coisa 
nenhuma; o comunismo é uma farsa, o capitalismo outra, e o conflito entre os dois, 
uma maior ainda. 

Na verdade, o conflito comunismo-capitalismo já fora alvo de Billy Wilder 
vinte e um anos antes de Cupido, quando ele, com o mesmo humor ferino, roteirizou 
o Ninotchka (1939) de Lubitsch. Só que, na época, a situação internacional, com o 
Nazismo metido no meio dos dois blocos, não tinha as drásticas proporções que 
ganhou no pós-guerra. O fato é que, hoje ou em qualquer tempo mais futuro ainda, 
não é possível rever o filme de Billy Wilder sem lembrar, intrigado, que em 1961 
estava-se no auge do que parecia ser eterno: a radical divisão ideológica do planeta 
em duas partes irremediavelmente inconciliáveis. Qualquer vivente da época sabe 
muito bem: para onde se olhasse, era o que se via. 

Menos na tela que estivesse exibindo Cupido não tem bandeira. 
 
 
Sangue sobre a neve 
 
O ato de fazer sexo recebe, como sabemos, expressões diferentes em línguas 

diferentes. Em Esquimó, por exemplo, ele é chamado de “rir com” ou “rir junto”. Só 
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que o que o povo esquimó pensa de sexo não difere de nós apenas no nível 
linguístico, mas também no comportamental. 

Acontece que o marido esquimó que recebe em seu iglu uma visita do sexo 
masculino sente-se na obrigação de oferecer a esposa ao visitante, para que ele “ria 
junto com ela”. Trata-se de uma honrosa cortesia da parte do anfitrião, que se 
sentiria profundamente ofendido se tivesse a sua oferta recusada. 

Esse estranho – para nós – costume esquimó é o pivô do roteiro de Sangue 
sobre a neve (The savage innocents), filme cujo sugestivo título português já indicia 
o corolário do enredo, aliás, constituindo um caso raro de re-intitulação brasileira 
melhor que o original. 

Sim, no dia em que o esquimó Inuk acolhe em seu iglu esse missionário 
branco, que, de Bíblia na mão, vem lhe trazer a palavra do Senhor, ele não hesita em 
cumprir o seu dever de anfitrião e ao missionário entrega o corpo da esposa Isiak. 
Pronto: está criado o duplo mal-entendido. Nem o puritano missionário 
entende/aceita o costume esquimó, nem Inuk entende/aceita a recusa. Segue-se uma 
luta corporal em que Inuk bate a cabeça do visitante contra a parede de gelo, e, por 
acidente, o mata. 

Dado por criminoso pela polícia canadense, Inuk será perseguido e, mais 
tarde, o encontro de dois patrulheiros com ele, em algum ponto ermo do Pólo, vai 
ser outra fonte de desentendimentos. 

Na verdade, a incomunicabilidade absoluta entre o povo esquimó e os 
civilizados parece ser o tema central nesse belo filme que o grande Nicholas Ray 
dirigiu, em 1959, para um tripé de produtores internacionais, ingleses, franceses e 
italianos. 

De modo realista, quase documental, e ao mesmo tempo poético, o filme 
descreve o dia-a-dia esquimó e o espectador é introduzido a costumes, crenças e 
valores que – o enfoque antropológico sugere – não deveriam ser julgados por 
critérios heterogêneos ao seu meio. 

Por exemplo: não conhecendo o fogo, os esquimós comem crua a carne do 
urso, da foca, ou do peixe que pescam. Ao lhes nascer o primogênito, deixam-no 
morrer no gelo, se se tratar de uma menina, só o segundo ou terceiro filho podendo 
ser do sexo feminino. O idoso doente é deixado em algum lugar distante e isolado 
para morrer sem o contato da família. 

Tais gestos são mostrados, não como exotismos, e sim, como coisas naturais 
numa civilização em que o ato de sobreviver vem na frente de quase tudo. 

Sobreviver é tão essencial nesse meio inóspito que, sendo conduzido a 
julgamento, Inuk salva o seu algoz, o patrulheiro canadense, quando, depois de 
longa caminhada em direção ao Posto Militar, a nevasca os encurrala, isto, mesmo 
sabendo que, salvo, ele o encaminhará à polícia. Num primeiro instante Inuk se 
afasta na intenção de escapulir e deixar o patrulheiro – enfraquecido pela caminhada 
na neve - morrer congelado; depois retorna e, por léguas e léguas, arrasta o seu 
corpo para o salvamento. Chegados às proximidades do Posto Militar, é fato que o 
patrulheiro encontra um ardil para livrar Inuk da provável forca, porém, vale dizer, 
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nenhum dos dois (nem, primeiro, o patrulheiro, nem, depois, Inuk) entende por que 
foi salvo. 

Eles não entendem, mas nós, sim, e o entendimento é favorável ao povo 
esquimó, mais natural e mais autêntico que nós. Talvez o filme de Ray peque um 
pouco por esse partido tomado, porém, ele é tão poético que o perdoamos. 

Como nada é perfeito, infelizmente há no filme uma desnecessariamente 
explicativa narração em voz over que estraga a sua poesia, com certeza, uma escolha 
dos produtores, e não de Nicholas Ray. 

Filmadas em technirama, as paisagens frias do Ártico são deslumbrantes, mas 
um deslumbramento especial do espectador em Sangue sobre a neve é certamente 
com a atuação de Anthony Quinn no papel de Inuk, aliás, segundo ele mesmo 
revelou em entrevista, na sua opinião mais pessoal, um dos três melhores 
desempenhos de toda a sua carreira de ator – com o que não podemos fazer outra 
coisa senão concordar. 

 
 
O filme que Kubrick não dirigiu 
 
Quando, em 1960, a Paramount Pictures resolveu filmar o romance A 

autêntica morte de Hendry Jones de Charles Neider, ninguém ainda sabia no que ia 
dar, e Guy Trosper escreveu o roteiro de um filme que seria, no mínimo, um western 
diferente, “marítimo”, no sentido literal de conter a paisagem do mar, já que metade 
da estória se passava ficcionalmente em Monterey, cidade praieira da Califórnia. 

A estória, que ganhou o novo nome de One-eyed Jacks (em português ficou A 
face oculta), contava o drama entre dois amigos, assaltantes de banco, que se tornam 
inimigos quando pinta um lance de traição e consequente vingança entre eles, e o 
elenco ficou para dois grandes atores, oriundos do Actor’s Studio, que haviam 
atuado junto em várias ocasiões, inclusive nos Sindicato de Ladrões e Uma rua 
chamada pecado, de Elia Kazan, a saber, Marlon Brando e Karl Malden. 

Estava tudo devidamente programado para dar certo; só faltava um diretor 
cujo talento com a câmera recriasse o impacto dessa estória de crueldade e vingança, 
que pretendia endurecer um pouco mais a cara maniqueísta do western, ao mesmo 
tempo lhe aprofundando a psicologia com sugestões freudianas: o amor de Rio Kid 
(Brando) pela filha (Pina Pellicer) do homem que ele decidira matar (Malden). 

O diretor escolhido foi Stanley Kubrick ainda relativamente jovem e sem 
prestígio, mas que vinha impressionando e já demonstrara coragem no seu Glória 
feita de sangue, e até certo ponto em Spartacus, ainda que este último, pecasse pelo 
excesso de dedo dos produtores. 

Embora em sua autobiografia Brando suavize os fatos, mal começaram as 
filmagens, estourou um conflito que não estava no roteiro: no set de filmagem, cada 
vez ficava mais claro que Kubrick tinha um filme na cabeça, enquanto o mega-estar 
Marlon Brando tinha outro. As brigas se acavalaram até um ponto em que se 
constatou que o mundo era pequeno demais para a dupla Kubrick-Brando, a qual 
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pelo jeito se revelava mais figadalmente inimiga do que os dois protagonistas da 
estória: resultado, com muito mais prestígio junto aos estúdios, Brando fez com que 
Kubrick fosse chutado e  – pasmem! – assumiu a direção, ele mesmo, sendo como se 
sabe, até hoje, a sua única investida no métier. 

Pelos planos de Kubrick, o filme seria rodado em dois meses, com a duração 
de projeção prevista para as  duas horas de praxe. A primeira coisa que Brando fez 
foi estender todos os detalhes da estória que julgava importantes, e acrescentar 
outros tantos fora do roteiro, multiplicando o tempo de filmagem de dois para seis 
meses, o resultado prático sendo uma película de nada menos que quatro horas de 
duração. 

Na época, a equipe que participou das filmagens atestou os caprichos 
exagerados de Brando que, por exemplo, quando estava rodando as cenas de amor, 
que tinham o mar como fundo, era capaz de esperar semanas inteiras por uma onda 
marítima que fosse mais poética e plasticamente adequada às emoções do casal. 
Outro capricho seu foi prolongar, masoquisticamente, as agressões alheias ao 
personagem que interpretava. 

Os estúdios foram obrigados a suportar as idiossincrasias de Brando, por 
causa de seu atrativo box office, mas quando o filme ficou pronto, as suas quatro 
horas foram consideradas inviáveis e não se teve dúvida nem pena: a tesoura da 
Paramount saiu cortando adoidado, tanto é que a cópia final que a gente conhece, 
lançada em 1961 e mais recentemente selada em vídeo, tem, na verdade, apenas 
duas horas e vinte minutos, ou seja, uma hora inteira de corte. 

Não há dúvidas de que o contraste entre essa intenção autoral de proliferar e a 
deliberação dos produtores de enxugar prejudicou o resultado. De qualquer forma, 
visto no cinemascope colorido da época, o filme empolgou e certa crítica leu ecos 
byronianos na constituição do protagonista Rio Kid.  

Conheço gente boa que ainda o inclui entre seus dez melhores westerns, 
porém, revisto hoje, quase trinta anos depois, A face oculta deixa à mostra seus 
defeitos, o principal sendo o exibicionismo, às vezes meramente narcisista, de 
Brando. Não resiste ao tempo e me ocorre pensar que, para o cinéfilo, fica mais 
como o filme que Kubrick não dirigiu. 

 
 
Atirem no pianista: Truffaut em cartaz 
 
Segundo filme na carreira do cineasta francês François Truffaut, Atirem no 

pianista (Tirez sur le pianiste, 1960) pode ser considerado histórico: é que mais do 
que qualquer outro, ele resume as características mais típicas daquele movimento 
cinematográfico do começo dos anos sessenta que ficou conhecido como “Nouvelle 
Vague”. 

Pianista famoso que, arrasado pelo suicídio da esposa, desistira da carreira e 
hoje toca em bar de segunda categoria, se envolve com gangsters e termina perdendo 
uma segunda chance de refazer vida amorosa quando companheira atual é morta em 
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tiroteio. A estória é uma adaptação do romance “Down there”, do escritor americano 
David Goodis, mas o filme nem lhe é fiel, nem cabe completamente na definição de 
thriller . 

Na verdade, a sua característica principal é propositadamente contraditória: 
ao mesmo tempo em que imita o filme holywoodiano tipo B, lhe modifica as 
convenções – e é justamente nessa contradição que reside o seu lado “nouvelle 
vague”. Ao contrário do thriller  tradicional, Atirem não tem uma atmosfera 
prevalecente, sequer um assunto central, mudando de tom de uma hora para outra de 
modo desconcertante. Nele não adianta ir atrás da consistência de um enredo, da 
profundidade dos personagens, ou da unidade de tema: esses elementos, ou melhor a 
falta deles, não deve ser encarada como defeito, e sim, como experimento autoral. 

Revisando o filme em entrevistas sucessivas, o próprio Truffaut chama a 
atenção para esse lado autoral, experimental. Na época, ele acabara de rodar Os 
incompreendidos e agora queria fazer um filme diferente, “que não pretendesse 
dizer nada de importante” e que “desse a oportunidade de mostrar que fui formado 
pelo cinema americano”. Por mais difícil que seja a comparação, a inspiração, 
segundo Truffaut, teria sido Johnny Guitar (1954), o western imaginativo de 
Nicholas Ray. 

Se Os incompreendidos, seu primeiro longa, havia sido feito para todos, 
Atirem era um projeto pessoal, talhado exclusivamente para os cinéfilos da vida, por 
isso, cheio de gratuidades e de “brincadeiras de cineasta que se diverte filmando”. 

Um exemplo já anedótico é o daquela cena em que o jovem pianista procura 
o apartamento do músico famoso para uma audição e se topa com a violinista que 
vai saindo: sem explicação e sem relação alguma com a narrativa, a câmera, em 
close e durante um bom tempo, se centra nessa moça, corredor afora. Quem vê o 
filme pela primeira vez pensa que ela será a próxima namorada do pianista, ou coisa 
desse tipo, mas depois de o filme terminar, não sabe propriamente o que fazer com 
ela. Na entrevista, Truffaut assume isso como uma esquisitice sua e como parte do 
sentido de gratuidade que caracteriza o seu filme e, por extensão, o seu fazer 
cinematográfico. 

Se não é o melhor Truffaut, Atirem fica como o retrato de uma proposta de 
cinema, hoje datada, mas que fez a cara múltipla e contraditória do mundo 
cinematográfico nos irrequietos anos sessenta, juntamente com o “free cinema” 
inglês, o “spontaneous movie” americano, e o “cinema novo” brasileiro. 

E ver ou rever Atirem no pianista ainda hoje empolga não apenas pelo 
saudosismo: seu intrigante emprego plástico do cinemascope preto e branco já é uma 
lição de cinema que vale a pena re-aprender. A isso se somem: a maneira caprichosa 
de enquadrar e cortar, o senso musical, o diálogo como que pré-Tarantino e, um caso 
bem particular, a forma de conduzir o elenco, feito de estreantes em torno de um 
Charles Aznavour entre cômico e trágico, entre patético e sombrio, para quem 
Truffaut, segundo palavras próprias, teria concebido o filme. 
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Com efeito, estamos longe da perfeição de Jules et Jim (1962) e de A noite 
americana (1973), porém, de algum modo delicioso, muito perto de François 
Truffaut. 

 
 
De intelectual para intelectual 
 
Quando foi mesmo que O ano passado em Marienbad chegou a João Pessoa? 

Em 1964? 1966? Não saberia dizer. Sei que não veio para o circuito comercial, acho 
que nem para a sessão de “cinema de arte” às quintas no Municipal. Lembro bem 
que o vi na Sede da API, na presença de toda a plêiade de críticos de cinema da 
época, ansiosos para pôr os olhos no polêmico filme do cineasta Alain Resnais, que 
já espantara meio mundo com o seu Hiroshima meu amor. 

Finda a sessão, houve o debate de praxe, como cabia em atividade de 
cineclube: não entendi nada, nem do filme, nem do debate, mas, nos meus dezesseis 
ou dezoito anos de ingenuidade, fui para casa com aquela sensação, intelectualmente 
reconfortante, de estar em contato com as mais avançadas formas de arte que, se não 
entendia no momento, entenderia mais tarde. 

Hoje continuo sem entender O ano passado em Marienbad (1961) e acho 
que ninguém jamais o entendeu. Até porque o filme não foi feito para ser entendido, 
ou melhor dizendo, foi feito para não ser entendido. Como mantêm os seus autores, 
se trata de “uma construção pura, sem referência a nada fora de si mesma”. 

Em qualquer outra época, essa imanência radical seria rechaçada pela 
recepção: nos efervescentes anos sessenta, ela foi abraçada, ao menos nos 
sofisticados ambientes dos cineclubes, como genialidade, e o filme – quem não 
lembra? – virou uma espécie de ícone de todas as vanguardas e foi cultuado nos 
meios intelectuais do mundo todo, sendo incorporado ao movimento da charmosa 
Nouvelle Vague. Consta que em Nova York suscitou até a moda, e muita gente 
passou a usar “chapéus a la Marienbad”. 

De exibição comercialmente restrita (em João Pessoa, quem o viu, além do 
pessoal da ACCP?), o filme foi, com o passar do tempo, se transformando numa 
espécie de fantasma de que se falava sem conhecer. Acho que esse prolongado 
estado de “in absentia” contribuiu para manter a boa fama do filme. Sim, tenho a 
impressão de que se ele tivesse sido exibido mais largamente, seu estatuto de obra 
de arte irretocável não teria resistido por tanto tempo. 

 Trata-se sem dúvidas daquele tipo de filme de recepção intencionalmente 
limitada, que, pessoalmente, classifico com a expressão, suavemente pejorativa, “de 
intelectual para intelectual”. No Brasil seu irmão gêmeo é o Limite (1931) de Mário 
Peixoto. Se se quiser ser favorável a essa, com o perdão do trocadilho, limitação, 
seria o caso de dizer que é uma espécie de protótipo do que Umberto Eco chamou de 
obra aberta, essa rede de significantes em circuito a que se podem atribuir múltiplos 
significados, diferentes ou mesmo contraditórios, de receptor para receptor. 
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 Num enorme e luxuoso palácio barroco, sem locação definida, um homem se 
dirige a uma mulher para lhe dizer que estiveram juntos um ano atrás em Marienbad 
(ou teria sido em Fredricksbad? Ou noutro lugar?) e viveram (ou não?) um caso de 
amor que pode ter tido vários desfechos. Quais? Ela teria (ou não?) lhe prometido 
que se encontrariam um ano depois e, no entanto, se comporta como se nem o 
reconhecesse, embora às vezes se entregue a suas carícias. Nenhum dos dois tem 
nome, ele é o “eu” e ela o “tu” da aparente interlocução e nada do que ocorre no 
palácio, entre eles, ou com os outros hóspedes, tem muita lógica, pelo menos não o 
suficiente para se construir um enredo. 

A figura de um terceiro elemento (o esposo dela, ou o amante?) um homem 
que pratica tiro ao alvo e sempre ganha os jogos com palitos de fósforo, pode indicar 
a existência de um triângulo amoroso, mas o espectador nunca tem certeza de nada. 
Algumas frases, repetidas ao meio do diálogo por personagens diferentes em 
circunstâncias diferentes (por exemplo: “da bússola depende o navio”) podem 
constituir pistas, mas de quê? Em tom solene e pomposo, com fundo musical idem, a 
voz em over redunda trechos inteiros que correspondem, ou não, a imagens 
redundantes. As noções de espaço e tempo se esvaem e inviabilizam aquilo que num 
filme tradicional se chamaria de diegese. 

Ao meio desse caos formal, impossível apontar um tema, porventura 
interpretativo, a não ser que o filme tenha como tema a própria interpretação, como 
talvez sugiram as muitas digressões heurísticas dos personagens sobre aquela estátua 
no jardim do palácio, mostrando em trajes antigos um homem, uma mulher e um 
cão, problema hermenêutico a que sempre se retorna. Por aí O ano passado em 
Marienbad seria, no limite, um filme não interpretável sobre interpretação. 

De todo jeito, vale lembrar que foi feito a quatro mãos, escrito pelo mago do 
revolucionário nouveau roman, Robbe-Grillet e dirigido por Resnais. A propósito 
deste último, a mise-em-scéne, em sua atitude de “ilustrar” o literário, é típica de um 
cineasta que, em toda a sua carreira, filmou roteiros alheios com tal fidelidade que 
alguns críticos chegaram a perguntar se ele existia. Vejam os casos, lembrados ao 
acaso, de Hiroshima (texto de Marguerite Duras) e Providence (David Mercer) 

Ainda hoje o hermetismo de O ano passado em Marienbad intriga, e se for o 
caso, fascina, embora a revisão da sua fortuna crítica mais recente revele menos 
entusiasmo. No seu livro A magia do cinema o crítico americano Roger Ebert o 
inclui entre os seus cem, admitindo que o reviu há pouco para saber se ele era (cito) 
“imbecil ou profundo”. Embora Ebert o salve em sua leitura, essa ambiguidade a 
respeito de seu valor parece ser uma constante. Quem a resume bem é o crítico 
também americano Geoff Andrew, fechando seu comentário no Timeout com uma 
conjunção alternativa ironicamente “aberta”. Diz ele, como se a escolha ficasse a 
critério do leitor: “ou uma obra de arte, ou uma tagarelice sem sentido”. 

 
 
Julgamento em Nuremberg 
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Está em vídeo o filme Julgamento em Nuremberg (Judgment at Nuremberg), 
um dos clássicos dos anos sessenta que tanto interesse suscitou na época, ao 
reconstituir ficcionalmente o famoso júri na cidade austríaca, que condenou alguns 
dos carrascos de Hitler, ocorrido, afinal de contas, apenas treze anos (1948) antes da  
estreia do filme (1961). 

Nessa realização preto-e-branco de quase três horas de duração é possível 
sentir uma certa intenção de impacto, porém,  – como negar? – o filme agradou à 
maior parte dos mais exigentes e continua agradando hoje em dia, apesar de sua 
extensão, seu excesso de falas, e sua atmosfera inevitavelmente sombria. 

Claro que antes de qualquer coisa, estamos diante de um “filme de elenco”, 
caprichosamente escolhido para fazer os efeitos dramáticos esperados : Spencer 
Tracy no papel do juiz Haywood, Richard Widmark como o promotor, Maximilian 
Schell como o advogado alemão de defesa, Montgomery Clift como o débil mental 
que depõe, Marlene Dietrich como a viúva de um militar alemão executado pelos 
Aliados, Judy Garland como uma das envolvidas com os réus, e last but not least, 
Burt Lancaster na pele dolorida de Emil Janning, o afamado jurista germânico, 
comprometido com o regime nazista... Independentemente da densidade do roteiro, 
o conjunto de tantas e tão excepcionais interpretações já paga a locação. 

De qualquer forma, elas são reforçadas por outros recursos, mais 
cinematográficos, como por exemplo, o emprego de uma câmera tensa e nervosa, 
que com frequência se desloca, em lentos closes circulares e centrípetos, em torno 
da figura de cada depoente, permitindo, assim, que o espectador vá contrapondo à 
sua expressão facial, as dos outros participantes do júri, avistados ao largo. 

Aliás, uma das ousadias da direção é aproveitar a estrutura funcional do júri 
para evitar os talvez esperados maniqueísmos ideológicos, como também para 
incrementar a temperatura dramática, de modo tal que aos argumentos do advogado 
dos nazistas é dada a mesma ênfase, o mesmo tempo e o mesmo espaço, que aos 
outros, sendo sintomático por exemplo que o Oscar do ano de coadjuvante tenha ido, 
não para Widmark, mas para Maximilian Schell. 

Mas não apenas isso : várias cenas off-júri mostram, ousadamente, como os 
Aliados nem sempre agiram propriamente como santinhos numa Europa devastada. 
Num filme sobre os horrores do nazismo, feito pela Hollywood de 1961, a referência 
aos bombardeios americanos de Hiroshima e Nagazaki, é com certeza, um dado 
interessante. 

Embora nunca tenha gozado de muito prestígio junto à crítica, o cineasta e 
também produtor Stanley Kramer foi um daqueles poucos que, nos anos cinquenta e 
mesmo depois, ousou fazer diferente da Meca, indo sempre atrás de temas 
incômodos para o status quo.  

Três exemplos : em 1958, numa nação racialmente segregada como os States, 
amarrou literalmente um preto (Sidney Poiter) num branco (Toni Curtis) e os soltou 
país afora, como os presidiários fugitivos em Acorrentados (The defiant ones); em 
1959 descreveu com melancolia os efeitos da destruição atômica do planeta em A 
última hora (On the beach); e em 1960 refletiu sobre os impactos da ciência na 
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religião e na ética, quando um professor de uma província do Sul introduz, em sala 
de aula, os preceitos de Darwin sobre as origens da raça humana, em O vento será 
tua herança (Inherit the wind). 

Competentes e instigantes, filmes desse porte garantem a Kramer um 
reconhecimento minimamente favorável, que a revisão de Julgamento em 
Nuremberg, ainda que dentro das limitações do vídeo, só vem a confirmar. 

 
 
Revendo Bonequinha de luxo 
 
Estávamos no comecinho dos anos sessenta. Kennedy ainda não tinha sido 

assassinado, as mulheres ainda não tinha tirado os soutiens, os estudantes franceses 
ainda estavam em sala de aula, e os hippies ainda não tinham se unido. 

Com sua elegância de princesa e ao som do mesmérico “Moon River” de 
Mancini, Audry Hepburn desce de um carro numa rua de Manhattan, em frente à 
milionária joalharia Tiffany’s e fica por um tempo espiando as jóias nas vitrines. É 
madrugada e ela mastiga um frugal sanduíche, depois de uma noite de ... 

Depois de uma noite de quê? Na medida em que o filme prossegue a gente 
fica sabendo que ela exerce a profissão de prostituta, mas seus chapéus de luxo, suas 
piteiras e sua magreza aristocrática, estilizam tanto a sua figura que torna-se difícil 
imaginar a suposta baixeza da profissão. Aliás, essa estilização fazia parte dos 
códigos narrativos da época e ninguém se incomodava com isso naquele tempo, ou 
quase ninguém. 

As outras prostitutas de então eram todas tão, digamos, inexplícitas: a Shirley 
McLane de Irma la douce, a Marilyn Monroe de Os homens preferem as louras, ou 
mesmo de Os desajustados, e até as profissionais européias não ficavam atrás em 
pureza: lembram a personagem de Melina Mercouri em Nunca aos domingos, ou a 
Cabíria de Giulietta Masina? Muita água debaixo da ponte ainda iria correr para se 
poder ter a call girl  sem véus de Klute o passado condena, ou a mocinha toda 
disponível de O último tango em Paris, filmes típicos da década seguinte. 

De todo jeito, ninguém duvida que Bonequinha de luxo (Breakfast at 
Tiffany’s, 1961) é um daqueles filmes emblemáticos dos anos sessenta. É que esses 
anos foram tão múltiplos e contraditórios que neles tudo cabe, até uma comédia 
romântica com música e atriz bonitinhas. Embora frequente nos canais de televisão, 
vale a pena vê-lo em tela grande, como não se via desde sua estreia. Se a motivação 
dos mais coroas for nostalgia, para os jovens, tem-se uma boa chance de entrar em 
contato com um cinema que já é “clássico”, com todos os defeitos e virtudes da 
categoria. 

Por outro lado, também é bom lembrar que, a despeito do glamour 
hollywoodiano da filmagem de Blake Edwards, o original é o romance do sempre 
forte e contundente Truman Capote. Sim, aquele mesmo de A sangue frio, a estória 
real dos dois delinquentes que assassinaram uma família inteira, aliás filmada na 
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mesma década (em 1967) por Richard Brooks em chocante preto e branco e no 
mesmo tom documental. 

Tanto é que por detrás do charme da personagem de Audrey Hepburn, que 
para o público da época se confundia com o da atriz, a crítica tem insistido em 
apontar, em Bonequinha, os elementos que já prometiam o perfil da “nova mulher”, 
afinal nascida nessa mesma década: a independência, a determinação, a escolha de 
seus próprios caminhos. Claro que o final escolhido teve que ser hollywoodiano, e 
não o de Capote. 

Acho que todo mundo lembra mais de Blake Edwards por causa da Pantera 
cor-de-rosa e sua série tão desnecessariamente extensiva, mas, hoje inativo, ele foi 
um dos bons cineastas que conseguiu retomar o gênero pastelão de “O gordo e o 
magro” e lhe dar feição nova, se especializando na “comédia visual”, essa que quase 
dispensa um roteiro, como a que está em Um convidado bem trapalhão (The party, 
1968), onde, vocês lembram, Peter Sellers dá seu show de contenção cômica. Como 
os próprios anos sessenta, Edwads foi também um cineasta múltiplo, intentando 
westerns, melodramas e autobiografias. Pessoalmente, penso que seu legado mais 
marcante é Vício maldito (Days of wine and roses, 1963) uma das mais belas e 
comoventes películas sobre o tema do alcoolismo. 

 
 
Jules et Jim  de François Truffaut 
 
Ao tempo da belle époque, dois amigos, intelectuais refinados e liberais, 

tomam conhecimento de uma estranha escultura grega, encontrada no mar Adriático 
por um pesquisador, representando um rosto feminino com um sorriso tão 
enigmático quanto o da Mona Lisa. Impressionados com o mistério, o tímido 
austríaco Jules e o descontraído francês Jim, juram que, se um dia encontrarem uma 
mulher com aquele sorriso, conviverão com ela para sempre. 

A mulher aparece na pessoa de Cathérine, uma intrigante figura que descende 
de um pai aristrocrata e uma mãe inculta e que está longe de corresponder aos 
padrões de comportamento de sua época. A amizade do trio se firma, se fortalece e 
promete, como no juramento dos dois amigos, ser eterna. 

Farras, passeios no campo, corridas, disfarces e outras brincadeiras se 
sucedem nessa fase francamente eufórica de suas vidas, até o dia em que Jules pede 
Cathérine em casamento e esta consente. Daí para frente, a direção tímica do affair 
passa a ser bem menos estável. O casal vai morar na Áustria, vem a Guerra, e 
soldados em campos inimigos Jules e Jim têm medo de matar um ao outro. 

Com o retorno da paz, Jim visita os amigos, agora com uma filha pequena, 
Sabine, e uma insolúvel crise conjugal. Jim e Cathérine se envolvem e Jules chega 
ao extremo de propor que o amigo fique com a esposa para ele ter a chance de tê-la 
por perto. Com direito a todas as ambiguidades próprias a um “ménage a trois”, o 
caso termina, quando ninguém mais esperava por isso, em tragédia. 
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É fácil constatar a problematização óbvia do conceito de casal, mas acontece 
que Jules et jim, o filme de François Truffaut (1961), tem mais níveis de leitura do 
que aparenta. A respeito de sua significação, o próprio Truffaut aponta a canção “Le 
tourbillon de la vie”, cantada pela protagonista em cena demorada, como uma 
espécie de pista heurística, e contudo, basta prestar atenção ao diálogo para nos 
perdermos ao meio de tiradas filosóficas, cada uma convidando a uma interpretação 
diferente. 

Lírico e profundo, sutil e contundente, belo e perturbador, Jules et Jim é, na 
verdade, um daqueles casos perfeitos de articulação de elementos concretos e 
abstratos, como se tem, por exemplo, no encaixe da mise-en-scène com a bela trilha 
sonora de Georges Delerue, a primorosa fotografia preto-e-branco do mestre Raoul 
Coutard e a inspirada interpretação do elenco inteiro, mas especialmente do trio: 
Jeanne Moreau (Cathérine), Oscar Werner (Jules) e Henri Serre (Jim). 

A propósito de mise-en-scène, vale observar as brincadeiras autorais a que se 
entrega um Truffaut apaixonado pela arte de filmar. Por exemplo, inconformado em 
reconstituir a belle époque com figurinos e cenários, ele apela para recursos técnicos 
do cinema primitivo, como as muitas tomadas mostradas através de “máscaras”. Por 
“máscara” entenda-se o escurecimento parcial da tela, que pode ser em forma de 
círculos, quadrados ou retângulos, no sentido de centrar a atenção do espectador em 
determinado espaço do cenário ou da ação. Muito usado no cinema das primeiras 
décadas, quando o close ainda não existia ou não possuía consistência semiótica, 
caiu em desuso e aqui faz o papel de remeter ao tempo da estória narrada. 

Outro recurso sistemático curioso está no emprego do “chicote” para 
viabilizar o diálogo entre os personagens, ou simplesmente para mudar a visão do 
espectador de um ponto a outro do espaço diegético. Por “chicote” entenda-se o 
gesto de mover a câmera bruscamente em torno do seu eixo, com tal velocidade que 
entre os dois momentos estáticos, nada se vislumbra a não ser imagens borradas. 

Também muito bem utilizada e efetiva é a combinação do “narrador câmera” 
com a voz em over, recompondo a estória (adaptada de um romance, não esquecer) 
em terceira pessoal, o resultado sendo um casamento perfeito do não-verbal com o 
verbal, uma solução no mínimo inteligente para o problema da adaptação. 

A fortuna crítica de Jules et Jim normalmente gira em torno de três 
possibilidades interpretativas: (1) uma estória de amor impossível; (2) o retrato de 
uma época, no caso, a Europa em crise do entre-guerras, e (3) um emblema 
metalinguístico sobre a criação artística. Quem defende o primeiro caso, põe ênfase 
no affair à trois e seu beco sem saída; quem prefere o segundo, lembra aquela cena 
em que Cathérine assiste, numa natural de cinema, à queima de livros e só depois 
disso se decide pelo gesto fatal do final; quem escolhe a terceira opção, privilegia o 
motivo da estátua grega, como se Cathérine ela mesma constituísse uma encarnação 
da arte. 

Pessoalmente, não vejo problema com nenhuma dessas três leituras, a não ser 
o fato de que cada uma é, em si, incompleta; e diria melhor, a não ser o fato de que o 
efeito conjunto do filme, maior que os seus vários sentidos conceituais particulares, 
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as abrange a todas. Ou seja, o filme consegue simultaneamente desenvolver o tema 
da tríade amorosa, pintar uma época e provocar a reflexão sobre a criação artística. 

No que todos concordam é que temos aqui um Truffaut em sua melhor forma 
e que o filme chega a ser uma espécie de avatar do fazer fílmico do diretor. 

 
 
Dias de vinho e rosas 
 
A estória de um casal de alcoólicos, se contada hoje, teria um horror de 

contundência e seria, seguramente, repleta de olheiras, náuseas e vômitos, mas, ao 
ver o filme de que vou tratar aqui você precisa aceitar que está, ainda, em 1962. 

Esse jeitão sessenta do meu filme já está nos créditos de abertura, com 
aqueles galhos de roseira entremeados pela liquidez de um vinho derramado, 
suavemente balançando ao som da bela canção de Henry Mancini e Johnny Mercer, 
canção esta que tem o mesmo título original do filme, “days of wine and roses”, 
expressão que, por sua vez, vem de um verso do poeta vitoriano inglês Ernest 
Dowson (1817-1900) 

Pois é, nunca uma tradução foi tão traidora como a dos distribuidores 
brasileiros que transformaram esse belo título (‘dias de vinho e rosas’) no direto e 
vulgar, -- pasmem -- Vício maldito (Blake Edwards, 1962). 

Assisti a Vício maldito (se pudéssemos deletar este título!) na época de sua 
estreia em João Pessoa e dele guardo a melhor lembrança. Uma de minhas imagens 
amadas é aquela cena que mostra, numa noite de temporal, Jack Lemmon 
embriagado e completamente fora de si, catando uma garrafa de whiskey que 
escondera no meio da Estufa Verde do sogro, em seu desespero derrubando os jarros 
e matando as plantas, destruindo o local inteiro, até por acaso se deparar com a 
garrafa procurada e, estirado no chão sujo, quase inconsciente, ingerir seu líquido 
até a última gota. 

Dizia que Vício maldito não tem a contundência de hoje, mas isto não quer 
dizer que não seja um filme forte, ousado e perturbador, como, aliás, o confirma a 
minha imagem escolhida. 

O seu roteiro começa no esquema tradicional de “boy meets girl” (‘rapaz 
conhece moça’) somente para mergulhar na mais inviável condição a dois. Com 
problemas no emprego, onde faz a função de cafetão para um patrão devasso, Joe 
(Lemmon) se entrega à bebida e, na medida em que vai se entregando, vai 
arrastando consigo a esposa, Kirsten (Lee Remick). 

No começo da relação ele pergunta a ela, que não bebe e prefere chocolate, “o 
que você tem contra a bebida?”. Depois de casados, quando chega uma noite em 
casa e encontra a esposa sóbria, se recusando a ingerir álcool “porque não convém à 
amamentação do bebê”, Joe cria um estardalhaço e depois, arrependido, pede 
perdão. Ela não só o perdoa como, para demonstrar solidariedade, serve a si mesma 
uma dose. 
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Depois dessa dose, ela nunca mais pára de beber, e o desenvolvimento da 
estória vai consistir num revezamento do casal no que tange à bebida: quando um, 
num esforço sobre-humano, assume a abstinência, o outro o arrasta de volta ao 
alcoolismo, isso até um nível de completa degradação moral. 

Um dos corolários é a separação, única forma de evitar a reciprocidade da 
influência. No final, depois de muitos conflitos, entre os quais os Alcoólicos 
Anônimos, Joe consegue superar o vício e, agora reempregado em posto mais digno, 
vai viver com a filha pequena num modesto apartamento. E o filme se conclui com 
uma visita de Kirsten que estava havia dois dias sóbria, mas que, ao contrário de Joe, 
não vê como encarar a sujeira que é a vida sem o recurso a um copo, ou melhor, a 
todos os copos possíveis. Os últimos fotogramas mostram a sua partida, ela 
caminhando pela calçada para um destino incerto, ele olhando da janela, tudo isso à 
luz de um letreiro de bar que... acende e apaga. 

Apesar do Código Hays de censura (por sinal, vigente até 1964), o alcoolismo 
não era propriamente novidade nas telas hollywoodianas. Não esqueçamos que 
Farrapo humano, de Billy Wilder, mostrando um delirium tremens, é de 17 anos 
atrás (1945) e que Otto Preminger, em 1956, teve a coragem de tratar de drogas mais 
graves que o álcool, em O homem do braço de ouro. 

Um dos aspectos interessantes do tratamento do tema em Vício maldito é a 
sutileza, a recusa de ser direto e grosseiro, o que já está posto pela intitulação 
original. Logo que se conhecem, Kirsten fala a Joe sobre seus pais, noruegueses de 
origem, e de como tinham uma expressão para definir a felicidade a dois, algo em 
norueguês que ela traduz para “juntos no céu”. Como se percebe, no contexto do 
filme a expressão vai ganhar, mais tarde, uma conotação irônica que resume o drama 
do casal. 

Excelentes nos seus desempenhos, Lemmon e Remick foram indicados ao 
Oscar do ano. Já não gosto muito é de Charles Bickford, exagerado no seu papel do 
pai (de Kirsten) calvinista, taciturno e hostil. 

Uma curiosidade sobre Vício maldito é a sua posição atípica na filmografia 
de seu autor, Blake Edwards, que, como se sabe, foi um mestre da comédia, e não do 
drama, a vida inteira. Dele a gente lembra as situações hilárias de De folga para 
amar, Operação Petticoat, A corrida do século, Um convidado bem trapalhão, e 
claro, de A pantera cor de rosa (1963) e suas intermináveis e nem sempre bem 
sucedidas continuações. Nesse contexto, Vício maldito é um “patinho feio”, ou, 
sendo mais correto na formulação, um patinho belíssimo. 

 
 
Para matar o tédio e outros facínoras 
 
Sabe um daqueles dias em que tudo está feio e viver parece uma tarefa 

insuportável? Entediado, ligo a televisão: está começando um filme preto-e-branco 
de John Ford, desses que já vi inúmeras vezes e, por falta de opção, deixo lá mesmo. 



 166 

Abre-se o quadro com a chegada do trem à estação da pequena Shinbone, no 
meio do Oeste americano: descem o Senador Ranson Stoddard (James Stewart) e 
sua esposa Hallie (Vera Miles), que são recebidos pelo gorducho ex-Xerife. 
Excitada, a imprensa local do Shinbone Star quer saber a que se deve a visita, e, 
enquanto o senador lhes concede uma curta entrevista, o ex-Xerife conduz a Sra 
Stoddard num passeio pela cidade, até uma construção em ruínas, num local 
desolado e feio, sem nenhum atrativo, salvo uma plantação de cactos em flores. Ela 
aponta um cacto florido e o Xerife desce da carroça para colhê-lo. Corte. 

Encerrada a entrevista, o senador explica que haviam vindo para um enterro, 
e na próxima cena já os vemos diante de um pobre caixão comum, velado por um 
preto velho. Os homens da imprensa vão ao encalço do casal, e o senador é 
praticamente obrigado a contar a estória do morto, um tal de Tom Doniphon. 

A estória que Ranson Stoddard passa a contar vai constituir o grosso do 
enredo do filme a partir daí. Muitos anos atrás, quando ainda um jovem advogado 
formado pelas universidades do Leste, Ranson viera ao Oeste para fazer a vida. 
Antes de chegar a Shinbone, sua diligência é atacada pelo bandido Liberty Valence e 
sua gangue, que o chicoteiam até deixá-lo desfalecido no chão. 

Acudido por Tom Doniphon, Ranson é carregado até a modesta residência 
dos Henderson, que mantêm um restaurante popular em Shinbone. A filha do casal, 
Hallie, suposta namorada de Tom, trata dos ferimentos de Ranson e, depois disso, o 
advogado sem tostão fica trabalhando na cozinha para poder pagar a sua estada. 

Um dia, entre sopas e bifes, Ranson pede a Hallie para ler um trecho de seus 
livros de direito – justamente a passagem da lei que incriminava Valence e poderia 
pô-lo na cadeia – e aí descobre, perplexo, que a moça era analfabeta. Envergonhada, 
ela se irrita, mas depois fica combinado que Ranson lhe ensinaria a ler. Na verdade, 
Ranson alfebetizará metade da cidade, montando depois uma escolinha nos fundos 
da casa, mas não tenho espaço para contar o filme inteiro. 

Interessa saber que, com o passar do tempo e dos fatos, sem que ninguém 
possa fazer nada, Hallie vai se envolvendo afetivamente, cada vez mais, com o 
advogado idealista Ranson, enquanto que o vaqueiro Tom, mais ágil no gatilho do 
que o próprio Valence, vai ficando para trás. O cacto florido que ele, um dia, lhe traz 
como presente não proliferará. 

O irônico é que toda vez que o advogado sem treino no gatilho corre perigo, é 
de Tom que Hallie se socorre, até que o cowboy começa a notar o nível de 
envolvimento de sua namorada com o “peregrino”, como o chama. Ainda tenta 
revidar, dando um banho de tinta no rival, porém, no dia em que se configura um 
duelo entre o temível Valence e o frágil Ranson, com os apelos lacrimosos da moça, 
ele afinal se dá conta de que a perdera completamente. Anonimamente, comparece 
ao local do duelo e, sem ninguém o saber, atira no bandido, deixando para Ranson a 
fama, boa ou má, de haver matado o facínora. Depois do que se embriaga e toca 
fogo na casa que construíra para viver com Hallie. 

Mais tarde, na convenção política que deve indicar um representante local a 
Washington, Ranson é acusado pelos opositores demagogos de assassínio e, de 
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consciência pesada, recusa a indicação. Até que Tom, em particular, lhe revela o 
segredo: o tiro saíra de seu rifle, e não do revólver de Ranson, que, afinal, aceita a 
indicação, o que lhe abre uma brilhante carreira política repleta de gestões de 
sucesso. 

Naturalmente o cacto colhido pela Sra Stoddard no começo do filme vai ser 
posto sobre o caixão de Tom, e a construção em ruínas, é sim, a casa destruída pelo 
incêndio suicida. 

Bem, não sei se vocês conhecem O homem que matou o facínora (The man 
who shot Liberty Valence, 1962), mas, revendo-o agora, após a segunda cena já 
estava perdidamente envolvido pelo poder narrativo e lírico do velho Ford. 

O filme tem tantos méritos que nos sufoca, porém, um dos que mais me 
impressiona é o sentido de quiasmo do seu enredo. Explico-me. As construções dos 
personagens Ranson e Tom correm em sentidos opostos: o idealismo daquele 
(vencer a violência através da lei) vai virando pragmatismo cínico (aceitar o duelo 
com Valence), ao passo que o cinismo pragmático de Tom (o orgulho da rapidez no 
gatilho e de seu domínio sobre Hallie) vai virando nobreza (salvar o rival, para o 
bem da mulher amada). 

A esse western clássico que tanto confirma as convenções do gênero quanto 
as rompe, a essa sutilmente romântica lenda realista sobre renúncia, não consigo 
assistir sem beirar as lágrimas, e – ia esquecendo de dizer – ao aparecer o “the end” 
na telinha, já não me lembrava mais de meu tédio, e pior, ou melhor, não via mais 
lógica em estar entediado num mundo onde um dia fora concebida e engendrada 
essa obra prima. 

Desliguei a televisão e fui, feliz, tomar um chope nas calçadas de Tambaú. 
 
 
Imagens remotas 
 
Sabe aquele filme que você viu nos velhos tempos – digamos, anos sessenta -

- e nunca esqueceu? Na ocasião, você saiu do cinema extasiado, delirante, 
levitando... Passou dias tocado, pensando no filme, falando sobre ele aos amigos, 
relembrando, recomendando, recontando. Depois a rotina da vida foi criando a 
distância, mas, de alguma maneira imperceptível, a experiência de vê-lo, ou só de tê-
lo visto, foi sutilmente incorporada ao seu arquivo afetivo para nunca mais sair dali. 

Como o filme nunca foi reprisado, nem tampouco ganhou formato eletrônico, 
você nunca teve a oportunidade de revê-lo, e tudo que guarda dele são imagens 
remotas e, contudo, você sabe, no fundo do seu espírito, que ele é um dos filmes de 
sua vida. 

Carrego comigo algumas dessas “imagens remotas”, e uma das mais amadas 
chama-se Sempre aos domingos (Serge Bourguignon, 1962), tradução brasileira do 
original francês Les dimanches de Ville D’Avray, ou na aliterante intitulação 
internacional, que prefiro a todas, Sundays and Cybelle. (Em português, não haveria 
aliteração: “Domingos e Cybelle’). 
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Ainda que quisesse, não conseguiria recompor o enredo de Sempre aos 
domingos, cujos detalhes se perderam nos desvãos de minha mente, povoada por 
tantas outras imagens, remotas e recentes, amadas ou não amadas, que se misturam 
com minha vida verídica. 

Lembro apenas que, numa pequena cidade francesa, esse aviador com 
neurose de guerra conhece essa menina, abandonada pela família num orfanato 
religioso. Ainda agora revejo a cena do encontro dos dois, ele meio agachado para 
ouvi-la, perguntando seu nome e ela lhe dizendo “Cybelle”, e ele, fazendo o 
trocadilho com a expressão “Si belle!” (‘Tão bela’ em francês). 

Ele tem vinte e poucos anos, creio, e ela em torno de dez, e a amizade que vai 
brotando entre os dois é puro lirismo. Se não me engano, ele se faz passar por seu 
pai, e todo domingo vem apanhá-la para um passeio pela cidade e pelo campo. 
(Acho que numa cena anterior, o vemos espiar, de longe, o pai da menina que a 
abandona na porta do Orfanato e foge, antes que as freiras apareçam). 

Não estou certo, mas acho que o rapaz sofrera um choque traumatizante 
durante a guerra francesa na Indochina, envolvendo a morte de crianças, ou coisa 
desse tipo, e agora, meio infantilizado, vive uma forma de amnésia, cheia de 
pesadelos culposos. A menina do orfanato é o único elemento capaz de, 
circunstancialmente, arrancá-lo do torpor e apontar para uma restauração do seu 
espírito, se ainda pode haver uma. 

Sem mãe e abandonada pelo pai, a menina não tem futuro, nem qualquer 
forma de afeto, entre as paredes impessoais do orfanato, e aquele piloto que a vem 
pegar aos domingos é a única forma de amor que conhece. 

Feita de inocentes prazeres e breves e precárias alegrias, a desalentada 
amizade dos dois vai se intensificando, até o ponto de chamar a atenção dos 
habitantes do lugar, e quando a população local descobre que o rapaz não é o pai da 
criança, a coisa toma uma configuração feia. 

Por maior esforço que faça, não lembro o desenlace e acho sintomático que o 
meu inconsciente não o queira me revelar, pois sei que é insuportavelmente trágico, 
intoleravelmente doloroso, para o espectador e para o casal de protagonistas, cuja 
relação amorosa (?) é interpretada por todos no lugar como manifestação de algum 
tipo de monstruosidade. 

Pelo que recordo, poucos filmes trabalharam tão bem, digo, com, tanta 
profundidade e, ao mesmo tempo, tamanha delicadeza, uma forma de amizade 
impossível. A impressão de espectador que guardo é que um dos pontos altos no 
filme seria a sutil manutenção dos limites entre os dois universos semânticos 
inconciliáveis: de um lado, a absoluta inocência e seus perigos, e de outro, a má fé e 
sua predisposição à violência. 

A pureza dos sentimentos, sua força lírica, poética, sublime, contagia a mise-
en-scène, o que se reflete, por exemplo, na bela fotografia em preto-e-branco, que 
faz a gente, quarenta anos depois, sem sequer dominar as linhas gerais do enredo, 
recordar, com considerável nitidez, muitos dos seus singelos mas belos 
enquadramentos. 
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Nos guias de cinema leio que o ator que faz o soldado doente é Hardy 
Kruger, e a menina, Patrícia Gozzi, mas isso não me ajuda muito. O diretor, Serge 
Bourguignon, teve uma carreira curta e não conheço os outros poucos filmes que 
rodou, porém, a sua fortuna crítica me informa que não valeram a pena, e estão, de 
qualquer maneira, muito aquém de Sempre aos domingos. 

Um dado curioso é que os americanos gostaram mais desse filme francês que 
os próprios franceses. Na América, ele ganhou o Oscar do ano de melhor filme 
estrangeiro e foi altamente elogiado na imprensa. Já na França, embora estreando em 
plena efervescência da badalada Nouvelle Vague, não passou pela cabeça de 
ninguém a ideia de associá-lo ao movimento, o que lhe teria trazido, talvez, mais 
prestígio intelectual e mesmo mercadológico. Digo isso porque muitos filmes da 
época, sem relação biográfica ou estilística com a Nouvelle Vague, a ela foram 
incorporados, a exemplo dos de Robert Bresson, Alain Resnais e Louis Malle. 

Hoje, quem consulta o conceituado Diccionaire des films, de George Sadoul, 
onde, em princípio, estariam listadas as melhores películas francesas de todos os 
tempos, não encontra vestígio do filme de Bourguignon. Uma pena. 

Às vezes quer me ocorrer que existiriam dois Sempre aos domingos, o real, 
que eu vi um dia, e o que está na minha cabeça, idealizado pela minha pulsão 
mitificante. Nesse sentido, cá com meus botões, fico pensando se a impossibilidade 
de revisão não seria, em si mesma, por acaso, um benefício. Fico pensando se o 
consumo desse filme, agora, tanto tempo depois, não seria decepcionante, naquele 
padrão “seios de Duília”, segundo o qual, com a passagem dos anos, todas as coisas 
belas inevitavelmente “murcham”. 

 
 
Um século sem esperança 
 
Não sou historiador nem tenho bagagem para fazer afirmações genéricas 

sobre a História, mas, de qualquer forma ouso dizer que não tenho notícia de um 
século que tenha se concluído de forma mais melancólica que o Século XX. 

Basta cotejar o seu início, com o seu meio e com o seu final para fazer a 
constatação. Turbulento e vigoroso no seu início (revoluções sociais, vanguardas 
artísticas, novos inventos...) e irrequieto e inconformado no seu meio (novas 
vanguardas nos anos sessenta, revoluções comportamentais...), o Século XX se 
fechou do modo mais anódino possível: as revoluções sociais não deram em nada e 
as vanguardas artísticas se congelaram no tempo ou foram diluídas e apagadas pelo 
mainstream. No plano ideológico, a derrocada do comunismo, no comportamental, o 
advento da Aids, no artístico, a massificação radicalizada... 

Não quero soar negativista, porém, a imagem que me ocorre é aquela, 
shakespeariana, do ator que entra no palco, faz suas estripulias, pula, grita, ri, chora, 
esperneia durante um tempo (neste caso, duas vezes) e depois desaparece sem deixar 
vestígios.. Cai o pano e a gente se indaga, de novo shakespearianamente: por que 
tanto barulho se era para nada? 
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Tenho essa sensação toda vez que me acontece rever um daqueles filmes que 
levantaram a bandeira de grandes movimentos cinematográficos, especialmente os 
que pertencem ao tempo que vivi de perto, no caso, os anos sessenta. 

Por exemplo, nada mais melancólico do que rever os filmes do na época 
chamado Free Cinema inglês, uma das grandes vanguardas de cinema de então, 
colocado pelos comentadores coetâneos no mesmo clima revolucionário e inovador 
da Nouvelle Vague francesa, do Cinema Novo brasileiro ou do Cinema 
Independente americano. Lindsay Anderson, Tony Richardson, Karel Reisz, Richard 
Lester, John Schlessinger, Desmond Davis, além de toda uma gama de roteiristas 
(John Osbourne entre eles), fotógrafos, músicos e atores estavam, no começo dos 
anos sessenta, dizendo não às tradições aristocráticas de seu país e engendrando, 
com uma linguagem “livre” (free), um cinema voltado para a base da pirâmide 
social, um cinema  do “feio” mundo suburbano, proletariado ou marginalizado. 

Pois esta semana me deparei com Um amor sem esperança (The girl with 
green eyes, 1963, de Desmond Davis), um representante do Free Cinema, imagino 
que nos cinemas dos anos sessenta vorazmente consumido pelas jovens platéias 
intelectuais com a curiosidade de quem está entrando em contato com o catecismo 
de uma nova crença estética. 

Revisto hoje o filme de Davis não passa de uma estorinha de amor -- como 
diz o título brasileiro -- fadado a não dar certo, como tantas outras narradas pelo 
cinema posteiror a ele. Em Dublim, uma mocinha feiosa e sem instrução, filha de 
um fazendeiro grosseiro, se apaixona por um escritor divorciado, vive o caso 
enquanto é possível e depois é abandonada pelo amante, que volta para a esposa. 

O charmoso escritor é o grande Peter Finch, mas a mocinha feia, claro, tinha 
que ser Rita Tushinham, a musa do movimento, cujo rosto de traços simplórios, 
vulgares, parecidos com os de qualquer mocinha da vida real, já havia – desde o seu 
primeiro filme, Um gosto de mel (A taste of honey, de Tony Richardson, 1961) se 
tornado uma espécie de ícone da estética do “feio” (equivalente à nossa “fome”) que 
o Free Cinema meio por tabela assumia. 

A rigor ainda se trata de um bom filme, porém, nada mais que um bom filme, 
e nesse sentido, é ilustrativo dos limites do movimento, e não de seus méritos. 
Completamente superado pelo cinema posterior no terreno ideológico, do ponto de 
vista formal não traz nada que justifique o termo “free”. O único elemento adiante 
do convencional talvez esteja na maneira sincopada de montar a passagem do 
tempo, quebrando o diálogo ao meio e pondo as suas partes em cenas diferentes, 
cronologicamente distanciadas, de modo que uma pergunta feita, digamos, na rua, é 
respondida, dias depois, digamos, em casa, etc. Só que tenho dúvidas se esse 
procedimento narrativo de construir o andamento de uma relação a dois (o da moça 
feia e o escritor) não já havia sido executado em filmes da Hollywood clássica. E se 
não, o seu efeito é tão óbvio e parco que se dilui, mais uma vez, no cinema feito 
depois. 
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Hoje do Free Cinema a gente lembra do impressionante vigor debochado de 
As aventuras de Tom Jones (Tony Richardson, 1963), adaptação extremamente 
criativa da ficção de Fielding, mas de que mais? 

É verdade que o seu modelo e o seu prestígio instantâneo propiciaram 
carreiras de cineastas, como Lester e Schlessinger, que esporadicamente (e a partir 
de um talento estritamente pessoal) cometeriam alguns, poucos, grandes filmes, 
entre os quais tem que ser citado o extraordinário Midnight cowboy (Perdidos na 
noite, 1968) que este último rodaria, não mais na Inglaterra, e sim, nos Estados 
Unidos. Contudo, no cômputo geral, o Free Cinema fica na posição histórica de 
todas as vanguardas cinematográficas do século: um terremoto que passou sem 
maiores consequências. Num certo sentido irônico, a estrutura narrativa (Vide 
acima) de Um amor sem esperança seria simbólica do movimento a que pertence. 

Pelo mesmo lado, patético é constatar, olhando para trás, que contas 
efetuadas, o cinema convencional deixou frutos mais numerosos e mais duradouros. 
O que, melancolicamente, confirma a nossa decepção com um século ao longo do 
qual, parece, a marcha da humanidade foi, no geral, em direção conservadora.  

Não admira que a globalização esteja aí. 
 
 
O Leopardo de Luchino Visconti 
 
“Para que tudo continue como está, é preciso que tudo mude”: eis o aforismo 

que o escritor Giuseppe de Lampedusa põe na boca de um dos personagens de seu 
grandioso romance O Leopardo, para explicar o “risorgimento” que abalou a Itália 
nas últimas décadas do século XIX, com sua revolução social e seus 
desdobramentos acomodativos. 

A adaptação que, em 1963 o cineasta Luchino Visconti fez do romance de 
Lampedusa, não apenas contém o aforismo, como gira em torno dele. Centrando no 
drama do Príncipe de Salina (Burt Lancaster), que vê seu império siciliano 
ameaçado pelas transformações que a revolução trouxe consigo, o filme se estende 
no desenvolvimento desse tema paradoxal da necessidade de mudança para a 
continuidade. 

Assim, para que a aristocracia sobreviva, Salina precisa, por exemplo, aceitar 
o convívio com o burguês Calógero, e mais que isso, ser conivente no que a sorte já 
decidira: o casamento de seu sobrinho Tancredi (Alain Delon) com Angélica 
(Claudia Cardinale), essa filha vulgar da burguesia ascendente. Para se ter uma ideia 
das ambiguidades envolvidas na estória, Tancredi, um aristocrata, fora um dia 
soldado nas fileiras de Garibaldi, e a burguesa Angélica exerce atração até sobre o 
imperturbável Salina, com sua beleza estonteante e, no contexto do filme, carregada 
de simbolismo histórico. 

Se a posição de Salina, com relação aos novos tempos, é de aceitação e 
repulsa, curiosamente, esta mesma indefinição parece estar na posição do cineasta 
que o filma. Ao mesmo tempo marxista de cabeça e aristocrata de gosto, Visconti 
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desenvolve essa indefinição do começo ao fim, e com isso, faz um filme sutil, denso, 
tenso e belo. 

Bem, hoje O Leopardo já é um clássico que arrasta consigo uma enorme 
fortuna crítica, e revê-lo é, mais do que qualquer outra coisa, um exercício de 
confirmação. 

Filme de época com mais de três horas de duração, podia, tanto tempo após 
seu lançamento mundial, ter ficado datado, mas não. Ainda empolga como 
espetáculo e como obra de arte quase irretocável. Nele, contrastes memorávis são: as 
batalhas de rua em Palermo contra o pausado ritual da vida nos aposentos dos 
nobres, as paisagens campestres da Sicília contra o luxo deslumbrante dos palácios 
aristocráticos. 

Aquela sequência final, sempre louvada pela crítica, da festa palaciana que 
comemora o (in)sucesso do “risorgimento”, continua uma obra prima de tensão 
entre reconstituição fiel de um modus vivendi e expressão pessoal de um drama 
existencial. 

Obviamente, como toda super-produção, O Leopardo é um trabalho de 
equipe, e no caso, uma equipe de mestres. Por exemplo, o roteiro tem a mão, entre 
outras, de Suso Secchi D’Amico, a fotografia é de Giuseppe Rotunno, e a música 
tinha que ser de Nino Rota. Nele, itens como figurino, cenário e interpretações, 
casados aos anteriores, concorrem para o efeito conjunto de harmonia perfeita. 

Foi pena que a cópia conseguida para a exibição local não tenha sido a 
definitiva, e sim, a versão que uma das co-produtoras do filme, a 20th Century Fox, 
se julgou no direito de re-montar e distribuir. O nome de Burt Lancaster para o 
papel-título, fora solicitado por Visconti a essa Companhia que, por essa razão 
entendeu que devia ter a última palavra sobre a montagem, pelo menos para a 
distribuição americana. 

De todo jeito, enorme é a oportunidade oferecida ao público de ver, ou rever, 
em tela grande o cinemascope technicolor desse clássico consagrado e imbatível que 
é O Leopardo. 

 
 
Os guarda-chuvas do amor 
 
 Quem manuseia o velho Dictionnaire du cinéma de Jean Mitry 

(Librairie Larousse, 1963) tem diante de si, se o sebo do tempo não estragou, uma 
bela capa em cores: num fundo cinza claro, os atores Cathérine Deneuve e Nino 
Castelnuovo, vestidos em roupas de inverno, ela de capa gelo, ele de blusão marrom 
escuro, se abrigam sob um amplo guarda-chuva azul celeste, os olhares dirigidos, 
quase eu dizia, à câmera. Mas na verdade posso dizê-lo porque este é um fotograma 
do filme Os guarda-chuvas do amor (Les parapluies de Cherbourg) que só seria 
lançado no ano seguinte, em 1964, Palma de ouro em Cannes e um enorme sucesso 
de público em seu país. 
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Não me recordo quando, ou se, foi exibido localmente, mas agora o filme está 
devidamente disponível em vídeo, uma oportunidade para quem não conhece esse 
clássico musical dos anos sessenta. 

 Assumindo o convencional esquema boy and girl, a estória é simples: 
Genevieve (Deneuve) e Guy (Castelnuovo) se namoram na Cherbourg dos anos 
cinquenta, ela filha de uma pequena proprietária de loja de guarda-chuvas, ele, 
empregado de uma oficina mecânica, filho único de uma mãe inválida. 

Chega a guerra França-Argélia, Guy é recrutado, viaja e deixa Genevieve 
grávida. A partir daí as coisas começam a tomar sentido disfórico, quando a mãe da 
moça, mais preocupada com as finanças do que com amor, passa a impor um 
pretendente mais conveniente, como ela própria admite, uma espécie de "guarda-
chuva" que proteja a filha das intempéries da vida. Atendendo ao pedido de certos 
leitores, deixo de contar o final. 

 Conforme bem observa a crítica Chris Petit, a inspiração é 
hollywoodiana, mas o tom é decididamente gaulês. O filme tem uma fotografia 
magnífica de Jean Rabier e está genialmente decorado pelo cenógrafo Bernard 
Evein, com uma trilha sonora simplesmente mesmerizante de Michel Legrand (o 
tema musical "I'll wait for you" é conhecido, mesmo de quem não conhece o filme!) 
mas a primeira coisa a ser dita sobre ele é que se trata de um filme-ópera, onde todo 
o diálogo é cantado. 

Chega a haver uma cena inicial em que o jovem casal vai ao teatro assistir a 
La Bohème, e para ser coerente, a câmera tem o cuidado de não mostrar o palco, 
como a dizer: a verdadeira ópera vocês já estão vendo e não precisam de outra. 

 Para quem não gosta de ópera, o fato de se dizer "bom dia" 
musicalmente e se responder idem, pode ser uma maçada mas, de qualquer modo, 
não deixa de ser impressionante a maestria com que o cineasta Jacques Demy (que 
fez roteiro, diálogo e mise-en-scène) foi capaz de conseguir o equilíbrio no contraste 
entre o realismo das situações e a musicalidade das falas. 

Como é sabido, o gênero musical tradicional separa as cenas realistas das 
cenas "musicais", estas últimas geralmente funcionando como parênteses poéticos, 
depois dos quais, tudo volta ao prosaismo da vida como ela é. Demy quebra essa 
regra do gênero e mistura, do começo ao fim, o realismo diegético com a música da 
voz humana. Se é verdade que o cenógrafo Evein, em combinação com as luzes de 
Rabier, caprichou nas cores fortes de suas paredes e móveis, uma extensão 
poetizante das cores dos guarda-chuvas coloridos que abrem os créditos em contra-
plongée, por outro lado isso não atrapalhou a verossimilhança esperada no cinema, e 
não tornou o filme a rigor teatral. 

Deve ter sido o sucesso desse equilíbrio de contrastes que fez Petit notar que 
"nunca um posto Texaco pareceu tão romântico na tela" e que levou o crítico 
Georges Sadoul a falar na época de "neo-realismo poético". 

 O filme inteiro é um banho de plástica e ritmo, as cores se 
transmudando e a música variando de jazz a Legrand, de acordo com as 
necessidades da narração, mas cito aqui uma cena que pode constar de qualquer 
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seleção de "imagens amadas" do cinema: na estória estamos em fevereiro, dois 
meses depois da separação do casal apaixonado, e Genevieve e a mãe, trancadas no 
compartimento da loja, discutem melancolicamente o futuro, enquanto nas ruas da 
cidade o carnaval cherburguês é celebrado por uma multidão de foliões 
animadíssimos; em dado momento a câmera, como que compadecida da dor da 
protagonista, dela se aproxima e com ela faz um lento travelling pelas janelas da 
loja. 

Aí o rosto de Genevieve desfila sua tristeza contra o vidro molhado, através 
do qual se avista, lá fora, a alegria dos foliões, brincando um carnaval sem som (ao 
menos para ela e para nós!), ou melhor, ao som do sublime e nada carnavalesco 
tema musical de Legrand. O efeito é soberbo e a cena funciona às maravilhas no 
contexto dramático do filme, mas além disso, possui uma autonomia, digamos, 
cinemática que dá vontade de piratear para constituir uma das peças de uma 
antologia fílmica pessoal. 

 Apesar do prêmio em Cannes, e de tantos outros arrebatados, a crítica 
da época não foi assim tão favorável ao filme, apontando o elemento melodramático 
e os lugares comuns. Nos Estados Unidos, o crítico John Simon chegou a se admirar 
do bom acolhimento na pré-estreia em Paris, comentando, com ferino humor saxão: 
"temos notícia de que os espectadores choraram e os críticos presentes ficaram em 
êxtase; teria feito um pouco mais de sentido se tivesse sido o contrário." 

Embora para o nosso Rubens Ewald, o filme não vá muito além de "uma 
simpática opereta", hoje em dia, contudo, as anotações críticas sobre Os guarda-
chuvas são, em sua grande maioria, positivas, mesmo no contexto americano de 
Simon. Por exemplo: "extraordinário drama romântico" nos diz dele o crítico 
Leonard Maltin; "um doce-amargo filme-ópera, não tão lacrimoso como quiseram as 
resenhas contemporâneas", nos garante Steven Scheuer; e Mick Martin aconselha a 
que o vejamos ao lado da pessoa que amamos. 

 Casado por muito tempo com a conceituada cineasta "nouvelle vague" 
Agnès Varda, Jacques Demy (1931-1990) nunca desfrutou do mesmo prestígio no 
meio artístico, embora atualmente haja uma tendência, segundo consta na imprensa, 
para um "revival" de sua obra. 

Com carreira não muito extensa e, pela crítica que o revisa, intercalada de 
fracassos penosos, a exemplo de Um homem em estado interessante (1973), Demy é 
mal conhecido entre nós. Pessoalmente, dele só lembro de ter visto, aquele filme de 
episódios que dirigiu com mais seis, Os sete pecados capitais (Les sept péchés 
capitaux, 1961) e o semi-conto de fada Pele de asno (Peau d'âne, 1971), ambos 
localmente exibidos. 

Seria Os guarda-chuvas do amor o seu único filme viável? Se for, que 
importa? O que conta é que o filme exista, seja bom e esteja disponível, sem dúvida 
nenhuma um clássico querido que ainda vai ser muito cultuado mundo afora. 
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Entre cruz e espada 
 
Na Inglaterra de 1528, o rei Henrique VIII quer divorciar-se de Catarina de 

Aragão para poder casar-se com a jovem Ana Bolena. A alegação real é que 
Catarina é estéril e o trono precisa de um herdeiro. Questões delicadas entre o 
soberano de um país católico e o Papado, que terminam atingindo um dos mais 
respeitados estadistas do império, o filósofo cristão e conselheiro da corte, Thomas 
More. 

Mas o que tem o Chanceler More a ver com a alcova do rei? Nada, não fosse 
a obstinação de Henrique em ter o seu apoio público para essas novas núpcias, as 
quais terminam por fundar uma nova religião no país, a Igreja Anglicana. Instaura-
se, assim, aquela situação incômoda – para More praticamente literal - que o dito 
popular chama de “entre a cruz e a espada”.  

Ao invés de manifestar apoio ou desaprovação, o sábio e correto More, auto-
demitido da chancelaria e recolhido ao lar, estabelece um silêncio estratégico, que 
deveria significar categórico não-envolvimento no caso. Esse silêncio, porém, se 
tornará “utópico” e por ele More pagará com a própria vida, vindo a ser decapitado 
como traidor. 

Tudo isso, como se sabe, são fatos históricos, registrados nos anais do tempo. 
Pois, nos anos 1950 esses fatos ganhariam uma forma estética, na peça “A 

man for all seasons” (´um homem para todas as estações´) do dramaturgo inglês 
Robert Bolt, encenada em 1960, primeiro em Londres e depois na Broadway. 

O sucesso da peça nos Estados Unidos fez com que Bolt recebesse o convite 
para roteirizar o seu texto para o cinema, e o filme, uma produção da Columbia, 
estreou em 1966, com direção do experiente Fred Zinnemann. Indicado a oito 
Oscars, levou seis: por filme, direção, ator principal, roteiro adaptado, fotografia e 
figurino. 

Revisto hoje, O homem que não vendeu sua alma (título brasileiro) parece o 
que é: um grande filme sobre um grande tema, o da honra de uma personalidade 
pública, tão atual agora quanto nos tempos em que More rabiscava a sua “Utopia”. 

O dilema de More de apoiar ou não um rei que funda uma nova religião em 
benefício próprio, não é apenas religioso. No fundo, é ético, e a grandeza do autor de 
“Utopia” é ir ao extremo de morrer pela defesa de um princípio ético. A ideia 
implicada é que religiosos e não-religiosos teriam o mesmo nível de interesse na 
tragédia - a palavra pode ser esta - de More. 

Do ponto de vista cinematográfico, acho que há pelo menos dois aspectos a 
ressaltar em O homem que não vendeu sua alma. Embora se trate de um filme 
histórico baseado em teatro, não tem os efeitos colaterais deste duplo fato. 

Explico. Normalmente o filme histórico investe na reconstituição de época e 
cenografia e indumentária sufocam a narrativa. Aqui isto não acontece e, apesar do 
Oscar para o figurino, o privilégio recai sobre o drama de More, de tal forma que o 
espectador é levado a presentificá-lo. 
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O outro defeito que o filme não tem é a teatralidade, comum em adaptações. 
Sendo o autor da peça um brechtiano apaixonado, o texto original era todo narrado 
em distanciada primeira pessoa por um “Homem do Povo”, que também era 
personagem. Tudo isso foi sabiamente eliminado, e a câmera se centra nos últimos 
dias de vida de More, sem fazer recurso a nada que não seja exclusivamente 
cinematográfico e coerentemente diegético. 

Um item especial é o elenco, elemento chave num filme cujo ponto alto é o 
aprofundamento na alma humana. Na verdade, o papel-título foi cogitado para 
Richard Burton, que, por motivos pessoais, não pôde aceitar. Conta-se que o 
canastrão Charlton Heston fez o que pôde e o que não pôde para conseguir o papel, 
felizmente dado ao excelente ator inglês Paul Scofield, que, afinal de contas, o 
desempenhara nos palcos. Robert Shaw faz Henrique e Leo McKern, que também 
esteve na peça, faz Cromwell. Em frutíferos cinco minutos, um volumoso Orson 
Welles aparece como o Cardeal Wolsey, e Vanessa Redgrave tem uma ponta como 
Ana Bolena. 

Entre outras coisas, rever O homem que não vendeu sua alma é um bom 
pretexto para confirmar o – não sei por quê - tantas vezes questionado, talento de 
Fred Zinnemann, para quem não lembra, o cineasta de Matar ou morrer e A um 
passo da eternidade. 

 
 
Para pensar 68 
 
O que aconteceu em maio de 68 na França? Quarenta anos depois, nem os 

especialistas no assunto dão respostas satisfatórias. O fenômeno – a palavra usada 
tem sido esta – permanece inexplicado porque, parece, é mesmo inexplicável. Sua 
dimensão e repercussão foram no mínimo estarrecedoras, tornadas ainda mais pelo 
modo súbito como o fenômeno eclodiu e como arrefeceu pouco tempo após a 
eclosão. 

No afã de conceituar o fenômeno, os estudiosos tem se valido de saberes 
paralelos, e um deles são as artes, entre as quais o cinema. 

Bem, fôssemos nos limitar a listar os filmes lançados em 68, na França e 
alhures, e não chegaríamos a lugar algum. O que, por exemplo, têm a ver com 68 os 
filmes citados a seguir, no caso, os maiores sucessos de bilheteria do ano? As 
sandálias do pescador, Barbarella, Inferno no pacífico, Meu nome é Coogan, O 
bebê de Rosemary, O planeta dos macacos, O submarino amarelo, Primavera para 
Hitler , Romeu e Julieta, Um convidado bem trapalhão. 

Do ponto de vista da história do cinema, o filme mais importante do ano 
parece ter sido 2001: uma odisséia no espaço, mas, pergunta-se, que relação se 
poderia estabelecer entre este filme e os acontecimentos de maio? 

Já do ponto de vista conceitual, creio que há dois filmes que se associam a 
maio de 68 de modo inquestionável: A chinesa (La chinoise) de Jean-Luc Godard, e 
Se... (If...) de Lindsay Anderson. 
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Quase todo passado dentro de um apartamento parisiense, A chinesa juntava 
cinco jovens de formação marxista, a discutir sobre as possibilidades de uma 
revolução cultural ´a la China´ no mundo ocidental, com ou sem apelo ao 
terrorismo. Com o livro vermelho de Mao-Tse-Tung a tiracolo, esses jovens 
enfurecidos, ingênuos e às vezes ridículos, queriam saber se seria possível essa 
transformação radical e indagavam, a si e aos outros, como fazê-la. Só que o filme 
não parecia levar os seus personagens muito a sério, e era costurado com um humor 
constrangedor para quem leva ideologia ao pé da letra. Não só isso: antes dessa 
revolução indagada acontecer, o cineasta já fazia a sua própria, com a linguagem, 
um experimento tão radical com a forma do filme que tornava o seu conteúdo 
obscuro. Ao invés da narrativa tradicional, tinha-se, colado entre as cenas, um 
amontoado de slogans, pôsteres, stills e grafismos, além de entrevistas não-
diegéticas e digressões metalinguísticas, tudo isso, em um ritmo desigual e 
perturbador: o resultado era meio de curto circuito semântico, que, como dito, 
obscurecia a mensagem, se é que se pensou em mensagem. 

Já o Se... de Anderson tratava de uma revolta em uma escola inglesa que 
terminava com um grande incêndio e tiroteio onde os alunos eram atingidos. Mas, 
como em Godard, o ponto de vista não era propriamente favorável aos estudantes. 
Antes de a revolta acontecer, se mostravam cenas de sado-masoquismo entre os 
alunos, e a revolução do final era, na verdade, encabeçada por poucos que, no gesto 
de atingir a todos, atingiam os colegas indistintamente, como se a puni-los por um 
comportamento anti-ético. Não ficava clara a posição anti-establishment e o filme 
parecia primar por uma ambiguidade proposital. 

De qualquer forma, acho que são estes os filmes mais aproximados de maio 
de 68, na temática e no tempo. A chinesa estreou em Paris em outubro de 1967, ou 
seja, seis meses antes da revolta, e por isso, é dado como profético, e Se... começou 
a ser rodado em março de 1968, (isto é, dois meses antes) para estrear no final do 
ano, o que significa que foi sendo feito “enquanto as coisas aconteciam” do outro 
lado do Canal da Mancha. 

Talvez também se possam associar a maio de 68, filmes pós-data como o 
americano independente Easy rider (1969), mas, aos interessados na temática, fecho 
esta matéria com a seguinte sugestão.  Procurar na filmografia francesa pré-68, 
aqueles filmes que, sem interessar a idade dos estudantes, tematizaram revoltas, 
coletivas ou individuais, contra o sistema escolar. Aqui, lembro dois: Zero de 
comportamento (Zéro de conduite, 1933) de Jean Vigo e Os incompreendidos (Les 
quatre-cents coups, 1959) de François Truffaut. 

Se é para buscar raízes cinematográficas nos gestos dos estudantes de 
Nanterre, é bom saber que elas são remotas. 
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Easy rider, muito tempo depois 
 
O que significa rever Easy rider (Sem destino, 1969, de Dennis Hopper) 

hoje? Tê-lo visto na sua impactante estreia foi uma coisa, revê-lo hoje, outra, bem 
diversa. Não tanto porque o filme esteja datado (e até certo limite, de fato, está!), 
porém, mais porque este é o tipo de filme que não se dissocia do modo de viver que 
descreve. 

Ver Easy rider no final dos anos sessenta, começo dos setenta, era, a 
depender das inclinações ideológicas do espectador, um rito de prazer ou nojo, um 
exercício de identificação ou de repulsa. O mundo da contra-cultura estava ali, 
diante dos nossos olhos, e prometia ter futuro; prometia que ia chegar perto de nós e 
nos tocar, e isso era gratificante ou ameaçador, mas nunca indiferente. 

Hoje a gente assiste ao filme com a tranquila mas triste indiferença da 
posteridade, sem paixões e sem medos. A contra-cultura é coisa do passado, 
devidamente registrada pelos historiadores, ou então virou griffe que custa caro nas 
lojas dos shopping centers. 

A droga, tudo bem, continua por aí, mas é um viciozinho proibido de uma 
camada social, que dá dinheiro ao governo da Bolívia, mas não ameaça a estrutura 
da sociedade. Além disso, perdeu sua ambiguidade simbólica: deixou de poder ser a 
viagem prometida; hoje apenas faz mal à saúde e mata. 

Ok, Easy rider não é nenhuma exaltação à contra-cultura. Olhado de perto, 
ele parece muito mais crítico, ou se for o caso, desencantado. Aquela comunidade 
hippie onde os motoqueiros passam uns dias, é mostrada como um bando de 
coitados, tentando sobreviver teimosamente do árduo cultivo de uma terra pouco 
fértil, chafurdando na pobreza; não há beleza na descrição, nem como poderia se 
esperar, nenhum clima “aquarium”. 

E o próprio enredo do filme, vocês lembram, consiste num rosário de 
infortúnios, cada um pior que o outro, até a morte inexplicável dos protagonistas. 
Inexplicável? 

Conseguindo uma boa grana com negociação de droga, dois motoqueiros de 
Los Angeles decidem ganhar as estradas do país, para chegar em New Orleans ao 
tempo do seu famoso carnaval local, o Mardi Gras. Cabelos longos e roupas anti-
convencionais, eles se auto-denominam Wyatt (Peter Fonda) e Billy (Dennis 
Hopper), referências claras aos heróis do Oeste americano, Wyatt Earp e Billy the 
Kid. Ao longo da viagem, são recebidos por rancheiros e por comunidades hippies e 
conhecem um advogado alcoólatra que se une a eles, George (Jack Nicholson). mas, 
na medida em que passam os quilômetros, a hostilidade ao seu modo de vida 
aumenta. 

Num lugar são presos “por desfilar sem autorização”, no outro, nem sequer 
são atendidos na lanchonete local, até que, acampados nos arredores, são espancados 
e George não resiste ao espancamento. 

A visita ao cabaré de New Orleans não tem nada de reconfortante, o Mardi 
Grass soa deprimente, e a curtição de cocaína no cemitério lembra mais um 
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pesadelo. Finalmente, ao retomar a estrada, os dois motoqueiros são baleados pela 
doze de um matuto sulista que atira da janela de sua pickup. E o filme termina. 

Nesse aspecto pode se dizer que Easy rider foi profético a respeito do mundo 
que retratava. 

Não sei se isso aumenta ou diminui o seu valor, mas é incrível como, 
enquanto cinema, ainda é muito bom consumi-lo. O diálogo propositadamente 
inóquo, a montagem nervosa misturando os quadros antes de passar de uma cena a 
outra, a fotografia descortinando a paisagem árida do Sul, e principalmente a rica e 
variada trilha de rock, sempre executada estrada afora, dão ao filme de Hopper uma 
apreciabilidade quase imorredoura, e é possível sentir que ele não fica apenas como 
documento de época. 

 
 
Cowboys da meia-noite  
 
De repente dou-me conta de que nunca escrevi sobre Perdidos na noite 

(Midnight cowboy, 1969, de John Schlessinger), e, no entanto, é um dos filmes que 
mais me impressionaram, confesso mesmo, uma de minhas imagens amadas. Agora 
que saiu em DVD aproveito para rabiscar este comentário. 

Na linha dessas películas de ressonância cultural, Perdidos na noite é um dos 
ícones do século findo, com o passar do tempo cada vez mais expressivo. Com 
efeito, não viveu o século XX, especialmente a sua segunda metade, quem não foi 
perseguido pelos fotogramas desses dois pobres coitados, se arrastando sem destino 
pelas ruas frias de Nova Yorque, Joe Buck, um cowboy de araque, advindo do 
Interior com a ilusão de ganhar dinheiro com mulheres (Jon Voigt), e Ratso, um 
pária aleijado, filho de sapateiro imigrante do Bronx (Dustin Hoffman). 

Retratando a vida na cidade grande, Perdidos na noite pode ser lido como 
uma representação universal, e qualquer brasileiro que migrou para São Paulo pode, 
se for o caso, reconhecer-se em Joe Buck, mas claro, de uma forma muito pungente 
ele é um filme sobre a América atual, melhor dizendo, sobre o fracasso do chamado 
“sonho americano”. Acho que isso é óbvio para quem assiste ao filme, mas de todo 
jeito, notemos como. 

Cunhada em 1931 pelo historiador James T. Adams em seu livro O épico da 
América, a expressão “the American dream” já existia como ideia desde os tempos 
da colonização. Essa noção de terra das oportunidades -- na opinião de Adams “o 
maior contributo que já demos à humanidade”.-- vinha de Lincoln e outros 
idealistas, em particular, do maior poeta americano de todos os tempos, o Walt 
Whitman de Folhas de relva. 

Pois um dos ingredientes mais caudalosos na configuração desse “sonho 
americano” foi, com certeza, a conquista do Oeste, que deu dimensões continentais 
ao país. Essa conquista foi praticamente repetida nas telas dos cinemas no século 
XX, com os filmes de faroeste. Basta acompanhar a carreira do pai do gênero, John 
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Ford, para perceber o quanto o mito aí criado tinha a ver com um país mítico, aquele 
anunciado no sonho. 

Na história e no cinema, a viagem dos colonos que romperam fronteiras foi 
do Leste para o Oeste. Vejam como em Perdidos na noite Joe Buck faz, 
sintomaticamente, o percurso inverso, do Texas para Nova Yorque. Como os antigos 
colonos, ele está vestido de cowboy, mas (ele o admite várias vezes) não é um de 
verdade. Como os antigos colonos, seu objetivo também é o de fazer a vida, mas 
agora, da forma mais vil, prostituindo-se, sua conquista do Leste sendo, como 
mantém o título original, noturna. 

Numa das brigas de Joe Buck com Ratso, depois de constatado seu insucesso 
de garanhão, este lhe joga na cara que aquela roupa de cowboy é coisa de bicha, e 
Joe Buck, pergunta, indignado, se porventura caberia a John Wayne a pecha de 
bicha. Quando ainda em viagem, Joe Buck escuta um programa de rádio em que as 
mulheres falam de suas preferências masculinas, uma delas, indica Gary Cooper, 
lamentando que ele esteja morto. Ora, essas referências ao universo do western são 
fundamentais para a nossa leitura, entre outras coisas, porque sugerem a intenção 
autoral de atacar a mitologia do western, naquilo em que ela reforça o sonho. 

Como se sabe, ninguém representou melhor o gênero que o ator John Wayne, 
e a referência a Gary Cooper contém uma ironia mais sutil, que remete ao título 
original do filme, Midgnight cowboy, (‘cowboy da meia-noite’) quando se considera 
que Cooper foi o herói de um grande western chamado exatamente de High Noon, 
ou seja, “meio-dia”.  

Não admira que o mestre John Ford tenha abominado o filme de 
Schlessinger, respondendo à imprensa, que na ocasião da estreia lhe pedira sua 
opinião, com uma pergunta: “aonde isso leva?”. 

Nos termos de Ford (e por tabela, de todos os que um dia acreditaram no 
sonho americano) “isso” levava ao fim, e nessa perspectiva é básico que o filme 
renegue o sistema clássico americano e opte pelo modelo de roteiro europeu. Como 
é sabido, o paradigma hollywoodiano de roteiro tinha uma estrutura fixa que se 
dividia em três momentos bem distintos: a exposição, a conflituação e a resolução. 

Como o termo indica, neste terceiro momento ficavam resolvidos todos os 
conflitos do filme, para que o espectador voltasse para casa tranquilo e apaziguado. 
Ora, o que acontece em Perdidos na noite é que nenhum dos conflitos é resolvido e, 
pior, a situação se agrava no final. Como o desempregado de Ladrões de bicicleta, 
ou a prostituta de Noites de Cabíria, ou o delinquente de Os incompreendidos, ou a 
mocinha grávida de Um gosto de mel, (todos filmes europeus), Joe Buck está pior 
no desenlace do que quando o filme começou. Não se trata propriamente de um final 
infeliz, mas – se mantivéssemos em mente o modelo hollywoodiano – de um falso 
final, já que os conflitos da parte intermediária (conflituação) se estendem ao pós-
tela. 

Aqui talvez fosse o caso de pensar que, estrangeiro e novato na Meca, o 
cineasta John Schlessinger pôde ser mais crítico ao “american way of life” do que o 
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seria um nativo; afinal, Schlessinger vinha do revolucionário Free Cinema inglês e 
estava acostumado a irresoluções. 

Li há pouco o romance de James Lee Oherlihy, que deu origem ao filme, e 
juro, o filme é infinitamente melhor. A sua primeira grande vantagem é desistir de 
qualquer narração oral (em voz over), tão comum em adaptações, e insistir em 
narrar-se visualmente, sempre visualmente, o diálogo virando um acessório à 
imagem, e não o contrário. Para lembrar um único exemplo, vejam o caso do 
emprego recorrente dos flashbacks mnemônicos de Joe (sua infância e os lances 
meio incestuosos com a avó), e dos delírios mentais de Ratso (sua imagem idílica de 
Miami, onde vê a si mesmo rodeado de milionárias), sequências de expressão 
plástica que uma montagem caprichosa e inteligente integra ao conjunto. 

E dessa narração eminentemente plástica faz parte, claro, a trilha sonora, 
estupenda, inesquecível, da qual “everybody is talking” até hoje... 

 
 
Verão de 42 
 
Tempos atrás dei início a uma série de artigos com o título genérico de 

“Grandes filmes de diretores nem tanto”. Interrompida não me lembro em que 
número, a série ficou incompleta e aqui a retomo: acho que vale a pena tratar desse 
fenômeno curioso que é a existência de um (ou mais de um) filme de extraordinária 
qualidade no meio da carreira de um cineasta considerado menor, sobretudo quando 
essa carreira já está fechada, por aposentadoria ou morte. 

O filme de hoje é Verão de 42 (Summer of 42, 1971), de Robert Mulligan, um 
diretor que já aparecera em minha série com outro filme. 

Com um roteiro extremamente simples, o filme de Mulligan aborda um tema 
recorrente em cinema, o da iniciação, mas o faz com tal delicadeza de tratamento 
que comove, conduzindo o espectador, entre risos e choros, a reflexões profundas 
sobre o que se entende por amadurecimento. 

Numa ilha do Nordeste americano, Nantucket, três adolescentes passam as 
férias de verão de um ano sintomático, 1942, quando os Estados Unidos haviam 
acabado de entrar na luta contra o nazismo. A ilha é idílica e Hermie, Oscy e Benjie 
se divertem entre banhos de mar, flirtes e idas ao cinema local. Na faixa etária dos 
catorze, eles ainda não precisam se preocupar com alistamento militar, embora na 
ocasião ninguém pudesse dizer que duração teria  a segunda guerra mundial. 

Claro que o assunto mais frequente entre os três é sexo, e um dos momentos 
mais típicos é aquele em que Benjie, o mais novo, surrupia, da estante dos pais, um 
livro sobre sexologia. Desse livro, Oscy e Benjie, mais crescidinhos e mais espertos, 
tentam arrancar uma metodologia eficiente para lidar com esse mistério infindo e 
insondável que é o corpo feminino. 

Parte do roteiro desenvolve esse aprendizado, com todas as quebradas de cara 
que são esperáveis da truculenta aplicação de um método mecânico à relação entre 
dois seres humanos, principalmente, se esses seres são ingênuos e em formação. 
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Nisso está o lado cômico do filme (a atabalhoada ida à farmácia para comprar 
camisinhas é uma sequência impagável!), porém, o verdadeiro amadurecimento que 
o filme mostra é de outra ordem, e é aqui que começa a separação entre as duas 
caracterizações, a de Oscy, infantil e imediatista, e a de Hermie, introvertido e 
sensível. 

Acontece que na mesma ilha está morando uma jovem e bela senhora cujo 
marido militar fora convocado para a guerra, e todo o lado dramático, sombrio, do 
filme é sobre o processo de apaixonamento de Hermie por essa mulher mais velha. 

A amizade de Hermie e Dorothy começa com os mesmos atropelos cômicos 
que se veem em outras cenas, mas, logo vai tomando rumos sérios, graves, 
profundos, que são pontuados pela belíssima e inesquecível trilha sonora de Michel 
Legrand. Pelo menos na perspectiva dele, já que ela não poderia estar menos 
interessada nesse atrapalhado rapazinho da vizinhança, sempre tão prestativo e 
cortês. 

A amizade já está firme quando, uma certa noite Hermie chega à casa de 
Dorothy, e, antes de encontrá-la, se depara, no móvel da sala onde um cigarro ainda 
queima, com o telegrama comunicando a morte do marido. Quando ela aparece, está 
transtornada: os dois dançam e, entre lágrimas mútuas, terminam fazendo amor. No 
dia seguinte, ela tem ido embora, deixando para Hermie um bilhete em que deseja 
que as tragédias nunca o atinjam. 

Quase toda silenciosa (salvo um “I am sorry” de Hermie e a música de 
Legrand), a sequência em que essa mulher de luto e esse adolescente pasmo fazem 
amor é de um lirismo sublime e acho que pode ser dada como uma das mais belas da 
história do cinema. 

Por que uma esposa enlutada faria amor com um adolescente quase 
desconhecido, pouco tempo depois de ler a notícia fatídica? Não há, no filme, uma 
resposta conceitual para essa pergunta, mas não creio que o espectador que de fato 
embarcou no clima do filme sinta necessidade de fazê-la. A rigor, o que de fato 
acontece entre esses dois personagens desesperados, cada um a seu modo, não 
deveria ser chamado de sexo, e não sei se há uma palavra na língua para definir o 
amor feito em desespero. 

Se quiser, o espectador pode fazer conjeturas, mais ou menos embasadas em 
noções que estão implícitas na estrutura semântica do filme, mas só se quiser: não 
tendo podido salvar o marido da tragédia da guerra, a mulher estaria querendo salvar 
o adolescente que abraça, e que, supõe, mais cedo ou mais tarde, também será um 
dos convocados ao alistamento e à morte? Ou talvez estivesse vendo nele a imagem 
do esposo quando jovem? Uma coisa é certa: para o adolescente, mergulhar nesse 
mistério, se prazeroso, não é menos perturbador. 

Um espectador porventura um pouco mais racionalista pode julgar a 
sequência inverossímil, mas a esse respeito, aqui seria o caso de lembrar que 
existem – já devidamente formulados pela teoria da linguagem -- dois tipos de 
verossimilhança, a externa e a interna. 
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A externa implica uma relação da obra com a realidade, enquanto que a 
interna supõe uma relação de todos os elementos da obra com a própria obra. Na 
verossimilhança externa o filme estaria preso aos códigos realistas, do mundo 
verídico que conhecemos e a que estamos acostumados; na verossimilhança interna, 
o filme, circunstancialmente que seja, dá-se ao luxo de obedecer a códigos que ele 
mesmo criou. Este com certeza, é o caso dessa cena de amor em Verão de 42, e é 
por isso, como dito acima, que o espectador que entrou no seu clima (leia-se: 
compreendeu os seus códigos internos) não sente essa cena de amor como 
inverossímil.  Ao contrário: a sente como poeticamente necessária e mesmo 
inevitável. 

 
 
Em São Saruê, com Vladimir Carvalho 
 
Homenageando Zabé da Loca, o Fenart deste ano pôs ênfase no resgate da 

cultura popular e o fez muito bem. Nesse sentido, achei fundamental que um dos 
filmes exibidos no festival tenha sido o lendário O país de São Saruê (1971) do 
paraibano Vladimir Carvalho. 

Digo “lendário” porque, embora sempre referido na historiografia paraibana e 
nacional, o documentário de Carvalho é quase um desconhecido do grande público, 
em muitos casos, até dos especialistas. Eu mesmo, que dele só conhecia as tantas 
referências verbais e iconográficas, julguei essa oportunidade um privilégio raro. 
Falando em iconografia, como esquecer, naquela velha capa da Revista Filme 
Cultura, o rosto daquele vaqueiro enrugado e desdentado pelo sofrimento, um rosto 
que virou emblema das dificuldades de se fazer cinema no Brasil? 

Rodado entre 1966 e 1971, o filme foi proibido pela censura da Ditadura e 
ficou hibernando em latas por mais de uma década. Por iniciativa do crítico francês 
Louis Marcorelles, foi, em 1972, convidado a participar do Festival de Cannes, e, 
com a pressão dos censores brasileiros, perdeu a chance de uma divulgação 
internacional que, com certeza, teria sido mais que oportuna e merecida à carreira do 
seu realizador. Se não houve divulgação internacional, muito menos nacional. Só 
com a anistia, em 1979, é que foi exibido publicamente, no caso, no ambiente 
restrito do Festival de Cinema Brasileiro de Brasília, onde ganhou o prêmio especial 
da crítica. 

Todo esse tempo de hibernação terminou por parcialmente comprometer o 
material da película, de forma que a versão agora exibida é o resultado de um 
trabalho de restauração de um grupo de pesquisadores do qual o próprio Carvalho 
participou, ele mesmo chamando o seu filme, na noite de apresentação no Cine 
Banguê, de “safenado”. 

O que, em O país de São Saruê, incomodou os censores da ditadura foi, 
naturalmente a visão realista, cruel, impactante, que o filme passava da vida no 
sertão nordestino, uma visão que não dava certo com o otimismo miraculoso do 
governo Médici, e contudo, visto hoje, tantos anos depois, o filme nos parece muito 
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mais do que uma mera denúncia social: antes de ser isso, ele se nos assemelha um 
filme humano e poético, de uma poesia rude, inclemente e doída, é verdade, mas de 
todo jeito, poesia. 

Concebido primeiramente como um documentário de média metragem em 
16mm, o filme foi, com o desenrolar das filmagens, ganhando dimensão (passou a 
ser um longa em 35mm) e fôlego poético. Aos poucos, o tirocínio de Carvalho foi 
introduzindo intertextos literários e musicais que dialogassem com o lado 
meramente documental. Dois desses elementos são a canção de Marcus Vinicius que 
abre e fecha a narração (“Um avião sobrevoa um país desencantado...”) e o texto 
poético do grande Jomar Morais Souto, que ao longo da projeção, em voz over de 
Ecchio Reis, é ouvido, mas mesmo quando não ouvido, perdura nos enquadramentos 
de Carvalho, na sua escolha de imagens (fotografia do paraibano Manuel Clemente) 
e na sua forma toda pessoal de montar (montagem técnica do saudoso Eduardo 
Leone). 

Um dado sintomático dessa assunção do poético está na mudança de título, 
acontecida durante as filmagens: o primeiro projeto, que se chamava, 
referencialmente, “O sertão do Rio do Peixe” virou “O país de São Saruê”, quando, 
segundo o folclore local, “São Saruê” seria uma espécie de terra prometida ao 
nordestino pelo mito.  

A rigor, o filme conta a história do vale dos rios do Peixe e Piranhas, uma 
região árida que abarca cerca de vinte municípios no interior do Nordeste, com uma 
área aproximada de 8000 km quadrados, e uma população de 500 mil habitantes. 
Claro, somado à inspiração poética, o filme também é fruto de ampla pesquisa 
histórica e geográfica, e remonta aos primórdios da região, três séculos atrás 
conquistada dos índios Cariris pelos bandeirantes e depois pelos colonos. Havendo 
conhecido um certo fausto no passado, com a cultura do gado, e do algodão ao 
tempo da Guerra civil americana, a região há muito subsiste em franca decadência, 
embora alguns de seus habitantes acreditem numa redenção mítica através do 
minério de seu solo. 

A pobreza material e humana da região, a situação de penúria de seus 
habitantes e as contradições conjunturais que as permitem e mantêm são enfocadas 
pela câmera de Carvalho que intercala pelo menos três instâncias de tomadas: cenas 
“naturais”, cenas construídas com os atores naturais, e entrevistas com figuras locais 
(entre os quais um jovem Antônio Mariz, na época prefeito de Souza), a montagem -
- juntamente com a poesia de Jomar, a trilha sonora e a voz narradora de Paulo 
Pontes -- cumprindo o papel de fundir essas cenas para um efeito conjunto que é, ao 
mesmo tempo, semântico (de sentido) e prosódico (de ritmo). 

Documentário, como se sabe, é o tipo de cinema em que se lida, pelo menos 
parcialmente, com o improviso, muitas vezes as coisas que acontecem durante as 
filmagens imprimindo modificações no roteiro original. Só que amiúde esse 
improviso é re-trabalhado para caber dentro da concepção do realizador que, afinal, 
tem tanta ingerência no resultado final quanto um autor ficcional. Essa tensão entre 
o improviso e a criação está bem evidente no filme de Carvalho, especialmente 
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quando se consideram os três tipos de cenas acima referidos: as naturais (leia-se: 
estritamente documentais, como a da criança morta), as construídas (como a dos 
vaqueiros amarrando o boi ao tronco, toda encenada e montada no modelo da 
“decupagem” do cinema clássico) e as entrevistas, parcialmente “dirigidas” e com 
certeza repletas de cortes estratégicos. 

Ao espectador de hoje, habituado aos avanços da eletrônica, O país de São 
Saruê deve parecer precário, artesanal e mesmo arcaico. Acho que é o caso de se 
confirmar que ele é tudo isso, lembrando apenas, à guisa de justificativa, a época e 
as circunstâncias em que foi feito - durante a ditadura e com parcos recursos do 
realizador. Com relação ao terceiro dos adjetivos, não seria de todo inapropriado 
considerar que, à parte toda a eletrônica deste terceiro milênio, a região enfocada 
continua, ela mesma, arcaica. 

 
 
Aos nostálgicos, com carinho 
 
Se não de outro modo, ao menos do ponto de vista comportamental, os anos 

sessenta foram a dobradiça do século XX. Não sei se a imagem é minha, ou se a 
copei de outrem, mas, a essa altura, essa autoria não tem muita importância. A figura 
do século como uma porta que, nesse terreno do comportamento social deslocou-se, 
na década de sessenta, para um lado inaudito é efetiva e, melhor, verdadeira. 

Dentre os que viveram as duas metades do século, há quem goste desse 
deslocamento e há quem não goste.  Ao meio destes segundos estão diretores de 
filmes que tratam do assunto com desencanto, a virada da ingenuidade da primeira 
metade para a explicitação madura da segunda sendo dada como uma perda. 

Sonhos do passado (Save the tiger, 1973, de John G. Avildsen) é um deles. 
Vi-o ao tempo de sua estreia, quando a segunda metade estava apenas começando, e 
agora o revejo, na televisão paga, depois do século findo. 

O enredo não é grande coisa, nem precisava ser: apenas dois dias na vida 
desse empresário cinquentão e melancólico, cuja fábrica de tecidos está 
irrecuperavelmente no vermelho. Ele anda planejando um incêndio criminoso que o 
salve da bancarrota, e seu sono ultimamente não tem sido nada tranquilo. O 
casamento vai mal e a única filha do casal mora distante, na Suíça. 

São estes problemas que tornam Harry Stoner (Jack Lemmon, em um de seus 
Oscar mais merecidos) um nostálgico, ou, inversamente, é o apego ao passado que o 
torna um perdedor? Difícil dizer, mas o fato é que a imaginação desse tigre em 
extinção (Vide o que se diz adiante do título original do filme) vive povoada de 
sonhos que não voltam mais (Vide título brasileiro). 

Um dos dados sintomáticos na biografia de Harry é que, em sua juventude, 
tenha sido um mariner que lutou na II Guerra Mundial; um daqueles que acreditou 
que os Estados Unidos estavam então salvando o mundo e que deu, mais tarde, à sua 
fábrica o nome da praia italiana onde desembarcou: Capri. Que essa fábrica esteja 
falida também é sintomático. 
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 No meio de toda conversa Harry vive, impertinentemente, intrometendo seus 
ídolos do passado, entre eles, as grandes estrelas do futebol americano de quem 
ninguém mais lembra, salvo quando ele lhes pronuncia os nomes. 

Uma cena-chave ilustra essa anacronia do personagem. Na cama com uma 
mocinha hippie, Myra, que conhecera por acaso, ele propõe aquele jogo em que cada 
um vai citando nomes de pessoas famosas. Ora, para cada Buster Keaton de Harry, 
há sempre um Jimmi Hendrix de Myra, e a longa lista de nomes citados só faz 
enfatizar o intransponível gap generation, abismo de geração. 

Ao perguntar a idade dela, e ouvir “vinte anos”, ele retruca, sem consciência 
do que diz que “ninguém tem vinte anos”. Quando ele entra em parafuso, chutando 
impulsivamente um nome do passado atrás do outro, como que para salvar-se do 
presente a todo custo, e ela lhe pergunta o que ele quer da vida afinal de contas, ele 
lhe oferece uma resposta impossível: “eu quero aquela moça numa canção de Cole 
Porter”. Na despedida, ela quer saber o nome dele, e a sua única resposta viável é 
“Cuban Dede” que – claro, ela não tem a mínima ideia -- foi um mito do beisebol 
americano ao tempo em que Harry era criança. 

Um comentário que vale a pena diz respeito ao título original do filme. 
Ao lado do Cinema Pornô (emblema da segunda metade do século) onde 

Harry vai encontrar o incendiário de sua fábrica, há um militante da ecologia que 
recolhe assinaturas para salvar essa espécie em extinção, que é o tigre, e Harry 
instintivamente assina. Mais tarde, meio por acaso, Myra lhe relata o que lera um dia 
nas páginas da National Geographic: que os tigres velhos, por razões puramente 
saudosistas, retornam sempre às belas paisagens onde nasceram e, nesse gesto 
nostálgico, são esperados pelos caçadores profissionais, e abatidos. 

Enfim, nostalgia mata? Pois é, talvez seja esta uma esperança dos nostálgicos 
suicidas, como Harry. 

Como esperado, o filme termina sem solução. Acertado o incêndio criminoso, 
Harry se dirige ao parque da cidade, onde crianças jogam uma partida de beisebol. A 
bola cai perto dele, que a lança longe demais e uma dos meninos grita que não o 
querem no jogo. 

Mesmo assim, Harry permanece no local, assistindo à partida – como se nada 
mais lhe restasse na vida a não ser ficar, como um velho tigre, apreciando essa bela 
paisagem -- até a tela escurecer. 

Construído com sabedoria e talento, Sonhos do passado é um filme 
agradável, que, creio eu, envolve e comove, mesmo que o espectador não detenha a 
idade do protagonista, nem seu estado de espírito. Numa instância mais abstrata, 
funciona como uma reflexão sobre os caminhos – éticos, culturais, ideológicos -- do 
século XX. 

Trata-se do começo de carreira do cineasta John G. Avildsen que, mais tarde, 
depois dos Oscar polemicamente atribuídos a Rocky um lutador (1976), despencaria 
para todo aquele catálogo inútil de filmezinhos sem importância sobre karatê e artes 
marciais. 
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De tal forma que acho que posso incluir Sonhos do passado naquela minha 
série de pequenos ensaios a que dou o título genérico de “grandes filmes de diretores 
nem tanto”. 

 
 
 
Toque de novo, Sam 
 
Abandonado pela jovem esposa, Allan Felix está se sentindo um zero à 

esquerda. Baixinho, magro, feioso, e, como se não bastasse, neurótico, suas chances 
de conseguir outras companheiras é ínfima. Quem tenta ajudar é Linda e Dick, casal 
amigo, mas os resultados dos encontros arranjados têm sido desastrosos. É que o 
nível de ansiedade de Felix é tal que atrapalha qualquer começo de relacionamento. 
Para complicar, crítico de cinema por profissão, Felix vive num mundo meio 
fantasioso onde o seu alterego é o mais improvável de todos, o charmoso Humphrey 
Bogart de “Casablanca”, que, feito um fantasma teimoso, sempre lhe aparece para 
dar conselhos sobre como lidar com as “donas”. 

Tal é mais ou menos o argumento do filme Sonhos de um sedutor (Play it 
again, Sam, de Herbert Ross) que agora entra na programação da televisão paga. 
Baseado na peça homônima de Woody Allen, roteirizado e protagonizado pelo 
próprio, o filme – embora dirigido por Ross – já tinha em 1972, ano de sua estreia, 
todos os elementos do futuro estilo Allen e, para quem se acostumou a esse estilo, 
vê-lo hoje consiste num interessante exercício de retrospecção/prospecção. 

Quando o filme começa o que se vê é a famosa cena final do aeroporto em 
Casablanca (Michael Curtiz, 1942), que Felix, enfiado numa poltrona de cinema, 
acompanha com lágrimas que lhe mancham as grossas lentes dos óculos. 
Determinante, este intertexto dará rumos à estória de Felix que, ao invés de 
envolver-se com as garotas arranjadas por Linda e Dick, envolve-se com Linda, 
ficando formado então – como em Casablanca – o dramático triângulo amoroso. 
Não só isso, a cena final também acontece num aeroporto e também é uma cena de 
nobre renúncia amorosa. E o filme termina com um Felix - como sugere a raiz latina 
do seu nome - feliz por ter vivido esta situação casablanquiana, para ele, neste 
momento, coisa mais importante do que ter a felicidade conjugal. 

Além de uma apaixonada homenagem ao clássico de Michael Curtiz, Sonhos 
de um sedutor também é um delicioso exercício de interpretação, como se 
estivéssemos tentando responder perguntas do tipo: por que será que gostamos tanto 
de uma estória de amor sem final feliz? Há diferença entre os amantes “clássicos” e 
os de hoje (1972 em diante)? Ou, para remeter ao sugestivo título original do filme: 
seria possível fazer Sam tocar de novo “As time goes by”? 

Contado e comentado assim, Sonhos de um sedutor pode parecer subalterno 
ao seu intertexto, mas não é. Apesar da necessária relação intertextual, o filme de 
Ross/Allen impõe-se como realização cinematográfica, afinal uma comédia (e não 
um drama, como Casablanca) que dialoga com o cinema do passado, com 
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reverência, mas também com ironia e deboche. Vejam que, a rigor, o diálogo de 
Felix não é só com Casablanca. O Borgart que o visita não é apenas o Rick do 
“Café américain”, amante de Ilsa Lund. O que o visita trata as mulheres por “donas” 
(tradução, nas legendas, do pejorativo “dames”) e - segundo ele mesmo – alimenta o 
hábito de esbofeteá-las no rosto e de ameaçá-las com armas de fogo. Este aí é, na 
verdade, um resumo de todos os papéis que Bogart desempenhou na tela, a maior 
parte dos quais – como sabemos - em filmes noir, como bandidos ou policiais frios e 
durões. 

Pode não ser este aprendizado machista o que interessa a Felix, mas ele está 
lá, o fascina, e, de algum modo, faz parte da “lição” final assimilada, a de que o 
amor não é tudo na vida de uma pessoa; a de que, em dado momento, você precisa 
saber ser durão, pelo menos isso, para deixar a amada partir e ficar recolhido à 
riqueza de seu interior, seja esta qual for. 

À parte a semelhança nos desenlaces, o neurótico e ambíguo Felix e o 
convicto e decidido Bogart são figuras diferentes, quase antagônicas, e esse 
antagonismo permeia o filme todo. Para falar em termos mais genéricos – talvez 
mais antropológicos que cinematográficos - a conciliação, operada no desenlace, 
entre as convicções da primeira metade do século e as neuroses da segunda tem, 
pensando bem, uma certa cara de licença poética. Não sei se isto é bom ou ruim, 
mas o fato é que o mistério de ainda hoje amarmos Casablanca como amamos, 
continua. O enorme prazer de ver Sonhos de um sedutor traz, entre outros, o efeito 
colateral de reforçar esse amor. 

 
 
Lacombe Lucien de Louis Malle 
 
Esteve em cartaz o grande clássico dos anos setenta Lacombe Lucien 

(1974), um dos filmes mais bem realizados do cineasta francês, recentemente 
falecido, Louis Malle (1932-1995). 

Para quem não lembra, Malle é o autor do belo Adeus meninos (1987)  e do 
polêmico Perdas e danos (1992), mas talvez seja o caso de remontar aqui ao início 
de sua carreira, quando em 1957, estreia com Ascensor para o cadafalso em pleno 
bojo da Nouvelle Vague, sem com ela propriamente identificar-se. Se Os amantes 
(1958) pareceu nouvellevaguista, o mesmo já não poderia ser dito de filmes como 
Vida privada (1961) e Viva Maria (1965). 

Nos anos setenta migrou para os States de onde são sucessos como Pretty 
Baby (1978) e Atlantic City (1980). O seu último filme, uma cativante adaptação de 
Checov, está em vídeo com o título português de Tio Vania em Nova York (1994). 

Com roteiro de autoria do próprio Malle, Lacombe Lucien conta a estória de 
um camponês adolescente cheio de vigor físico e energia que, ao tempo da Segunda 
Guerra, tenta entrar na Resistência, é recusado, e termina meio por acaso, virando 
policial da Gestapo. Depois se apaixona pela filha de um costureiro judeu, e com a 
morte do pai dela, a conduz, juntamente com a avó, através da fronteira espanhola e 
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o filme se conclui com a informação de que Lucien fora fuzilado pelos Aliados em 
1944. 

Aqui, como sempre, Malle faz jús à pecha que a crítica lhe impingiu de 
diretor dos escândalos. Onde reside a culpa do jovem que vira nazista na França 
Ocupada, sem consciência do que fazia? Os aliados que o fuzilaram seriam 
culpados? Sem oferecer respostas, o filme formula essas e outras perguntas 
constrangedoras, deixando tudo em aberto. Narrado com a elegância e o domínio 
técnico do melhor Malle, o filme envolve, deleita, encanta e perturba ao mesmo 
tempo. 

Quem bem resume os efeitos de sua recepção é o crítico americano Leonard 
Maltin que o acha “uma “brilhante, perceptiva, sutil e complexa estória de culpa, 
inocência e amoralidade do poder; magistralmente dirigida.” E, de fato, o 
espectador mais atento deve ter notado que Malle não se limita a objetivamente 
contar a estória de Lucien: ele, na verdade, lhe dá uma estruturação particular, 
cheia de simetrias, que porventura encontrariam homologação num intrigante 
simbolismo de imagens que faz a câmera se demorar em elementos supostamente 
impertinentes.  

Eis alguns casos, mencionados ao léu. No início do filme, o pássaro 
gratuitamente morto, da janela do Asilo, pode ter tido a função descritiva de 
indiciar a natureza impulsiva e energética do protagonista, mas o que dizer daquele 
cavalo em cuja cabeça agonizante Lucien se recosta aparentemente compadecido? 

Com certeza aquele enorme cachorro que vigia as escadarias que dão acesso 
ao interior da mansão nazista, tão demoradamente registrado, significa mais do que 
aparenta. Guardião do nazismo, por que ele se mostraria afável justamente a uma 
judia? Nisso, ele não parece um alterego de Lucien? E aí, a sua morte na armadilha 
dos Aliados, não seria uma prolepse da tragédia do protagonista? 

A galinha que Lucien persegue com tanta obsessão não transcende sua 
função diegética? Se não, por que mais tarde, a perseguição amorosa entre Lucien e 
France (também um nome simbólico?) no sótão da casa abandonada, copia os 
movimentos da perseguição da galinha? Isso não transforma France numa galinha a 
ser esmagada? Ou, ainda, por que a mãe, em patética visita, traria de presente para 
Lucien, justamente uma galinha? 

No que diz respeito à estrutura, notar, por exemplo, o paralelismo entre dois 
momentos fundamentais, um inicial, o outro final: quando Lucien se dirige ao 
Asilo, é a bicicleta que quebra no caminho o que acidentalmente o conduz ao 
ingresso no partido nazista e quando Lucien se dirige à fronteira espanhola, é o 
carro quebrado o que o conduz ao fuzilamento pós-diegético. 

Uma leitura mais detida com certeza vai detectar esse tipo de simetria 
estrutural extensiva ao filme inteiro, parte dela envolvendo os personagens 
secundários de um modo curioso. 

Por exemplo, a avó judia de France é uma figura da maior importância na 
significação da estória, sobretudo por causa de seu mutismo ou incomunicabilidade 
nos momentos em que fala hebraico e não é traduzida; basta ver como a câmera a 
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privilegia, ou por exemplo, como numa única vez que temos sua fala traduzida, no 
caso por France, ela diz que “falta uma carta no baralho” com que joga paciência. 
A carta não seria o filho morto pelos nazistas? 

Citamos aqui apenas alguns dos aspectos interessantes no filme de Malle, 
mas sem dúvida, esta é uma daquelas obras onde um leitor sensível e inteligente 
pode encontrar um tesouro de significações subjacentes. Ironicamente são essas 
significações subjacentes que incrementam a polêmica em torno do filme na 
medida em que sugerem um envolvimento autoral no problema colocado, como se 
Malle estivesse tomando partido na estória de Lucien. 

Como lembra o crítico Jean-Loup Passek: “alguns puderam crer que o filme 
se propunha como uma absolvição dada aos que em 1944, haviam feito a má 
escolha.” 

Para a crítica Verina Glaessner “Malle parece incapaz de transpor o gap 
entre ele mesmo e o personagem, o que tenta compensar com pesado e 
desnecessário simbolismo, fazendo pretty pictures em torno de seu protagonista”. 
Para Sadoul “se um diretor inventa uma “história” para demonstrar que os homens 
são apenas joguetes de um “destino cego” (o que é perfeitamente um direito seu), 
por que esconder que é exatamente ele, o autor, que fala, e não o “real” ao qual se 
refere com a mesma insistência, apenas para mascarar sua própria interferência?” 

Contrariamente, Pauline Kael acha que: “Malle aposta em que as câmeras 
descobrirão o que a imaginação do artista não consegue, e constante e 
espantosamente ele ganha a aposta. Sem jamais mencionar o tema da inocência ou 
da culpa, este filme extraordinário de uma forma calma e desapaixonda, aborda-o 
num nível bastante profundo”.  

 
 
Para nós que amamos tanto Ettore Scola 
 
 Nós que nos amávamos tanto (C'eravamo tanto amati, Ettore Scola, 

1974), – acho que vocês se recordam – faz a agridoce revisão de toda uma geração 
italiana com que se identificam espectadores do mundo inteiro, desde os tempos do 
heroísmo da 2a Guerra, passando pelos desbundes dos anos cinquenta-sessenta, até o 
desencanto da década de setenta, quando o sonho tinha acabado. 

Em curioso tríplice foco narrativo, conta a estória de três amigos que, em 
trinta anos, amaram a mesma mulher: Antonio  (Nino Manfredi) é o enfermeiro sem 
instrução, Nicola (Stefano Satta Flores) é o intelectual que quer reformar o mundo, e 
Gianni (Vittorio Gassman), o advogado que se deixa vender. Todos têm um caso 
amoroso com a bela Luciana (Stefania Sandrelli), essa pretendente a atriz que 
termina os seus dias como anódina e prática dona de casa, mas não é só essa 
afinidade emocional que os une. 

 Naturalmente, contando a vida dos personagens, o filme reconstitui a 
história da Itália nessa fase, mas o curioso, é que tem o cuidado de fazê-lo sempre no 
viés do cinema. 
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Aliás, essencialmente metalinguístico, Nós que nos amávamos tanto, é 
ademais dedicado ao grande Vittorio De Sica, cujo Ladrões de bicicleta aparece 
como intertexto privilegiado em três tempos: primeiramente, quando do seu 
lançamento, em 1946, sendo discutido numa espécie de cine-clube local; depois no 
início dos anos sessenta, como quesito num programa de televisão; e finalmente, na 
década de setenta, numa ocasião em que o próprio De Sica, mostrado em insistente 
close, relata para o público como foi conseguido o choro forçado do pequeno ator 
que fez o papel da criança cujo pai furtara uma bicicleta. 

Uma delícia de se ver é também a recriação da cena "Fontana di Trevi" de A 
doce vida (1960), em que Fellini e Mastroiani aparecem em carne e osso, e onde, 
supostamente, a protagonista do filme de Scola faria uma ponta. 

 E toda essa homenagem ao cinema italiano se explicita mais ainda na 
ausência de referências ao cinema estrangeiro. Existe, sim, uma referência mas esta 
é também sintomática porque fundamentalmente depreciativa: uma noite em 1964 
Antonio e Luciana vão ao cinema e o que está em cartaz? A fraca versão que o 
inglês Ken Hughes fez do romance de Somerset Maugham, Servidão Humana, com 
Lawrence Harvey no papel do médico manco e Kim Novak no da enfermeira vulgar 
e malvada. 

Pois mais malvado foi o próprio Scola ao retirar da boca de Harvey a fala 
original, para aí pôr as palavras imaginárias que Antonio gostaria de dizer a sua 
desejada Luciana. 

 E, claro, essa obsessão com o cinema não se restringe ao plano do 
conteúdo, quando a estrutura formal do filme está perpassada por brincadeiras com 
os próprios elementos que compõem a linguagem do cinema, seus efeitos técnicos, 
seus recursos mais óbvios e suas convenções. 

Vejam que, além da inusitada polifonia (rara em cinema) de um foco 
narrativo tripartite (os três amigos se revezando no ato de narrar a estória), o 
cineasta apela para o menos cinematográfico dos procedimentos, que é o de fazer os 
atores\personagens olharem para a câmera, dirigindo-se à platéia do modo mais 
desdramatizado possível. 

 O filme já começa com a desconcertante repetição (três vezes!) da 
cena da chegada à mansão de Gianni, e o congelamento técnico do fotograma – a 
fim de que se instaure o flashback narrativo – no momento em que este mergulha na 
piscina, é um esfriamento do drama que prepara o espectador para outros 
esfriamentos. 

Como aqueles que são, primeiramente vistos no palco do teatro por um 
Antonio incomodado, (os atores "paralisados" enquanto o resto da encenação 
prossegue), que em seguida são experimentados por ele e Luciana na rua, e que mais 
tarde, serão codificados pelo processo narrativo do filme como um recurso 
perfeitamente viável. 

Lembrar aqui, por exemplo, da ocasião em que Gianni e Luciana se 
conhecem na mesa da cantina e Antonio é "paralisado" para que eles dialoguem 
entre si. Outra brincadeira bastante frutífera é a da montagem "motivada" – digamos 
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assim – no filme inaugurada por aquela sequência em preto e branco no campo de 
batalha em que se corta, bruscamente, da explosão do tanque alemão para o barulho 
e a imagem dos festejos da libertação, um recurso que recorrerá filme afora. 

 Corrigido pelo tempo como está, pode ser que Nós que nos amávamos 
tanto não cause mais o mesmo impacto que causou em sua época, porém nele se 
pressente o cineasta futuro de filmes tão importantes como O baile (1983) e 
Splendor (1989). 

Num está a obsessão com o tema do tempo, existencial, social e histórico, as 
várias etapas cronológicas sendo marcadas através de uma foto da cena mostrada, 
que metonimicamente se transforma numa foto na parede da próxima cena. No 
outro, que aliás, tem quase o mesmo motivo musical, de Armando Trovajoli, está o 
eterno assunto do cinema, enquanto substância diegética que fornece significação 
ontológica às vidas dos personagens. 

 Em entrevista, o próprio Scola admitiu uma vez que "tenho a 
impressão de estar fazendo sempre o mesmo filme". O que é verdade, sim, e no 
entanto, pelo menos no seu caso, não consiste de modo algum, em problema de 
natureza estética. 

Para constatar, basta o espectador se aventurar numa checada do que de 
Scola, além dos já citados O baile e Splendor, existe em vídeo: Feios, sujos e 
malvados (1975), A noite de Varennes (1982), A família (1986), e A viagem do 
Capitão Tornado (1990). Uma pena que as produtoras ainda não se decidiram por 
selar Um dia muito especial (Una Giornata Particolari, 1977), um dos mais 
tocantes filmes de Ettore Scola onde Sofia Loren faz a dona de casa que, num 
feriado fascista, se envolve com o vizinho homossexual Mastroiani, lembram? 

 
 
Joseph Losey e a inglesa romântica 
 
Em final de ano, todo mundo sabe, o nível da programação de cinema 

comercial se nivela por baixo. Fugir disso, só revendo um clássico do mestre Joseph 
Losey, dos anos setenta, A inglesa romântica (The romantic Englishwoman, 1975 ). 

Joseph Losey (1909-1998), para quem não lembra, é o autor da obra prima O 
criado (1963), e de tantos outros filmes intrigantes como: O Maldito (1951, versão 
do Vampiro de Dusseldorf, de Fritz Lang ), O mensageiro (1971) e O assassinato 
de Trotsky (1972). Fortemente influenciado pelo teatro de Bertold Brecht (de quem 
uma vez dirigiu o Galileo Galilei), fez cinema desde os anos quarenta, uma carreira 
interrompida pela inclusão de seu nome na “lista negra” dos marccarthistas. 

Exilado na Europa, trabalhou na Itália e na Inglaterra, sendo reconhecido pela 
crítica internacional como um cineasta sério, nobre, corajoso, de estilo às vezes 
rebuscado, mas onde se nota a “firmeza do roteiro, a consciência de ritmo e uma 
preocupação obsessiva com a imagem”. 

Cito acima e entre aspas as palavras do crítico Jean Mitry porque elas se 
aplicam muito bem a este A inglesa romântica, que se não é o melhor Losey, é sim, 
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um exemplar perfeito de seu estilo. Com roteiro de Tom Stoppard, o filme conta a 
estória de um triângulo amoroso dos mais estranhos, cuja matriz conceitual tanto 
pode estar no sintagma abstrato \o amante consentido\ como em \a vida imita a arte\: 
um escritor britânico em crise (Michael Caine), tentando bolar um roteiro para 
cinema, convida um estranho de origem alemã (Helmut Berger) para conviver em 
sua casa, induzindo um romance entre ele e sua própria mulher (Glenda Jackson), 
romance que termina se consumando. 

O mais esquisito não é tanto o marido propiciar o romance, como antecedê-lo 
em sua imaginação e em seus escritos. Há uma cena especial ilustrativa disso, que é 
a cena de amor dentro do elevador em Baden-Baden. A primeira vez que a cena 
acontece, é pura imaginação do marido; a segunda, é pura imaginação da mulher 
(induzida por ele, naturalmente); a terceira, é pura realidade. 

Em determinado momento, o escritor explica que seu script é a estória de 
uma mulher em busca de si mesma; e em seguida acrescenta que está chata, mas vai 
dosá-la com elementos de thriller . Ora, ao convidar para sua casa, justamente um 
estranho cujo passado de contraventor o espectador já conhece, têm-se os elementos 
de thriller  da ficção confirmados na realidade.  

Todo o desenvolvimento da estória acontece dentro dessa lógica, como se o 
real fosse reflexo da imaginação, e não o contrário. Tanto é assim que não será 
surpresa para o marido constatar o adultério que ele imaginara. Na verdade, somente 
depois desse adultério, ele conseguirá escrever, e ao concluir o seu script (pergunta-
se: igual à estória de sua mulher?) vai resgatar a consorte, como se tudo tivesse sido 
ficção. 

Toda essa fusão do que é real com o que é imaginação, tem um equivalente 
formal no número de tomadas feitas a partir de espelhos, tantas que precisaríamos 
ter contado para saber a quantidade exata. Vejam bem, o cenário é a residência do 
escritor, “veridicamente” repleta de espelhos, só que o olho da câmera os prefere aos 
ângulos ditos normais, obrigando o espectador a um curioso distanciamento 
brechtiano. Em outras circunstâncias essa obsessão com espelhos, poderia soar como 
‘maneirismo’, porém, aqui não: a reflexibilidade da imagem “reflete” a 
reflexibilidade do tema e o enriquece. 

Deve ter sido essa combinação de tema e forma, o que fez uma certa crítica 
associar o filme de Losey ao hiper-vanguardista O ano passado em Marienbad. 
Pessoalmente, relativizo a associação. O filme de Alain Resnais se funda na 
fragmentação temporal, enquanto que neste curioso A inglesa romântica, o tempo 
permanece, apesar de toda a problematização entre causa (fictícia) e efeito (real), tão 
íntegro quanto num filme convencional, com começo, meio e fim mui bem 
delineados, e o pior, ou melhor, essa obediência à lógica temporal funcionando 
como um reforço à equação entre ficção e realidade que o filme encarna. 
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Erotismo anal no écran 
 
Na França dos anos setenta, dois jovens homossexuais vivem juntos, na 

cama, no esporte, nas farras e no trabalho. Empregados da Prefeitura, eles fazem o 
despejo dos dejetos num local desolado, espécie de “Lixão francês”, tão imundo 
quanto o nosso. O detalhe é que, ao contrário dos nossos lixeiros, eles assumem esse 
meio de vida como uma atitude ideológica. Mirando a horrenda e fétida paisagem à 
sua frente, um deles filosofa assim: “eu gosto disso aqui: é o Styx, o rio mitológico 
do inferno, para onde correm todos os detritos humanos”. 

Por aí já é possível sentir o quanto é a visão escatológica do mundo o que 
prevalece em Paixão selvagem (1975). Realização do músico, compositor, ator, 
escritor e cineasta Serge Gainsbourg (1928-1991), no original o filme traz o título da 
bela composição, “Je t’aime moi non plus”, que ele mesmo criou à guisa de trilha 
temática, vocês lembram, um sucesso mundial da década de setenta. 

Na linha dos muitos filmes eróticos explícitos que a queda definitiva da 
censura possibilitou, pelo menos na Europa de então, Paixão selvagem é um filme 
que não apenas “ousa dizer seu nome”, mas, que brinca com as variações em torno 
do tema do amor homossexual, de um modo no mínimo, radical. 

No caso entre os gays, aliás nada efeminados, Krass (Joe Delassandro) e 
Capovan (Hugues Quester) vai tudo bem até o dia em que conhecem essa mocinha 
de cabelo curto e quase sem seios que trabalha num bar de beira de estrada, e atende 
pelo nome de Johnny (a bela inglesa Jane Birkin). Não demora a pintar alguma coisa 
entre Krass e ela, o que leva Capovan ao desespero. 

Salvo o nome, os cabelos curtos e o tamanho dos seios, a bela e delicada 
Johnny nada possui a rigor de “masculino”, e é contudo, assim que a vê um Krass 
que só sente prazer em transar por trás, como se estivesse fazendo sexo com um 
homem. 

Pequena e esguia em comparação ao seu musculoso parceiro, essa Johnny 
apaixonada é obrigada a suportar, em cada transa, as dores da penetração anal e grita 
sem parar durante o ato amoroso, ao ponto de chamar a atenção da vizinhança 
inteira. Esses gritos mesclam dor física e prazer, mas, entre um grito e outro, ela vai 
se adaptando ao rito e numa cena pré-final, eis que os dois são mostrados fazendo 
amor na carroceria do caminhão de lixo, ao som de “je t’aime mois non plus” de 
uma forma que pode se dizer harmônica 

O elenco é dirigido com um rigor impressionante e os personagens – não 
importa quão estranhos os seus gestos – soam extremamente convincentes, gente 
perdida em seus anseios, mas gente de carne e osso. Embora o filme esteja 
perpassado de um simbolismo ostensivo (um exemplo: aquele corvo morto, que 
ficticiamente, Krass mata uma segunda vez) é difícil não acreditar no realismo de 
sua estória, contada de modo linear, porém, com inegável competência. 

Tanto é assim que nas demoradas cenas de sexo anal, com suas angulações 
inusitadas, como aquela com a câmera ao rés do chão mostrando o corpo da moça de 
quatro, e depois seu rosto contorcido pela dor, fica impossível, para o espectador, 
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não se envolver em vários níveis. Nesse aspecto, é como se Gainsbourg quisesse 
perversamente fazer do espectador um sado-masoquista que sofra e se excite tanto 
quanto os seus personagens. 

A ironia é que, depois de Johnny adaptar-se ao duro (sem trocadilhos)  
esquema de Krass, e claro, ser vítima da brutal desforra do rival Capovan, ademais 
esperada, os dois homens vão embora no final, unidos de novo, e a deixam, jogada 
ao chão e em prantos. 

Aparentemente dessa ironia se poderia concluir algum conceito sobre os 
limites entre a hetero e a homossexualidade, mas duvido que este seja um filme de 
mensagem direta. No grosso, somados todos os seus simbolismos, o que fica patente 
é a genérica e abstrata associação entre a profissão dos rapazes e o amor anal, 
elementos da mesma dimensão escatológica – afinal um lance muito mais de 
“estética” do que de teoria. 

 
 
Desconstruindo o Western 
 
Para quem acompanha a história do cinema, uma constatação melancólica é a 

do fim dos gêneros, pelo menos de três: o western, o musical e o noir. Até os anos 
cinquenta, quando um filme desses estreava, estava respaldado por centenas de 
outros, que corroboravam os seus signos e códigos. Hoje em dia, um western, um 
musical ou um noir estreando é um fato isolado, sem referência semiótica, se não for 
a memória dos espectadores mais velhos. 

Pode se dizer que foi nos anos sessenta que estes gêneros se desintegraram. 
Em crise, o western, por exemplo, tomou, nessa década e nas próximas, os rumos 
mais inesperados, do apaghetti italiano de Leone à violência explícita de Pekimpah, 
passando pela esquisitice de filmes como Duelo de gigantes (The Missouri breaks, 
1976) onde Marlon Brando era um pistoleiro que se vestia como senhora idosa. 

Um dos muitos rumos tomados está em O proscrito e a dama (From Noon till 
three, 1976, de Frank Gilroy), no caso, o da desconstrução. 

Explico. Como se sabe, o traço mais forte do westen clássico é a condição 
heróica do seu protagonista, sustentada pela sua fama de bom na moral e no gatilho, 
cujo protótipo pode muito bem ser o Tom Doniphon de O homem que matou o 
facínora (John Ford, 1962). Pois O proscrito e a dama trata de fama, sim, só que de 
maneira francamente desfavorável. Contra a tradição do gênero, o filme mostra o 
modo falso e mentiroso como se constrói o mito do herói, que aqui se chama 
Graham Dorsey, mas, poderia muito bem ser Jesse James, Wyatt Earp, ou Bill Elliot. 

Difícil de resumir, o enredo é aproximadamente o seguinte. Desprovido de 
coragem, o bandido Graham Dorsey encaminha os seus companheiros ao assalto a 
banco planejado, e fica, numa boa, na mansão dessa bela e jovem viúva Amanda, 
que, com enroladas, conduz à cama. O casal vive três horas de amor intenso 
(Conferir título original: ´de meio-dia às três´), mas, depois disso, a viúva convence 
– ou pensa que convence – Dorsey a salvar os seus companheiros da forca, já que o 
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assalto dera errado. Ao invés disso, o sacana toma outro rumo e desaparece. Na 
fuga, troca de identidade com um dentista ambulante que, vestido com suas roupas, 
é morto pela polícia. Dado como morto, Dorsey passa a ter a sua imagem cultuada 
pela viúva, que resolve escrever um livro, contando a sua estória de amor com esse 
suposto grande herói. Idealizando a imagem de Dorsey ao extremo, o livro logo vira 
um bestseller, no país e no mundo, e a mansão de Amanda, um ponto de visitação de 
turistas de toda parte. 

Quando, um dia, Dorsey volta ao lugar, ninguém – sequer Amanda -- acredita 
que aquele homenzinho vulgar seja o semi-deus do livro, o qual, entre muitas outras 
qualidades físicas e morais superiores, tem 1,90 m de altura, contra o real 1,70 de 
Dorsey. Este faz várias tentativas de provar quem é, todas inúteis e, pior, 
desastrosas, e só vem a ser acreditado pelos pacientes do Manicômio onde é jogado 
como mais um maluco com mania de grandeza. 

Difícil de resumir, o filme é fácil de interpretar: a ficção pode ser mais forte 
que a realidade, proclama, clara, a sua mensagem, talvez clara demais. Se você 
quiser, na linha de toda a moderna antropologia do imaginário à la Gilbert Durand e 
seguidores. “O mito é o tudo que é nada” - sobre o assunto já dizia Fernando Pessoa. 

Embora Charles Bronson e Jill Ireland (sua esposa na vida real) estejam 
ótimos nos papéis de Dorsey e Amanda, e o filme, bem conduzido, mantenha um 
ritmo agradável, com humor do começo ao fim, não fez bilheteria. Ganhou um 
Oscar pela bela trilha sonora, de Elmer Bersntein, mas um dado engraçado é a 
reação da crítica. Os pragmáticos anglo-americanos detestaram e os racionalistas 
franceses adoraram. Enquanto o inglês Halliwell, por exemplo, o considera 
inqualificável, o francês Tulard o vê como “uma obra prima injustamente relegada”. 

 Bom ou ruim, a verdade é que O proscrito e a dama é um pouco menos um 
filme de gênero, e um pouco mais um filme de tema. Quem não gosta o acha um 
western despropositado, quem gosta devaneia com sua tese de que a lenda impressa 
suplanta o real, aliás, ironicamente uma tese análoga a de um filme (acima citado) 
favorável ao herói clássico. 

 
 
Um filme muito especial 
 
O dia oito de maio de 1938, um ensolarado domingo, foi muito especial para 

italianos e alemães. Foi a data histórica em que Adolf Hitler deslocou-se de seu 
portentoso Reich para visitar Benito Mussolini na cidade eterna. Quem estava lá 
deve lembrar que Roma inteira preparou-se para receber o ilustre visitante, que 
desfilou em carro aberto e foi ovacionado por uma multidão entusiasmada. Um ano 
antes da deflagração da Segunda Guerra, o Fascismo fazia a melhor figura para ser 
aceito no Eixo, e o Nazismo, por sua vez, checava o poder de força e a disposição de 
seu pretenso aliado. 

Consta que os tanques de guerra italianos que desfilavam durante horas 
perante o palanque da comitiva alemã eram sempre os mesmos: em fila cíclica, 
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dobravam o quarteirão mais adiante e, na mesma fila, tornavam a desfilar, dando 
assim a impressão de serem em número muitas vezes maior do que de fato eram. 
Mais uma das muitas farsas do Duce e mais uma das muitas ilusões do grande 
ditador tedesco, porém, quem, naquela ocasião de tamanho otimismo e tão grandes 
esperanças patrióticas iria se preocupar com farsas e ilusões? 

Bem, no seu belo e brilhante filme Um dia muito especial (Uma giornata 
particolare, 1977) o cineasta Ettore Scola imagina pelo menos duas pessoas se 
preocupando com farsas e ilusões, justamente nesse oito de maio: uma dona de casa 
simplória e, seu vizinho, um radialista desempregado. 

Como quase todos os edifícios em Roma, esse enorme condomínio proletário 
está praticamente esvaziado, porque todo mundo foi ver a parada nesse dia festivo. 
Deixada a sós pelo marido e os seis filhos, Antonietta (Sofia Loren) tem um monte 
de tarefas domésticas pela frente. Como ela diz a si mesma, “essa estória de ‘mãe só 
tem uma’ é errada; devia ter três: uma lavava a louça, a outra arrumava a casa, e eu, 
bem, eu ia dormir mais”. 

Mas as suas tarefas são interrompidas quando o pássaro doméstico escapa da 
gaiola, foge, voa pela janela e vai parar no apartamento em frente. Sem alternativa, 
ela vai bater à porta desse estranho, que, surpreendentemente, não apenas resgata o 
pássaro fujão, como a recebe, e depois visita, com cortesias, delicadezas e o que 
parece ser uma desajeitada e desesperada proposta de amizade. 

Todo o restante do filme vai se concentrar no improvável desenvolvimento 
dessa improvável relação entre uma mulher ingênua e inexperiente, que coleciona 
fotos de Mussolini em álbuns domésticos, e um intelectual deprimido, Gabriele, que 
está pagando caro o fato de ser homossexual num regime que mitifica a virilidade: 
acabou de ser demitido do emprego. 

Depois de consecutivos e difíceis enfrentamentos, verbais e não-verbais, onde 
ficam claras a frustração conjugal de Antonietta e a homossexualidade de Gabriele, 
o casal ainda chega a gozar de um delicado e tocante momento de intimidade física, 
só que isto nem muda a opção sexual dele, nem conduz a atitudes objetivas da parte 
dela. E aí, se o espectador quiser, pode atribuir sentidos símbolos ao pássaro que os 
pôs em contato, acidentalmente libertado e reconduzido a sua gaiola doméstica. 

O que não quer dizer que não tenham ocorrido transformações, no caso, de 
ordem subjetiva, pelo que tudo indica, bastante profundas. Mais tarde, na hora do 
jantar, com a família toda à mesa, quando um dos filhos diz a Antonietta que 
amanhã ela terá muitas notícias de Mussolini para recortar dos jornais, o espectador 
percebe, no seu rosto contraído e no seu olhar vago, que ela, a partir daquela data -- 
para ela, também um dia muito especial -- não mais cultivará esse hábito patriótico.  

O filme se conclui com a polícia fascista levando Gabriele, enquanto, no seu 
apartamento, antes de deitar-se ao lado do marido machista e grosseiro, que não 
ama, Antonietta lê o romance que o vizinho lhe presenteara. Uma dona de casa que 
furtivamente lê, noite adentro, Os três mosqueteiros, doado por um homossexual 
com quem ela fez amor e que não consegue esquecer: eis um diminuto sinal de que – 
apesar das celebrações do dia -- nem tudo está bem no Fascismo de Mussolini. 
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Essa denúncia ao regime, tão visível na crise da protagonista, na verdade, 
aparece em várias instâncias do filme, algumas vezes de modo nada direto. Cito um 
exemplo ao acaso. Na parte inicial do filme, quando, no pátio do condomínio, a 
multidão dos residentes está saindo apressada e decidida para o desfile, sempre sob o 
olhar atento daquela porteira diligente que desempenha o papel de eterna vigilante, 
há um rapaz que tropeça nos cadarços desabotoados de suas botas e se baixa, 
desengonçado, para abotoar. No final, quando todos estão de volta, a porteira e nós 
notamos que os mesmos cadarços, do mesmo rapaz, continuam desabotoados, como 
que recusando-se, rebeldes, a seguir as ordens vigentes.  

Um lugar comum da crítica especializada é que parte da força do filme 
consiste em ter dois astros famosos em papéis não condizentes com seus respectivos 
perfis, mas pessoalmente creio que isso é só um detalhe: muito mais que isso pesam 
os desempenhos em si mesmos. Aliás, ao contrário dessa crença, Mastroiani nos faz 
lembrar o seu desempenho no também forte O belo Antônio (Mauro Bolognini, 
1960), onde, de modo não tão distinto daqui, ele não consegue consumar relação 
carnal com a noiva, a bela Claudia Cardinale. E Loren, sem maquiagem e usando, do 
começo ao fim, um mesmo roto vestido caseiro, está em um dos seus melhores, mais 
belos e comoventes momentos. 

Investindo de forma perfeita em um dos traços técnico-estilísticos mais 
recorrentes de Ettore Scola, que é a força dramática arrancada da unidade de espaço 
(o condomínio), aqui magistralmente combinada com a unidade de tempo (um único 
dia), o filme é um avatar da filmografia do autor e um clássico da cinematografia 
italiana e mundial. Em 2007 está completando trinta anos, mas quem foi que disse 
que um filme com a grandeza e a qualidade de Um dia muito especial precisa de 
tempo decorrido para ser chamado de clássico? 

 
 
A rosa púrpura do Cairo 
 
 Ao assistir a A rosa púrpura do Cairo (The purple rose of Cairo, 

1985) em sua estreia no cinema, gostei mas, enquanto primeira reação, nem foi esse 
desbunde todo. Com as repetições é que o meu deslumbramento foi crescendo, 
crescendo ... e ainda hoje cresce. A cada nova sessão coisas novas aparecem que eu 
não tinha notado antes, e que se articulam com outras de uma maneira tão 
caprichosa que estarrece. Não tenho dúvidas de que se trata de um dos dez melhores 
da década de oitenta, definitivamente um pique de inspiração de Woody Allen. 

 Sei que uma das coisas que me atrai em A rosa é que é um filme sobre 
cinema e um dos seus encantos é abordar o imaginário da condição do espectador, 
mas claro, nem todo cinema metalinguístico é tão bom. Vamos começar falando dele 
pela originalidade do roteiro. 

 Em New Jersey, nos tempos difíceis da Depressão americana, a 
pobretona Cecília (Mia Farrow) é casada com o cafajeste Monk (Danny Ayello), que 
ela sustenta com o salário minguado de seu estafante trabalho de garçonete. Além de 
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a extorquir, Monk lhe bate e, para variar, a trai com as figuras mais sórdidas debaixo 
de seu próprio teto. 

Cecília compensa as agruras da vida com hipnóticas sessões de cinema, todas 
as vezes que pode, sendo este o assunto de que mais gosta de falar. Isso até o dia em 
que ...  Bem, vocês conhecem a estória, mas aqui lembro que a narração tem o maior 
cuidado em não permitir que nada de fantástico ocorra, antes de deixar devidamente 
descrita a vida diária de Cecília: as suas dificuldades financeiras, conjugais e 
amorosas, em confronto com a sua natureza sonhadora, que só encontra 
correspondência na ilusão do cinema de Hollywood.  

 De modo que, quando o personagem Tom Baxter sai literalmente da 
tela, de dentro do filme A rosa púrpura do Cairo, para os braços cansados e 
carentes de Cecília, o espectador que está vendo o filme pela primeira vez pode até 
tomar um susto, mas facilmente aceita a sua lógica ilógica. 

Talvez lhe ocorra que o que está acontecendo não passa de um devaneio 
compensador de Cecília, que mais adiante vai acordar e tudo voltará ao normal, 
como naqueles filmes em que toda a estória absurda não passava de um sonho, o 
personagem despertando no final. 

 O curioso, porém, é que não só Cecília não "acorda", como a narração 
passa a introduzir fatos ocorrendo fora do alcance de sua vista e de seu domínio, ou 
seja, como se o milagre da saída da tela fosse objetivo. Assim, enquanto ela troca 
juras de amor com Baxter no parque de diversão vazio, a platéia do cinema local 
polemiza com os personagens de A rosa (o filme dentro do filme),  e o proprietário 
liga para os exibidores, que ligam para os estúdios de Hollywood, explicando a 
situação e recebendo instruções sobre o que fazer. 

Não demora para o ator que interpreta Baxter em A rosa, Gil Shepard, ser 
contactado em Hollywood e imediatamente enviado a New Jersey para ajudar a 
solucionar um problema que, a essa altura, já está se tornando calamidade pública. 

 Se o milagre da concretização de Baxter é sonho de Cecília, isso não 
fica explicitado em nenhum momento do filme e o seu melhor lance de roteiro 
consiste justamente em deixar tudo em aberto, mas que Cecília reluta em aceitar a 
situação milagrosa, ela reluta. 

Desde o começo ela diz a Baxter que não entende o que está havendo, e ele 
sim, e não ela, é o grande entusiasmado com o milagre de estar livre da ficção e 
ainda por cima, na companhia real da mulher que ama. Pois bem, com a chegada de 
Gil a situação de Cecília, a prática e a emocional, se complica ainda mais já que, 
sendo ainda forçosamente casada com Monk, fica agora dividida entre o personagem 
e o ator de A rosa. Fazer o quê? 

 Nesse ponto a gente fica pensando que se o filme quer ser sobre a 
mitologia do cinema, Cecília tinha que se confrontar com esse dilema entre 
personagem e ator, pela lógica às avessas do filme, ambos igualmente interessados 
nela. Não é esta a situação geral dos fãs, que não sabem se amam mais, digamos, a 
imagem fílmica de Brad Pitt ou o Brad Pitt de carne e osso? 



 200 

 Devaneio ou não, que a relação Cecília-Baxter ou Cecília-Gil não 
podia dar certo estava na cara: Baxter a leva para jantar e não tem dinheiro real para 
pagar a conta; entra num carro alheio e quer que ele pegue sem chaves; quando se 
beijam ele espera pelo fade out que não acontece; na igreja, a ideia de Deus se 
confunde, para ele, com a de roteirista de filme. 

Tudo isso talvez conduza Cecília a temer estar sonhando demais, e no final, a 
preferir optar pelo carne e osso Gil – o que já é muito para quem antes só tinha a 
admitida ilusão da tela,... ou Monk. Claro, restabelecida a ordem natural das coisas, 
Gil tinha que fugir de volta para Hollywood, embora no assento do avião gaste um 
tempo remoendo a consciência doída com a sacanagem que fora obrigado a fazer 
com Cecília. 

 Quando esta, na porta do cinema local, é informada da escapada de 
Gil, se poderia dizer, abstraido o sentido objetivo da narração, que neste justo 
momento, o seu devaneio teria se dissipado. A fazer a parábola do devaneio, notar, 
contudo, que ela não "acorda" no local em que "adormecera": dentro do cinema, 
assistindo a uma sessão de A rosa. Ela "acorda" do lado de fora, de mala na mão, 
depois de ter dito objetivamente adeus ao marido e, agora, sem ter mais para onde ir. 

Tudo bem, com o tema que tem, o filme de Woody Allen havia de se concluir 
ciclicamente, com uma Cecília desiludida da vida, mas ainda não do cinema: na 
mesma sala de exibição, ela entra, desfigurada, arrastando a mala para fitar, primeiro 
apática, depois com o deslumbramento de sempre, a última performance de Fred 
Astaire e Ginger Rogers cantando e dançando "Cheek to cheek" em O Picolino. 

 
 
A triste figura de um filme (in)acabado 
 
Nada menos que vinte e nove é, ao longo da história do cinema, o número de 

adaptações cinematográficas registradas de Don Quixote (1605), sem contar aquelas 
cujos títulos não são homônimos, ou aquelas outras em que, o livro de Miguel de 
Cervantes Saavedra (1547-1616) serve apenas como inspiração. 

E, no entanto, parece que a narrativa do “cavaleiro da triste figura”, cujo 
quarto centenário agora se comemora, não teve muita sorte nas telas. Da primeira 
versão, no remoto cinema mudo de 1902, até a última adaptação conhecida, não há, 
segundo a apreciação da crítica internacional, uma única que se sobressaia acima da 
média e se aproxime da grandeza do texto literário. Normalmente se citam as 
francesas, de Zecca (1905) e de Pabst (1933), a dinamarquesa de Lau Lauritzen 
(1926), ou a soviética de Grigori Konzintsev (1957), mas nada que possa ser dado 
como grandes obras. 

Creio que do grande público a adaptação mais conhecida é a superprodução 
colorida e cinemascope do americano Arthur Hiller, O homem de La Mancha (The 
man of La Mancha, 1972), infelizmente tão fraco quanto os seus pares. Hiller, vocês 
lembram, tinha filmado um melodrama com trilha sonora bonita, contando um caso 
de amor com morte que teve boa resposta de bilheteria (Love Story, 1970) e, por 
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isso, os produtores hollywoodianos acreditaram que ele teria cacife para pôr na tela a 
peça de Dale Wasserman que fora sucesso de palco ao “musicalizar” a narrativa de 
Cervantes. Contraram Peter O’Toole para ser Quixote e Sofia Loren para Dulcinéia 
e acharam que o bom resultado estivesse garantido. Não estava. 

Uma pergunta que tem ocorrido aos comentadores de todas essas malfadadas 
adaptações é a seguinte: seria Don Quixote infilmável? 

Bem, a pergunta parece fazer sentido quando se considera que sequer o maior 
gênio do cinema de todos os tempos e espaços, o insuperável Orson Welles (1915-
1985) de Cidadão Kane, se deu bem no empreendimento. 

A filmagem do livro de Cervantes era um velho sonho de Welles, que os 
tinha tantos. Numa época particularmente difícil para ele, década de cinquenta, 
depois de ter sido praticamente banido de Hollywood, Welles, não se sabe como, 
conseguiu levantar uma certa grana para o projeto e começou a rodar em 1955, com 
o ator espanhol Francisco Reyguera no papel-título e um de seus atores preferidos, o 
magnífico Akim Tamiroff como Sancho Pança. Atolado entre outras mil atividades, 
foi pausadamente filmando o que podia e sempre adiando a finalização, até dela 
desistir, lá pelo final dos anos sessenta. E o seu Don Quixote terminou entrando, 
assim, para a lista de seus muitos filmes inacabados, exatamente seis, entre os quais 
está aquele famoso sobre o Brasil (É tudo verdade). 

O copião de Don Quixote nunca foi publicizado e por muito tempo hibernou 
entre arquivos privados e cinematecas européias. 

Foi então que, no começo dos anos noventa, um cineasta espanhol sem muito 
prestígio, que fora assistente de Welles em Chimes at Midnight (1965), entre vários 
outros codinomes conhecido como Jesus Franco, resolveu assumir a 
responsabilidade de juntar o material filmado por Welles e editar uma versão 
unitária, no caso, distribuída com o título de Don Quixote de Orson Welles (1992), 
agora disponível em DVD. 

Todo rodado em território espanhol, o filme conta a estória do heróico e 
sonhador Don Quixote e seu escudeiro fiel e bonachão Sancho Pança, aquele em seu 
cavalo Rocinante, este em seu pobre burrico, aquele no encalço e na defesa de sua 
bela e nobre Dulcinéia, este em busca de sua ilha, da qual será, conforme promessa 
de seu mestre, o feliz governador. Há batalhas contra moinhos de vento e tudo mais, 
porém, a fidelidade ao livro de Cervantes fica por aqui. 

Na verdade, os fatos que decorrem na tela são coetâneos às filmagens, 
décadas de 1950 e 1960. O espectador é, logo no início, disso informado quando o 
cavaleiro da triste figura e seu servo caminham por uma estrada e se deparam com 
uma moça dirigindo em velocidade o veículo que foi símbolo da época: uma 
lambreta. Naturalmente, Quixote vê na lambreta um monstro perigoso do qual tenta 
salvar a supostamente indefesa donzela, mas esta, também naturalmente, protesta 
contra esse velho maluco e o rechaça com palavrões nada corteses. 

O mundo moderno, com seus automóveis e edifícios, vai tomando conta do 
universo ficcional do filme, e a partir do seu meio, quando Quixote e Pança se 
separam, o cenário vai ser quase completamente a paisagem citadina. Muitas dessas 
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cenas são documentais, onde se mostram, surpreendentemente, as tradicionais 
corridas de touros e procissões pelas ruas de Madri, e, talvez mais 
surpreendentemente ainda, tudo termina em metalinguagem, com a presença gráfica 
do próprio Orson Welles dirigindo o filme. 

O que Welles tinha em mente ao tentar fazer esse filme tão estranho ninguém 
sabe, e a montagem a que se assiste agora não ajuda em nada, pois o todo é pobre, 
desconexo, ridículo e sem sentido. Técnica e artisticamente falando, o filme é um 
desastre completo, e como se diria na língua em que ele é falado, “it stinks”: fede. 
Para se ter uma ideia da elementariedade dos problemas no filme: em muitos 
momentos, a voz dublada não corresponde aos gestos dos atores. Suponho que 
somente cinéfilos de carteirinha, estudiosos e historiadores do cinema o veem com 
interesse: para o grande público, acompanhar suas quase duas horas de 
incongruência e precariedade deve ser literalmente insuportável. 

Se é fato que o livro de Cervantes é uma paródia da novela de cavalaria, do 
filme em questão pode se dizer que ele é uma paródia de uma paródia, posição em 
princípio favorável, como se sabe, à arte da (pós)modernidade. Por que o resultado é 
pífio é que ninguém sabe. Alguns, como o crítico espanhol Juan Cobos, que 
conheceu o copião original, afirma que Welles foi traído pelo montador Jesus 
Franco. Outros chegam a duvidar do talento de Welles. 

Triste figura de um filme (in)acabado, Don Quixote de Orson Welles, fica na 
História das Artes como a curiosidade que é, na – poderia muito bem se dizer -- 
paradoxal categoria de “um dos piores filmes do mundo”, de (co)autoria do “maior 
cineasta do mundo”. Acredite se quiser. 

 
 
Leni Riefenstahl: a deusa imperfeita 
 
 Depois de percorrer os circuitos do Sul do país nos chega  o que, com 

certeza, deve ficar como um dos filmes mais importantes a serem exibidos no ano, 
Leni Riefenstahl: a deusa imperfeita (1993), o belo documentário em longa-
metragem do alemão Ray Muller sobre a controvertida cineasta oficial do Nazismo.  

Hoje com noventa e cinco anos de idade, Leni Riefenstahl continua a figura 
polêmica que intriga meio mundo. Autora de O triunfo da vontade (Triumph des 
willens, 1936) o premiado filme-propaganda do Partido nazista, Leni seria culpada 
como sustenta a maior parte de seus eternos detratores, desde o término da Segunda 
Guerra até hoje? Ou seria inocente, tendo se envolvido com Hitler levada pelas 
circunstâncias, conforme ela teima em recolocar? 

Na verdade, o grande mérito do filme de Muller consiste em guardar distância 
de toda e qualquer parcialidade, o que convenhamos não é nada fácil com um 
assunto desses. Com extremo sentido de polifonia, o seu filme está construído de 
uma forma a propiciar o confronto de todas as facetas do problema, dando voz a 
Leni para  a sua defesa constante e ao mesmo tempo contrapondo fatos que 
aparentemente a comprometeriam, como, por exemplo, as citações de seu nome no 
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diário de Goebbels, ou o telegrama entusiasmado que ela envia ao Fuhrer no dia em 
que os tanques alemães invadem Paris.  

Com um incrível sentido de ritmo que nos faz esquecer as mais de três horas 
de sua projeção, o filme de Muller entremeia os trechos esparsos de uma longa 
entrevista com Leni, com várias coisas diferentes, a saber: (1) cenas dos filmes em 
que ela atuou ou que ela dirigiu, (2) os bastidores dessas filmagens, (3) os bastidores 
do filme a que se assiste, (4) documentários antigos que mostram a Alemanha 
daquele período. 

Sem dúvida, um dos momentos mais tocantes, é aquele em que o diretor 
pergunta a Leni sobre a sua reação aos extermínios dos campos de concentração e 
ela responde que só viera a saber sobre Dachau depois da guerra terminada e, então, 
tivera dificuldade em acreditar que Hitler fizera aquilo: intercalados à expressão 
abatida de seu rosto, se veem os documentários dos judeus mortos. 

O grande tema de A deusa imperfeita é o do choque entre liberdade estética e 
compromisso político, que o filme sabe deixar em aberto para que o espectador, ele 
próprio, tenha a chance de se posicionar. Se Leni Riefenstahl tivesse sido uma 
cineasta medíocre, a solução para a questão poderia ser encontrada sem atalhos 
ideológicos, chegando-se talvez à conclusão fácil  de que uma mentalidade nazista 
jamais poderia ter feito grande arte. 

Haja vista a conhecida tentativa de Hitller em ser pintor. O problema aparece 
justamente porque a realização cinematográfica de Riefenstahl é de excelente 
qualidade. Pois de uma coisa não se tem dúvida depois de se ver o filme de Muller: 
do extraordinário talento dessa cineasta congênita que tão bem soube aproveitar as 
lições aprendidas com os gênios do cinema alemão com quem trabalhou, como atriz 
ou não, nos mudos anos vinte: Fanck, Murnau, Sternberg, Fritz Lang, e mesmo 
estrangeiros como Bela Balazs. 

Esse talento está patente nos filmes de ficção que Leni Riefenstahl realizou 
por conta própria, como o famoso A luz azul (Das blaue licht, 1932), mas é dos 
grandes documentários (talvez por conta da identificação?) que Muller se ocupa em 
mostrar o processo de feitura, como uma verdadeira instância de aula 
cinematográfica. 

Em O triunfo da vontade, e mais tarde em Olimpíadas, Riefenstahl dispôs do 
apoio estatal e de um orçamento generoso, além da liberdade de agir ao seu inteiro 
bel prazer para expressar-se da forma mais criativa e pessoal e é justamente com 
relação a esses dois filmes que Muller lhe faz perguntas específicas sobre os 
recursos utilizados para a consecução de determinados efeitos e, assim, permite que 
a cineasta nos explique como e porque escolheu certas soluções, nos revelando os 
mistérios de seu fazer cinematográfico. 

Ora é a câmera girando em carrinho circular em torno dos pés de Hitler 
enquanto ele discursa na Convenção do Partido nazista em Nuremberg; ora são as 
angulações inusitadas, com a câmera enfiada num buraco cavado no campo por cima 
do qual os atletas praticam o salto à altura nos jogos olímpicos; ora são os chicotes 
da câmera que acompanha as moças que se jogam do trampolim para dentro da 
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piscina; ora são os minuciosos cortes em gradação, que fazem a ação dos 
participantes das Olimpíadas parecer mais lenta ou mais rápida, a depender da 
deliberação da autora da montagem, sempre a própria Riefenstahl. 

Hoje em dia o telejornalismo tem a sua versatilidade fundada no privilégio 
científico da eletrôncia, porém naquela época a coisa era diferente. Todo esse 
processo, ao mesmo tempo técnico e semiótico, de construir o documentário como 
um filme de efeito, irrealista e “poético” pode parecer corriqueiro para quem assiste 
às corridas de fórmula-1 na televisão, mas nos anos trinta os resultados obtidos por 
Riefenstahl com um câmera cinematográfica convencional foram arrasadores e lhe 
valeram, na época, prêmios internacionais e fama merecida. 

Recobrindo a existência da cineasta alemã até a sua velhice, o filme de Muller 
termina por adiantar, querendo ou não, uma espécie de lição de vida que Riefenstahl 
encarna. 

Encarcerada entre 1946 e 1948, julgada simpatizante do Nazismo pelo 
tribunal de Nuremberg e eternamente perseguida pela imprensa do mundo todo, ela 
nunca desanimou de seus projetos pessoais: entre os sessenta e setenta anos foi viver 
entre índios primitivos na África Central, dos quais fez uma coleção de fotos 
estupendas, e na ocasião em que o filme de Muller era rodado, aos noventa e um 
anos de idade (pasmem!) praticava mergulho em alto mar com a desenvoltura de 
uma sereia. 

A beleza das paisagens marinhas que essa mulher tão extraordinariamente 
destemida capta com sua câmera sub-aquática é mostrada tão demoradamente no 
final do filme de Muller que a gente fica pensando se ele não estaria cogitando de 
um perdão. Ou será que li errado? 

 
 
Robert Altman pronto para ser usado 
  

 Para o bem ou para o mal, o grande Mito que os cineastas do passado 
construiram vem sendo destruído pelos cineastas desta segunda metade do Século. 
Tem sido assim em todas as cinematografias, e com certeza, uma pesquisa 
historiográfica teria condição de levantar obras, temas, personagens, trechos, e 
outros elementos, que até 1950 mais ou menos, tiveram um caráter eufórico, e que, 
nas décadas seguintes, encontraram equivalentes simetricamente disfóricos. 

 Ainda que a constatação desse fato diga mais sobre nosso Século do 
que propriamente sobre o cinema, o Mito construído e destruído, não tem sido 
somente ideológico ou moral: ele tem sido também meta-semiótico. 

Para dar um único exemplo sintomático, a cada Cantando na Chuva de antes 
corresponde um Laranja Mecânica de hoje. Lembram da ingênua euforia de Gene 
Kelly bailando com a canção-tema no filme de Stanley Donen? Pois contraponham à 
disforia do casal sendo torturado pelo grupo de marginais, ao ritmo da mesma 
canção, no filme de outro Stanley, o Kubrick! 
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 Seria enorme a lista dos cineastas "destruidores de mitos 
cinematográficos" se fôssemos levantá-la, mas um dos maiores representantes dessa 
saga é Robert Altman de quem acabamos de ver esse Pret-à-Porter (1994). O 
assunto do filme é a alta costura parisiense, mas já vai longe o tempo em que tema 
dessa leveza conteudística inspirava musicais "felizes", que nem o Cinderela em 
Paris, também de Donen. Visto no ângulo cínico de Altman, o mundo da haute-
couture só podia revelar o seu  lado mais sórdido, eventualmente ou não, o mais real. 

 Assim, a Paris exuberante de Donen se transforma na cidade cheia de 
cocô de cachorro de agora. Como os filmes mais recentes desse diretor (Cf. O 
Jogador e Short Cuts) o roteiro costura – com perdão do trocadilho – várias estórias 
sem necessária relação, à guisa de pretexto para mostrar as frescuras, querelas e 
mesquinharias nos bastidores do universo da moda. 

Que os personagens do filme estejam sempre pisando em cocô de cachorro, 
isto não é somente um dado realista que o cineasta adiciona só para ser engraçado. A 
partir de uma cena em que cães de luxo desfilam, o espectador entende que o 
excremento canino recorrente é elevado ao estatuto de símbolo do que seria a alta 
burguesia ela mesma: na aparência, engraçadinha e delicada como um dispendioso 
animal de estimação, mas por trás disso, pura excrescência. 

 Claro, o tom satírico é o de Altman de sempre, desde a sua estreia com 
aquele hilário MASH que fazia da guerra do Vietnam uma descrição 
impiedosamente anti-heróica. Em Pret-à-porter, o cineasta brinca sadicamente com 
toda uma gama de chavões cinematográficos que funcionaram como molas mestras 
de tantos filmes de antanho. 

Assim, a situação estereotípica do casal que, se detestando, acaba por fazer 
amor levado pelas circunstâncias de partilharem o mesmo quarto de hotel remete e 
"destrói" filmes românticos do passado, cujo modelo está no clássico Aconteceu 
Naquela Noite de Capra; o motivo da busca do assassino por uma dupla de 
comissários franceses meio bufões, remonta a série da Pantera Cor de Rosa de Blake 
Edwards; e todas aquelas entradas e saídas de apartamentos alheios, com gente se 
escondendo em armários e tudo mais (re)desfaz as comédias de costume, tipo 
Lubitsch, que tanto divertiram as platéias ingênuas dos anos trinta/quarenta. 

 Naturalmente, nem o melodrama escapa das farpas de Altman: um dos 
subplots em andamento no filme, é o da esposa do empresário da Moda, que morre 
engasgado com um sanduíche no dia em que reencontra o antigo amante de sua 
esposa. No instante em que o amante (Marcello Mastroiani) e a agora viúva (Sofia 
Loren) se avistam depois de tantas décadas, ela sofre um desmaio, pois julgava o 
companheiro de juventude morto havia tempo. 

Ora, onde estivera esse "desaparecido" esse tempo todo? O país estrangeiro 
poderia ter sido qualquer um, mas Altman quis que fosse a Rússia. Num filme 
poliglota, a língua em que o casal reencontrado se comunica poderia ter sido 
qualquer outra, mas Altman quis que fosse o italiano, uma língua que ninguém mais 
fala no filme todo. 
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 Por esses dados, o espectador é inescapavelmente conduzido a um dos 
melodramas do final dos anos sessenta que fez multidões inteiras se debulhar em 
lágrimas: em Os Girassóis da Rússia, de Vittorio De Sica, uma Sofia Loren 
desesperada perde contato, na Itália do pós-guerra, com o jovem esposo Mastroiani 
que fora como soldado defender o fascismo no campo de batalha soviético, para só 
vir a reencontrá-lo muitas décadas mais tarde, o filme completo girando em torno 
dessa busca e desse reencontro penosamente tardio, tudo isso ao som da 
inesquecível trilha sonora de Henri Mancini, lembram? 

 Aqui sente-se que Altman efetua um resgate às avessas do filme de De 
Sica, aproveitando para gozar, não só com o gênero do melodrama, mas também 
com o star-system e, pior ainda, com as figuras concretas de Mastroiani e Loren, e 
tudo o que, miticamente, eles representaram para gerações e gerações de 
espectadores sonhadores. Assim é que, quando o casal, reconciliado pelo tempo, 
reacende as paixões antigas e, em plena alcova, ela se desnuda ansiosa diante dele, o 
resultado não poderia ser outro: ele adormece. E, nesse momento, com ele 
"adormecem" todos os amantes que se apaixonaram na empolgação dos girassóis de 
De Sica. 

 O espectador menos à vontade diante de tanta destruição parodística 
pode se interrogar sobre o que deveria ser posto no lugar. Bem, não é o caso de 
responder aqui, mas apenas de dizer que Altman está aí, como diz o jargão da Moda 
na intitulação de seu filme, "pronto para ser usado". 

 
 
Estereótipos redimidos 

  
Sem ser propriamente um grande filme, Um sonho de liberdade (The 

Shawshank redemption, 1994) convence como cinema e cria boas expectativas com 
relação ao trabalho de cineasta do novato Frank Darabont que, aqui, adapta um dos 
romances desse "bestsellerista" incorrigível que é Stephen King, o rei do horror 
literário. 

A estória do filme repete um itinerário ficcional bastante conhecido, o de um 
condenado à prisão perpétua que, depois de duras penas e muita astúcia, termina por 
se safar, mas no grosso, fica difícil dizer o que é melhor, se a construção diegética 
que advém do livro de King, ou se o tratamento que lhe é dispensado pela mão ágil e 
inteligente de Darabont.  

Provavelmente as duas coisas, e mais ainda, o modo como elas se articulam. 
Mesmo para o espectador familiarizado com o modelo narrativo do filme, ressalta o 
elemento de imprevisibilidade, decorrente da manipulação bem sucedida de sonegar 
informação (o que estava por trás do comportamento comedido do prisioneiro Andy 
Dufresne) e\ou fornecer informação ambígua (a corda, por exemplo, que lhe 
emprestam no dia que antecede a sua fuga) para a construção da surpresa final, uma 
surpresa que não está somente no nível do enredo e do tema, mas também, no nível 
da personalidade de Dufresne (o papel de Tim Robbins).  
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O próprio Dufresne nos fornecera (sem o sabermos, é verdade!) uma pista 
vaga naquela ocasião prévia ao desenlace, em que conversando com seu amigo Red 
(Morgan Freeman), lhe confessara que matara a mulher, não puxando o gatilho, mas 
simplesmente sendo o que era: uma pessoa introvertida que nunca manifestava a sua 
interioridade. Ou seja, não foi só da esposa que ele se escondeu, mas também dos 
colegas de cárcere e de nós. 

Quem poderia imaginar o segredo por trás das musas de cinema que ele 
colecionava, Rita Hayworth, Marilyn Monroe e Rachel Welch, cada uma 
representante de sua  respectiva década, para ele perdida entre os muros de uma cela 
fria? 

Com o cuidado e a contenção de um de thriller  convencional, (lembram de 
Fugindo do Inferno, 1963, onde os prisioneiros de um campo nazista escapam 
exatamente como Dufresne?) a direção de Darabont prima em fazer esse esconde-
esconde que, depois de revelado, transforma a seriedade deprimente do filme quase 
inteiro, numa brincadeira em que a sagacidade do personagem tende a ser sentida 
como simétrica à sagacidade da autoria.  

E aqui três questões nos vêm à tona, que podem se juntar às reflexões sobre  
um filme que, investindo de modo tão direto na convencionalidade, se sai tão bem. 

A primeira questão está na brincadeira (mais uma) com os mitos, no caso, o 
religioso e o do cinema. Quando o diretor de Shawshank repete que "a salvação está 
aqui dentro" apontando para a Bíblia ele não poderia jamais imaginar a "literalidade" 
de sentido que a atividade subterrânea de Dufresne está concedendo a sua frase, e 
nós espectadores, só nos damos conta disso, depois de vermos, no final, o orifício no 
interior do livro sagrado, feito pelo prisioneiro para ali fazer caber o martelo com 
que cava a sua fuga. 

Numa espécie de anagogia às avessas, aqui se parte da acepção mística das 
palavras para a literal. Para quem não lembra, "anagogia" é a arte antiga de estudar 
os textos clássicos e neles transcender o sentido literal para alcançar o místico. 
Claro, o mesmo desmantelamento do mito cinematográfico do star-system se tem na 
função estratégica que desempenham os posters das musas na parede da cela de 
Dufresne.   

A segunda questão refere-se ao modo como o filme reintroduz o mito, agora 
no caso, aquele bem antropologicamente americano do "self-made man", o do herói 
individual que suplanta, sozinho, todos os obstáculos a sua frente e termina por 
conferir a sua própria existência um estatuto de lição de moral. 

O cinema europeu também tem o seu herói individual (basta pensar nos 
burgueses atormentados de Antonioni!), mas a diferença é que ele é sempre um anti-
herói, socialmente impotente, ou seja, uma figura negativa. Por excelência positivo, 
o herói americano redunda indefinidamente o mito antigo, transformador e 
construtor, aquele mesmo que as crises históricas da Humanidade tiveram o zelo de 
enterrar. 

A terceira diz respeito à assunção da ideologia da "justiça poética" que 
transforma todo happy end numa conquista emocional da espectação. Conforme já 
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demonstrei alhures, feliz ou infeliz, o final é sempre uma convenção, no sentido em 
que a sua existência e perspectiva tímica é arbitrariamente decidida pela autoria. 
Ora, o que acontece no filme de Darabont é que essa forma espetacularmente 
afortunada de terminar, parece requisitada pelo desenvolvimento, ambos, da 
narração e da construção psicológica de Dufresne. O que equivale a dizer, não 
parece forçada, e sim, aristotelicamente justificada.  

Essas três questões aqui levantadas naturalmente se combinam: para ser 
coerente consigo mesma, uma narrativa mitocêntrica como esta tinha que: (1) 
enfrentar outros mitos e vencê-los;  (2) contar a vida de uma personalidade ímpar e 
muito acima da medianidade dos comuns mortais; (3) terminar euforicamente. 

Tudo bem, Um sonho de liberdade não faz só isso, quando também conta 
(aliás, do ponto de vista limitado de um deles) a lenta e difícil construção da 
amizade entre dois homens de formações tão diferentes, mas de qualquer forma, e 
como já posto, não deixa de ser impressionante que, lidando com tais estereótipos, o 
filme de Darabont se imponha e conquiste o espectador exigente. 

 
 
Ed Wood de Tim Burton 
 
Cidadão Kane seria para muitos o melhor filme do mundo, mas, e o pior?  

Classificar "para cima" sempre foi a praxe, porém, quando se trata de classificar 
para baixo, a coisa complica. 

Cineasta sem talento na história do cinema é o que não falta, e no entanto, 
quem tende a levar o troféu definitivo de má qualidade, em todos os tempos e 
lugares, é esse Edward D. Wood Jr. (1924-1978), segundo a crítica que põe seus 
filmes no topo de uma anti-antologia cinematográfica, autor de um autêntico lixo 
que mistura horror, pornô, breguice e penúria técnica da forma mais inestética 
possível. 

O danado é que a "coerência" preservada ao longo da filmografia de Wood 
terminou, segundo os fãs, por consolidar um estilo e fornecer à sua produção um 
estatuto indiscutível de cult. Pode? 

Claro que pode, tanto é assim que hoje em dia nenhum dicionário de cinema 
que se preze dispensa o seu nome de guerra, Ed Wood, nem a referência, já clássica, 
a sua posição de "pior cineasta do mundo". Foi essa fama às avessas que fez com 
que o diretor Tim Burton decidisse, com base no livro Nightmare in Ecstasy, filmar 
a autobiografia desse incrível personagem, que, pasmem, tinha Orson Welles (sim, 
aquele mesmo de Cidadão Kane!) como ídolo. 

O resultado do trabalho de Burton é impagável em todos os sentidos. 
O filme, de título Ed Wood (1994), relata as descabeladas peripécias do 

jovem cineasta, espécie de subproduto de Hollywood, no sentido de conseguir 
financiamento, elenco, equipe técnica e cenário, para os seus projetos, nos revelando 
os precários bastidores das Wood Productions e seus controversos métodos 
improvisados, desde o primeiro empreendimento, Glen ou Glenda (1953), um filme 
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sobre o caso real de um travesti que mudara de sexo, personagem com que o próprio 
Wood, que adorava se vestir de mulher, se identificava, até Plan 9 from outer space 
(1959), um filme sobre o vampirismo financiado – imaginem só! – pela Igreja 
Batista. 

Claro, todos esses filmes são puro lixo, mas – atenção! – isso não deve ser 
confundido com o meta-filme que os mostra. A bem da verdade, o cineasta Tim 
Burton não se limita a friamente narrar. 

Ele efetua uma grande brincadeira que não poderia ter dado mais certo, que é 
a de, estrategicamente, assumir as características do estilo de Wood para construir 
seu próprio filme como se fosse uma brega e barata produção B da Hollywood da 
época. Da fotografia, em expressivo "preto e branco", até a roteirização e música, 
tudo remonta ao estilo de Wood e com ele dialoga. 

Assim, vejam bem, os clichês da estória, em Ed Wood, não devem ser lidos 
pelo espectador como tais, mas como meta-clichês que remetem aos de Wood. 

Um exemplo, entre tantos: na vida real, deve ter sido muito mais longa e 
penosa a ação de Ed em convencer essa recém-chegada a Hollywood, que ele 
conhece por acaso num balcão de lanchonete, a financiar o seu Bride of the Monster, 
mas Burton constrói a cena em cima de elipses inverossímeis, no mesmo espírito de 
trabalho com que o cineasta Wood não se importava se o cenário estremecia quando 
o ator grandalhão atravessava uma porta. 

A cena na Casa Malassombrada do parque de diversão, quando a energia 
elétrica pifa somente para Wood poder confessar a sua nova namorada que gosta de 
se vestir de mulher, é um exemplo evidente dessa asunção do chichê. Uma outra 
grande remissão intertextual à obra de Wood está na interpretação dos atores, e 
nesse particular, quem dá um show é Johnny Depp no papel-título, ao manter o 
equilíbrio perfeito entre a canastrice real, a de Ed, e a interpretação efetiva: sua  
recriação sutilmente caricaturesca do personagem.  

O mito do horror picture do passado, o idoso Bela Lugosi, que Wood 
aproveitou e homenageou em seus filmes, é feito com brilhantismo por um  Martin 
Landau magnífico e aliás premiado: lembram dele em Crimes e pecados de Wood 
Allen, no papel do médico que assassina a ex-amante? 

Enfim, a ironia: o filme sobre “o pior filme do mundo”, é um dos melhores. 
 
 
As pontes de Clint Eastwood 
 

 Quantas vezes vai se contar essa estória? Uma mulher de meia idade, bem 
casada e tudo mais, encontra esse desconhecido, se apaixona e é correspondida, 
sendo, logo em seguida, obrigada a renunciar à perspectiva de uma nova vida no 
momento do confronto subjetivo com a família. 

A matriz desse argumento cinematográfico está, naturalmente, no clássico 
Desencanto (Brief Encounter, 1945) de David Lean, mas quantas variações ela já 



 210 

não teve ao longo da História do cinema. Uma questão mais curiosa: como essa 
matriz continua fazendo figura! 

 Creio mesmo que o seu futuro ainda vai longe, no caso ajudado por 
uma circunstância histórica que tem seu peso: me refiro ao desabrochar da 
consciência feminina em meados do nosso século. Ao tempo de Desencanto, o caso 
da protagonista era enfrentado como uma tragédia doméstica que os espectadores da 
época – eventualmente, entre eles, as próprias mulheres – atribuíam ao incorrigível e 
perigoso romantismo da natureza feminina, uma espécie de "falha" aristotélica. 

Depois da deflagração do movimento feminista, a coisa tomou rumo diferente 
e o que era chamado de romantismo virou direito legalmente instituído. Num mundo 
machista como o nosso, onde o homem sempre teve privilégios morais sobre a sua 
companheira, o enredo do filme perderia metade de seu encanto se o personagem 
principal fosse, por exemplo, um senhor de meia idade. Com certeza, o seu 
romantismo e consequente adultério, correriam o grave risco de virar mera 
exploração sexista. 

Alheio a essas circunstâncias, Clint Eastwood fez um filme bonito, bem 
narrado e inteiriço. 

Explorando a tradicional estrutura do flashback e a tática wellesiana de 
construir a personagem central depois de sua morte e a partir da junção de seus 
escritos e de seus pertences por pessoas diferentes, As Pontes de Madison consegue, 
desde o início, envolver a platéia  na vida privada de Francesca Johnson (não precisa 
dizer: uma Meryll Streep excelente como sempre!), essa descendente de italianos 
que mora numa fazenda, perdida no meio das planícies do Estado de Iowa, cujo 
marido e filhos  tinham viajado para vender um bezerro numa feira de gado, quando 
lhe aparece esse fotógrafo da National Geographic, que, não é somente bonitão, mas 
cavalheiro, culto e viajado. 

Não apenas verossímeis, os pequenos episódios que vão se sucedendo entre 
os dois, e contribuindo para que fiquem cada vez mais perto um do outro, e cada vez 
mais íntimos, estão muito bem concatenados numa ordem de montagem 
cuidadosamente estudada para dar a ideia de crescendo, uma ideia básica quando se 
considera que tudo acontece no brevíssimo périplo de quatro dias. 

De forma que os retornos espaçados ao tempo presente, com os filhos de 
Francesca em pleno processo de "descobrir", estarrecidos, a vida íntima da mãe, não 
perturbam o ritmo, mesmo porque foi nesse tempo presente que se começou. 

O único aspecto problemático e que pode ter prejudicado um pouco o 
desenlace do filme, creio eu ficar por conta da defesa autoral, explícita demais, de 
uma certa ideologia do amor, como costuma acontecer nos melodramas mais 
codificados. Tudo bem, todo gênero possui a sua ideologia particular e a do 
chamado filme romântico é a de que o amor está acima de todos os valores, como 
nos ensina a vasta e densa filmografia de um veterano no assunto como Douglas 
Sirk (Lembram de Imitação da Vida, 1959 ?), porém, se nos tempos de Sirk fazia 
sentido ser explícito sobre isso, hoje mais não, sobretudo num filme forte e realista 
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como este de Eastwood que vinha, desde o começo, crescendo diante de nossos 
olhos, não por causa, mas à revelia dos clichês do gênero. 

Pois bem, essa superação dos chavões, como eu dizia, dá uma rápida 
desmunhecada no final, quando os efeitos colaterais da estória de Francesca sobre as 
vidas conjugais de seus dois filhos, (o filho redescobrindo a esposa, e a filha 
reconsiderando a sua relação com o marido) me pareceram forçados, no sentido de 
bem intencionados demais, com aquele mal cheiro esteticamente desagradável de 
"lição de vida". 

No mais, eis um filme bastante assistível que, se não acrescenta muito à 
carreira profissional de Eastwood, pelo menos confirma a sua versatilidade de 
cineasta que agora cria "pontes" entre gêneros tão diferentes como o western e o 
filme de amor... e se sai muito bem. 

 
 
Cinema delinquente: Kids 

  
Criança é um tema tão delicado que dificilmente se trata dele sem complexo 

de culpa. 
Antigamente os filmes sobre crianças maltratadas pela sociedade tendiam a 

tomar partido e, à parte a qualidade fílmica, funcionavam grandemente como 
denúncia autoralmente assumida. Cineastas e espectadores, ficavam invariavelmente 
naquela posição clássica do narrador de The Catcher in the Rye (lembram do 
romance de Salinger, O Apanhador no Campo de Centeio, sucesso nos anos 
cinquenta?), querendo "apanhar" as pequeninas criaturas indefesas que a vida social 
havia posto em perigo. 

Este foi o caso, por exemplo, com Los Olvidados, Jeux Intedits, Os 
Incompreendidos, Blackboard Jungle, e tantos outros. 

Diferentemente, o espectador de Kids, do jovem e novato Larry Clark, é um 
apanhador desesperado que vê, diante de si, o centeio inteiro cair no chão, sabendo 
que nunca vai poder fazer nada. Não é, portanto, a franqueza do assunto o que 
estarrece, mas mais que isso, a impotência de quem o constata. 

Aqui não existe a busca da explicação, no seio da família ou da sociedade, 
para o que acontece com essas crianças, elas mesmas cínicas e arbitrárias em seu 
comportamento mais privado; nem há tampouco, a intenção de indicar soluções. É 
como se a "delinquência" não estivesse só entre os kids, mas no próprio cinema que 
se mostra. 

E no entanto, nada disso arranca do filme o seu lado "de alerta pedagógico", 
mesmo que o alerta seja, em si mesmo impotente. Não sei se vocês notaram, mas se 
Kids pudesse ser resumido em, digamos, dois minutos, e exibido nos intervalos 
comerciais da televisão, funcionaria perfeitamente como um daqueles eloquentes 
panfletos visuais contra a AIDS – tanto mais "eloquente" quanto menos direto. 

Sim, por mais que se elogie a sua "independência" de cinema barato, 
artesanal, e experimental (não é sem razão que um dos co-produtores é Gus Van 
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Saint), feito com atores não-profissionais e com tomadas aparentemente realistas das 
ruas de Nova York, o filme do Clark resguarda um desenho narrativo-ficcional, 
bastante simétrico, que lhe concede um estatuto de "filme de mensagem". 

Claro, a intenção de manter um distanciamento emocional da problemática de 
crianças e adolescentes envolvidos com droga, roubo, violência, pornografia, aids e 
etc, é evidente, mas isto não isenta a sua estrutura de um direcionamento estudado 
que salta aos olhos: vejam como, no que diz respeito ao temário dos perigos do sexo 
promíscuo, o desenvolvimento do enredo é bastante linear e prospectivo: A 
contamina B, que contamina C, que contamina D... 

Como é possível equilibrar-se entre a formulação da "mensagem" (a Aids se 
propaga via inconsequência dos jovens) e a neutralidade de um retrato desesperador 
do mundo descrito (não há nada que se possa fazer a respeito desses jovens)? Ora, 
isso é conseguido através de muito cálculo, o maior deles sendo talvez a criação da 
ilusão de que se está sendo "documental", quando na verdade o filme inteiro é 
extremamente "mise-en-scène", ou seja, planejado e construído em seus mínimos 
detalhes para surtir um dado efeito. 

Um exemplo está no emprego propositalmente indeciso de uma câmera que 
faz enquadramentos sempre oscilantes, abrindo e fechando o take com imagens 
periféricas – ora é um garoto dormindo enquanto os outros fazem sexo, ora é uma 
garotinha loura que brinca com sua boneca de cor negra na entrada de um edifício, 
ora é a mãe de um dos jovens, que, quando ele sai, é deixada em casa amamentando 
o bebê. 

A montagem "temática" é outro recurso ilusório fazendo sempre a 
intercalação dos dois grupos que conversam sobre sexo, o das meninas e o dos 
meninos, cortando de um para outro, não aleatoriamente, mas a partir dos tópicos 
discutidos entre eles. E claro, o recurso menos velado é o da mistura, apesar de 
muito estudada, do que foi "construído" com o que foi casualmente filmado nas ruas 
de Nova York: lembram do garoto débil sapateando no Metrô? Ou do pedinte sem 
pernas que se arrasta trem adentro cantarolando o seu refrão de que "I've got no 
legs"? Ou das cenas do dia amanhecendo no Central Park? 

Todos esses procedimentos autorais, muito bem articulados, dão ao 
espectador mais desprevenido a impressão de estar diante de um filme semi-
documental, e o faz apagar da compreensão os lances mais ostensivamente 
"construídos" como por exemplo, a montagem vertical de fala e imagem, aliás bem 
recorrente. Querem ver? O filme termina com Telly na cama dormindo com sua 
parceira de cópula, provavelmente agora contaminada com a Aids com que ele já 
contaminara Jenny, enquanto nós espectadores escutamos a sua voz em off, que nos 
diz o quanto ele gosta de virgens, etc.  

Já no que tange à questão da qualidade, não é tarde para dizer que Kids nos 
parece mais proposta de cinema do que propriamente cinema. É esperar pela 
próxima investida desse jovem Larry Clark. 
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Sabrina versus Sabrina 
 
Será que vocês ainda se recordam? O Sabrina (1954) de Billy Wilder era 

preto-e-branco e tinha o encanto insuperável de Audrey Hepburn. 
Uma das suas cenas iniciais era a tentativa de suicídio da protagonista, que se 

trancava na garagem dos patrões Larrabee, ligava os motores dos oito automóveis de 
luxo, e na última hora era salva, não pelo boêmio David (William Holden), que 
amava, mas pelo sisudo e antipático Linus (Humphey Borgart). Uma das suas cenas 
finais colocava a protagonista numa cabine telefônica ligando para Linus, da calçada 
do próprio edifício Larrabee, agora confusa e indecisa nos seus sentimentos para 
com os dois irmãos, hesitante em comparecer ao encontro marcado, até que Linus, 
deixando-a falar sozinha, descia e a flagrava em cheio. 

O Sabrina (1995) de Sydney Pollack não possui estas duas cenas, e aliás, há 
bem mais que ele não possui. O remake foi bolado, claro, para adaptar-se à nossa 
década, e havia coisas no original que não fariam sentido hoje em dia. Assim, as 
viagens entre Long Island e Paris são agora de avião supersônico, e não de navio, e a 
profissão que Sabrina vai aprender na capital francesa não é mais arte culinária, e 
sim, fotografia. Depois do famoso incidente com as taças amassadas pelo bumbum 
de David Larrabee, no Sabrina de Wilder, Linus apenas convida Sabrina a um 
passeio de barco enquanto o irmão se recupera e tudo parece muito natural, enquanto 
que, no filme de Pollack, se põe David em estado de semi-coma, debaixo de 
sedativos e teleguiado, vinte e quatro horas por dia, por uma enfermeira. 

Em muitos sentidos os anos noventa são diferentes dos cinquenta e com 
certeza o peso do feminismo teve o seu papel nas transformações operadas pelos 
roteiristas de Pollack. O mais óbvio é o da mudança de profissão de Sabrina, de 
"cozinheira", trabalho mais verossímil para a filha de um motorista nos anos 
cinquenta, a "fotógrafa", profissão promissora e mais digna da mulher emancipada 
de hoje. 

Ao contrário da antiga, a Sabrina de agora mantém flirts com seus colegas de 
trabalho enquanto está em Paris, e outro exemplo muito sintomático de revisão da 
posição da mulher, está na força decisória que tem a mãe Larrabee, neste filme, feita 
viúva e matriarca autoritária, ao passo que em Wilder, ela vive à sombra do marido, 
dando apenas os pitacos previsíveis para uma dama da sociedade. Nessa mesma 
perspectiva, o novo roteiro que "matou" o pai dos Larrabee, "inventou" uma mãe 
para Sabrina, inexistente no original.  

Do original para o remake, uma das perdas mais óbvias está no nível do 
humor. As aulas de culinária francesa, a que uma Sabrina sem vocação se submete, 
são momentos de grande hilaridade no filme de Wilder, com toda aquela cerimônia 
do mestre-cuca a respeito de como quebrar um ovo sem ser cruel com o seu 
conteúdo. Outro caso são as muitas gags retiradas da genial ideia de se confeccionar 
uma rede de plástico (material em que a firma Larrabee quer agora investir!) com 
um buraco no centro onde repousariam as nádegas perfuradas de David. 
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Mais uma instância em que Pollack perde para Wilder está na leveza e 
inteligência dos diálogos. Sempre aconselhada pelo pai a não tentar alcançar a lua, 
depois que retorna de Paris, elegante e bajulada por David, Sabrina responde a ele 
que "não sou eu que quero alcançar a lua, a lua é que quer me alcançar". Quando o 
caso duplo com David e Linus se configura mentira, o pai, sempre o chauffeur 
fleumático que é, filosofa muito tranquilo: "minha filha, nunca se ouviu falar que 
uma pessoa pobre tenha ficado mais democrática só porque casou com um rico". 
Lances desse tipo foram cortados e nem tudo que se pôs no lugar ficou engraçado. 

Mas, ao contrário do que poderia aparentar, nem todas as transformações do 
original ao remake, foram pejorativas. Uma muito feliz no filme de Pollack está na 
ideia de mudar o local da consumação das conquistas amorosas do incorrigível 
boêmio David. Em Wilder, essas conquistas acontecem na quadra de tênis: é aí que 
uma Sabrina chorosa espia os passos tácitos de seu eterno amado para domar a fútil 
Srta Gretchen, e é aí que, muitos anos depois, uma Sabrina vitoriosa espera por um 
David apaixonado, que só não aparece porque, como o espectador já sabe, cortara as 
nádegas com as taças que estavam nos bolsos traseiros da calça. 

Pois bem, Pollack tem a felicidade de excluir essa prosaica e nada romântica 
"quadra de tênis", para pôr no lugar o "solário" da mansão, local muito mais 
verossímil e, sobretudo,  muito mais privado, idílico e, portanto, apropriado às 
aventuras do Don Juan. Dizem que o próprio Billy Wilder, hoje com cerca de 
noventa anos, acompanhou a nova roteirização do filme, e nesse particular, imagino 
que ele deve ter aprovado a mudança, e mesmo lamentado não ter tido a ideia do 
solário, ele próprio. 

No geral, cabe talvez dizer que, embora não se trate de nenhum grande filme, 
o Sabrina de Pollack não desmerece totalmente o original, relativamente respeitado, 
porém não copiado. No mínimo, são filmes diferentes, um mais "realista", o outro 
mais "conto de fada engraçado" na tradição de Lubitsch. 

A bem da verdade, o Sabrina de Billy Wilder é uma das comédias românticas 
menos ousadas de um cineasta de primeira linha que, para permanecermos no 
gênero, fez muita coisa ainda mais empolgante como: O Pecado Mora ao Lado 
(1955), Quando Mais Quente Melhor (1959), Se Meu Apartamento Falasse 
(1960), Cupido Não Tem Bandeira (1961) e Irma La Douce (1963). 

 
 
Troisi e Noiret em O carteiro e o poeta 
 
 "Sucede que me canso de ser homem. \ Sucede que entro nas 

alfaiatarias e nos cinemas \ murcho, impenetrável, como um cisne de feltro \ 
navegando em uma água de origem e cinza. \ O cheiro das barbearias me faz 
chorar aos gritos."  

São estes belos versos do poema "Walking Around", constante do livro 
Residencia en la Tierra, que intrigam o pobre e desajeitado carteiro italiano que todo 
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dia leva a correspondência ao ilustre e renomado poeta chileno Pablo Neruda (1904-
1973), na ocasião em exílio na Itália. 

Em seu primeiro acesso à poesia, Mario aceita que o poeta se diga "cansado 
de ser homem" porque ele mesmo às vezes assim se sente, porém, como ele 
pergunta a Neruda, por que "o odor das barbearias me faz chorar aos gritos"? A 
explicação de um poeta de dicção tão variada quanto Neruda, que foi 
alternadamente, erótico, épico, cômico, filosófico e político, não poderia ter sido 
outra se não a de que não sabe falar de sua poesia com outras palavras que não 
sejam as do poema. Esse diálogo marca o início da breve mas significativa amizade 
entre duas figuras tão diferentes e que, no entanto, descobririam as suas afinidades. 

Mais tarde, tentando familiarizar Mario com os mistérios da arte poética, o 
autor de Canto Geral, lhe explica ser tudo questão de metáforas, e a partir daí, a 
palavra metáfora passa a ser chave para muitas portas, enchendo o diálogo do filme 
com a frequência de um termo comum. Seriam o céu, as nuvens e o mar, metáforas 
de uma outra coisa que não conhecemos? 

Eis uma pergunta cuja resposta o próprio Neruda adia e termina por não 
responder. Mas acontece que as metáforas de um "poeta do amor" como Neruda, – 
Mario logo descobre – também podem ter uma função prática. Com as metáforas 
roubadas dos livros de Neruda é que Mario conquista a sua bela Beatriz, a 
empregada de um restaurante barato cujo antropônimo é de repente alçado, pelo 
convívio com o poeta, à dimensão transcendental da Beatriz da Divina Comédia de 
Dante. 

Simples em sua estruturação e direto em seu processo narrativo, o filme O 
Carteiro e o Poeta (Il Postone, Michael Radford, 1995) é de trama quase banal, com 
um mínimo de desdobramento diegético, quase tudo girando em torno da beleza da 
ilha napolitana onde fica a casa de Neruda, da monotonia na vida dos pescadores, e  
da construção da amizade entre os dois protagonistas do título. 

Claro, a narração aproveita para pintar um pouco o ambiente social do lugar, 
com os políticos corrutos de sempre se aproveitando do analfabetismo do povo, e 
com os comunistas enrustidos em suas posições de ingênuos salvadores da pátria 
(por exemplo, o patrão de Mario, comunista convicto, vestido de anjo durante e após 
a procissão à Virgem Maria é quase um lance malvado). Mas, no geral, a linha 
mestra não se desvia do tema da amizade entre dois homens e consegue comover 
sem sair dessa linha. 

Na verdade, o misterioso apelo que o filme de Radford vem exercendo sobre 
os espectadores, tornando-se um sucesso de bilheteria inesperado em todo o mundo, 
vem da tocante simplicidade de suas imagens e da forma singela como estão 
montadas, o que parece querer condizer com a simplicidade expressiva em Neruda. 
Mas com certeza, sendo um filme de personagens como é (e não um filme de 
roteiro, por exemplo!), é também um filme de atores, na acepção metalinguística da 
expressão. 

Como descartar a significação adicional que trazem aos personagens e seus 
dramas, as presenças físicas de Massimo Troisi (falecido logo após as filmagens, aos 
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quarenta e dois anos) e Phillipe Noiret? À parte a excelência dos desempenhos, o 
cinéfilo dificilmente esquece o recente passado cinematográfico desses dois atores, 
quando interpretaram dois papéis-chave em dois filmes-chave lançados num mesmo 
ano do final da década de oitenta: 1989. 

Refiro-me aos dois "projecionistas" que comoveram multidões em Splendor e 
Cinema Paradiso, o patético Luigi, feito por Troisi, e o trágico Alfredo, feito por  
Noiret. Mais sentimental, Cinema Paradiso teve um grande sucesso de bilheteria e 
ganhou estatuto de cult contemporâneo; mais lúcido, Splendor teve dificuldade com 
o público e ficou na preferência dos cinéfilos. O fato, porém, é que desde então, a 
cultura cinematográfica nunca mais esqueceu as figuras desses dois projecionistas, 
emblemáticas num final de século em que o cinema completava cem anos. 

O que ninguém imaginaria é que, cinco anos mais tarde, Troisi e Noiret 
estariam juntos num mesmo filme. O assunto agora não é mais cinema, mas o tema 
ainda é o da amizade entre duas pessoas, o cenário é a mesma Itália pobre dos dois 
filmes de antes, o roteiro resguarda o mesmo lance do "recado existencial 
transmitido pos-mortem" (em Paradiso, os beijos cinematográficos, aqui a gravação 
dos sons da ilha), a atmosfera tem a mesma postura patética de Splendor e os 
mesmos tons sentimentais de Paradiso. 

Não que o diretor Michael Radford tenha se aproveitado do prestígio dos 
filmes de Ettore Scolla e Giuseppe Tornatore, mas que, para o espectador-cinéfilo, o 
casamento Troisi-Noiret está revestido de um sentido particular, lá isso está!  

 
 
Guantanamera: despedida de Gutiérrez Alea 
 
Como detesto epitáfios, nada escrevi quando da morte, o ano passado, de 

Tomás Gutiérrez Alea, mas agora que nos chega o seu último filme, Guantanamera 
(1995) bem que cabe dedicar umas palavras a quem foi, considerado o decano do 
cinema cubano, o mestre supremo que todos reverenciavam com o carinhoso apelido 
de Titón. Na verdade, a carreira de Gutiérrez Alea se confunde com a Revolução de 
1959 que mudou os destinos de Cuba. 

Nascido em 1928, ele sedimentou toda a sua formação cinematográfica na 
Itália, porém nos anos cinquenta estava de volta ao seu país, onde abraçou de corpo 
e alma o programa revolucionário de Fidel Castro e Che Guevarra. 

Seus primeiros filmes, curtas documentais, Esta tierra nuestra (1959) e 
Asamblea popular (1960), fazem o registro dos momentos iniciais do novo regime, 
época em que é fundado, com a participação de Alea, o importante I.C.A.I. – 
Instituto Cubano de Arte e Indústria Cinematográfica, o que faria de Cuba, daí por 
diante, uma das melhores escolas de cinema do mundo. Embora mal conhecido no 
Brasil, Alea é autor de uma filmografia brilhante onde se destaca o 
internacionalmente aclamado Memórias do subdesenvolvimento, de 1968. Além 
disso é também teórico e pensador, cujas reflexões sobre a arte do cinema estão bem 
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ilustradas em seis ensaios que a Summus Editorial publicou em 1983 com o título de 
Dialética do espectador. 

Por causa da indicação ao Oscar, o filme mais bem distribuido de Alea é 
Morango e Chocolate (1993) que, como este Guantanamera, ele também co-dirigiu 
com seu companheiro de trabalho Juan Carlos Tabio. Ambos os filme retratam, com 
incrível liberdade de expressão para um regime supostamente fechado como o 
castrista, a situação de crise que o país enfrenta. 
Em Guantanamera, se trata do racionamento de combustível, que cria problemas 
para o transporte de pessoas que, falecendo numa cidade, haviam manifestado o 
desejo de se enterrar em outra. Como num estranho roadmovie, o roteiro desenvolve 
os percalços de um funcionário do Governo que tenta conduzir o corpo da tia de sua 
esposa, de Guantánamo, até Havana, um itinerário que recobre o país inteiro no 
sentido leste-oeste. 

Mas ao contrário do que se poderia pensar, essa temática não obriga o filme a 
ser mórbido, aliás, o conselho que dá um dos personagens a um outro em 
determinada altura da estória é justamente esse: "não seja mórbido!" – à guisa de 
chave de leitura para o espectador. Sim, muito mais do que sobre a morte, 
Guantanamera é um filme sobre a vida. 

Paralela à estória de Gina que, com o esposo, transporta o corpo da tia, se 
conta a estória dos caminhoneiros, Mariano e Ramon, que por coincidência, ou não, 
fazem mais ou menos o mesmo percurso. Acontece que Mariano fora aluno 
apaixondado de Gina, ex-professora de economia, hoje em dia mera esposa 
domesticada de um marido machista. Uma série de pequenos incidentes na estrada 
(uma mulher grávida que pede carona, uma amante agressiva que se vinga, uma 
correia de motor partida, uma cancela fechada por motivos amorosos, etc) aumenta o 
número de contatos entre Mariano e Gina, criando encaminhamentos, mal-
entendidos e reparações. 

Menos psicológico e mais descritivo que Morango, o filme faz o espectador 
acompanhar os personagens pela paisagem cubana, visitando cidades como num 
verdadeiro tour: Santiago de Cuba, Bayamo, Las Tunas, Camaguey, Sancti-Spiritus, 
Cardenas, Matanzas, mas o curioso é o recurso de adaptar a letra da famosa canção 
"Guantanamera" aos estágios da narração, me parece que uma lição tardiamente 
retirada do Deus e o diabo na terra do sol de Glauber Rocha, uma das musas 
declaradas de Alea. 

Se por acaso esse comentário musical, excessivamente autoral, pode ter 
legado algum tom moralista ou ideologicamente "dirigido" ao filme, isso é 
compensado com a introdução, um pouco antes do desenlace, daquela belíssima 
lenda africana sobre os deuses Olofim e Yku: aquele teria criado o mundo e 
esquecido de criar a morte, incumbência que cabe a este segundo, que o faz com o 
recurso da água. E isto é feito porque, nesse mundo onde ninguém morria, os jovens 
se revoltaram contra a imortalidade dos velhos: quando chegam as chuvas de Yku, 
os jovens têm força para subir nas árvores enquanto os velhos, enfraquecidos, se 
afogam, para o bem de todos. 
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Claro que a um pensador socialista como Alea, o que mais atraiu nessa 
narrativa foi a sua, digamos, homologação do pensamento marxista em que o velho 
– sentido geral – deve ceder lugar ao novo – sentido geral. Mas, de todo jeito, ou 
talvez por isso mesmo, o aproveitamento dessa lenda, propiciou ao filme um final 
dos mais belos, repleto de ironia e poesia. 

Nesse final, quando as chuvas diegéticas chegam, espera-se uma repetição da 
situação da lenda, mas este não é propriamente o caso, para não dizer que é 
justamente o contrário: o burocrata (ideologicamente velho) trepado no púlpito do 
cemitério fazendo o seu discurso elogioso e vazio sobre uma defunta que ele 
detestava, é deixado sozinho, e desesperado, não consegue descer. A seguir a lenda, 
ele deveria estar embaixo, se afogando. 

Quem enfrenta a chuva no chão é justamente o casal apaixonado, Gina e 
Mariano, (ideologicamente novos) cujo amor havia sido momentos antes – outra 
ironia – abençoado pelas palavras grandiloquentes do burocrata, num jogo malicioso 
de montagem entre imagem (o casal se encontrando) e som (o discurso do burocrata 
sobre o antigo amor da senhora falecida). 

É possível que o final pareça previsível mas o filme não teve propriamente o 
propósito de ser diferente; é possível que o marido machista esteja pintado com 
cores escuras demais, e que a mulher e o amante apaixonados estejam um pouco 
róseos; estes são pecadilhos que fazem de Guantanamera um filme leve e 
despretensioso. 

O elenco está à altura, com excelente desempenho daquele velho senhor que 
acompanha o corpo da ex-namorada, cujo nome nos créditos infelizmente não 
identifiquei. Mirta Ibarra, (de Morango e chocolate) é a ex-professora universitária 
que agora descobre o amor nas estradas de seu país, e Jorge Perugorría, que fora o 
refinado e culto homossexual de Morango, está irreconhecível na pele grossa e 
cabeluda desse caminhoneiro que, no processo de reconstruir o amor único, ainda 
tem uma amante em cada cancela. 

 
 
O beco dos milagres: cinema mexicano 
 
É irônico, se antes não fosse drástico, o fato de que, dentro do continente 

latino, as cinematografias menos conhecidas são justamente as de origem latina. É 
verdade que países como Colômbia, Chile, Venezuela, Argentina e Brasil produzem 
pouco, mas mesmo o pouco produzido ao longo do século, não chega aos seus 
vizinhos mais próximos. Quando foi a última vez que se viu por aqui um filme 
mexicano? 

Pois vimos de ter acesso a uma das recentes produções do México que, claro, 
só deve ter aportado nestas plagas desoladas devido à enorme quantidade de prêmios 
conquistados em festivais internacionais, segundo consta do press-release, pelo 
menos quarenta, dos quarenta e seis a que concorreu, um deles em Gramado, onde 
foi recebido com entusiasmo por público e crítica. 
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Um pouco na linha inovadora do macedônio Antes da chuva e do americano-
independente Pulp fiction, filmes que, como vocês recordam, misturam os tempos e 
os espaços de várias estórias, de modo a problematizar o conceito institucional de 
narrativa, O beco dos milagres (El callejon de los milagros, 1995) nos coloca no 
cenário do título somente para daí desenvolver três estórias autônomas que se 
mesclam num quarto episódio. 

Assim, “Rutílio” relata a descoberta da homossexualidade por um homem de 
meia idade, dono de um restaurante, com trinta anos de casamento nas costas e pai 
de filhos barbados; “Alma” narra o percurso da mocinha pobre que recusa a 
convenção do amor a dois, para  experimentar os perigos da prostituição de luxo; e 
“Suzanita” trata da busca do amor por uma solteirona feiosa que acredita em cartas 
de baralho e juras de amor. 

Com o subtítulo de “O retorno”, o quarto episódio vem para cruzar os 
desenlaces. Don Ru, como é chamado seu Rutílio, é obrigado a renunciar a seus 
sonhos tardios de homossexualidade desvairada; Alma se arrepende amargamente 
do caminho escolhido, que afinal conduz à morte do antigo noivo, e Suzanita, não 
encontra a felicidade nos braços, – ou, considerada a cena em que se conhecem, 
deveria se dizer nas pernas? – do jovem cafajeste que lhe passa o golpe do baú. 

Contudo, o filme não consiste num poço de pessimismo e, na verdade, está 
longe de ser trágico: tudo é narrado e descrito com um senso de humor disfarçado 
mas efetivo, e mesmo os momentos dramáticos, como o da morte do noivo de Alma, 
guarda uma certa distância do melodrama e, digamos, da seriedade cafona. 

Existe, sim, um certo sentido de simetria entre as estórias e, de alguma forma, 
pode se dizer que elas têm em comum o desencanto com a tentativa de uma nova 
experiência existencial, onde, talvez, a instituição do matrimônio funcione como um 
ponto de referência, irônico porém central: depois de exaustivamente vivenciado, 
foge-se dele para o homossexualismo; na iminência de enfrentá-lo, foge-se dele para 
a prostituição, e finalmente, diante da aparente impossibilidade de tê-lo, corre-se a 
ele para encontrar a decepção. 

Porém, de novo, o filme não cheira à lição de coisa alguma, e seu grande 
mérito está muito mais no panorama que descreve de uma comunidade 
contemporânea, os habitantes do “beco dos milagres” onde, como na vida mesma, os 
milagres não acontecem. 

Bem mais interessante é notar a mestria em intersectar três estórias ocorrendo 
no mesmo local e com os mesmos personagens, fazendo-se abstração dramática, 
mas não diegética, dos elementos das duas outras, cada vez que se narra uma delas. 

Explico-me: quando se relata a estória de seu Rutílio, nela já estão 
ficcionalmente presentes, Alma e Suzanita; quando se narra a estória de Alma, seu 
Rutílio e Suzanita não desaparecem da cena, e assim por diante. Há mesmo detalhes 
narrativos na estórias “suspensas” que só se explicitam retroativa ou 
prospectivamente, quando se considera a estrutura do filme por inteiro. Exemplos: o 
flerte entre Alma e o futuro noivo na estória de seu Rutílio, a consulta das cartas por 
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Suzanita na estória de Alma, e a presença física, e erótica, do filho de seu Rutílio na 
estória de Suzanita. 

É nessa habilidade de ir e vir de um corredor ficcional a outro que O beco dos 
milagres faz pensar nos acima citados Antes da chuva e Pulp fiction, embora a sua 
ruptura com as convenções narrativas seja mais moderada. 

De todo jeito, trata-se de um filme até certo ponto inovador, realizado com 
uma competência rara dentro do contexto latino-americano, um filme inspirado que 
agrada aos espectadores mais exigentes e deixa a todos curiosos para saber o que 
mais pode vir do México, depois daquela derrocada econômica que fez, como é 
sabido, a nação praticamente regredir em todos os setores. 

O seu autor, Jorge Fons, vem filmando desde o final dos anos sessenta, com 
vários outros prêmios em sua carreira e um excelente conceito em seu próprio país, 
embora lamentavelmente ainda seja mal-conhecido no mundo, latino ou não, pelo 
menos para quem não é barata de festival. 

 
 
O balão branco: sentidos a investigar 
 
Já tratei várias vezes do cinema do Irã e, no entanto, continuamos, por 

enquanto, sem poder ter uma visão de conjunto dessa cinematografia, como se sabe, 
uma das mais prestigiadas hoje em dia pela crítica especializada em todo o mundo. 
Em comparação com a intensa produção do país, os filmes que nos chegaram até 
agora ainda são poucos. 

Poucos, porém já apontam para certas recorrências, tanto de ordem temática 
como formal. Tematicamente, os filmes irranianos aqui aportados têm privilegiado 
crianças, geralmente envolvidas em pequenos problemas (um jarro quebrado, um 
sapato perdido, um aluguel a pagar...). Formalmente, são filmes enxugados de 
quaisquer requintes expressivos, verdadeiros quadros primitivos construídos em 
grau zero de retórica. 

Pois bem, O balão branco (direção de Jaffar Panahi e roteiro do também 
cineasta Abbas Kiarostami) vem homologar essas mesmas recorrências, dando a 
impressão de que os cineastas iranianos estariam trabalhando dentro de um esquema 
coletivo e programático. 

Em vésperas de ano novo, uma garotinha de sete anos perde a cédula que lhe 
dera a mãe para comprar um peixe de barbatanas douradas. A cédula caíra num 
orifício de entrada de uma loja fechada, e grande parte da narração gira em torno dos 
esforços da menina e seu irmão para resgatá-la, eventualmente ajudados por um 
terceiro menino, que vende balões. Quando conseguem, o filme termina e, 
curiosamente, o espectador é deixado à frente da loja onde se vê, congelada, a 
imagem do vendedor de balões e, nas suas costas, pendurado na vara que resgatou a 
cédula, o único balão não vendido (e nunca cogitado no filme), de cor branca. 

Em artigo anterior, tratando de Filhos do paraíso, chamei a atenção para o 
imenso universo de inocência em que nos faz mergulhar o cinema iraniano. E não 
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apenas porque os seus protagonistas são crianças!  Nesses filmes, mesmo os adultos 
são incapazes de qualquer maldade, o que se observa perfeitamente em O balão. 
Assim, contra todas as expectativas implícitas no código realista de quem assiste ao 
filme, o encantador de cobras devolve, sim, o dinheiro da menina; a senhora 
desconhecida lhe ajuda a refazer o seu percurso nas ruas; o dono da loja atende ao 
chamado do garoto; e quem não auxilia a dupla infantil não o faz por malícia, casos 
do alfaiate vizinho e do soldado que ia passando, este, como confessa, precisando de 
dinheiro. Lembrem que o próprio dono do peixe de barbatanas douradas sugere que 
a garota o leve, mesmo sem dinheiro, para pagar depois. 

Ora, ainda que a compra do peixe persista até o desenlace enquanto problema 
a resolver, na verdade, essa boa vontade inerente aos personagens, tão 
inexplicavelmente generalizada, como quê diminui a carga de conflito, esse 
elemento tão fundamental, como se sabe, para manter o andamento da narrativa e 
incrementar a sua dramaticidade. Notar que se um certo suspense é alimentado (será 
que a menina vai ter seu peixe dourado na festa de ano novo?), ele funciona apenas 
como mero fator retardatário da ação. 

O fato é que nesses filmes iranianos, a “desdramatização” parece ser 
intencional, e em O balão branco, mais ainda. Não fosse assim, por que o título do 
filme se refere a um dado diegético completamente periférico na estória, quando, 
pelos critérios tradicionais de intitulação, o filme se chamaria muito mais 
naturalmente, digamos, “o peixe dourado”, que é a meta da criança do começo ao 
fim? 

Não há dúvidas de que o filme se conclui propondo um problema de 
interpretação: sem lugar na estória (e sem cor?), o balão branco é aquele que sobrou. 
Nas duas acepções, a literal (não foi comprado por ninguém), e a metafórica (não 
entrou no universo ficcional). 

Em termos hermenêuticos, que sentido  atribuir ao signo que sobrou? Está aí 
talvez o único investimento retórico num filme que, aparentemente, assume a 
completa simplicidade semiótica. 

Seria tal artifício estrutural uma outra recorrência nos filmes iranianos, que 
por aí seriam bem menos “inocentes” do que aparentam? Eis uma questão a 
investigar. 

 
 
Um tapete fílmico para delícia dos olhos 
 
Esteve em cartaz, além de selado em vídeo, o filme Gaddeth (1996) do 

iraniano Mohsen Makmalbaf, programa imperdível para quem aprecia bom cinema. 
Na atualidade não há cinematografia mais internacionalmente prestigiada do 

que a do Irã; tanto é assim que as más línguas, a exemplo do rancoroso Sérgio 
Augusto (o outro), já apelidaram-na de “griffe”, como se estivesse na moda achar 
bom tudo que vem daquele país, independente da qualidade. 
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Más línguas à parte, Gaddeth é, no mínimo, um ensaio plástico de pulsão 
escópica, um filme sobre o sentido da visão como poucos que já se fizeram. 
Conforme repetem os personagens, “a vida é cor” e Gaddeth (“tapete” em iraniano) 
consiste numa montagem de cores em que a narrativa exibe a composição de um 
rico tapete policrômico. 

Sem obedecer propriamente às regras do tempo e do espaço da narrativa 
convencional, o filme atribui voz a uma moça, sintomaticamente de nome Gaddeth, 
que ao mesmo tempo conta e vivencia a estória de seu difícil caso amoroso, quando 
o seu pretendente e amado é proibido pelo pai de aproximar-se da filha, até que 
várias etapas na vida da família - uma tribo nômade - sejam ultrapassadas. Quem 
escuta, ou melhor, vê a estória da moça é um casal de velhos, encontrado no 
caminho, porém, vários planos cinematográficos sugerem uma fusão ontológica 
desse casal idoso com o jovem casal apaixonado. Nessa lógica de tapeçaria onde o 
tempo se congela, seria o velho o pretendente que só avistamos de longe? Seria a 
velha a moça amanhã? Naturalmente, essas perguntas não precisam ser respondidas 
para a fruição do filme. 

Embora se possa dizer que o filme detém começo, meio e fim, a sua sintaxe é 
de natureza mágica, quase naquela acepção literal de “prestidigitação”. Qualquer 
sequência serve de exemplo, mas um bom caso, didaticamente ilustrativo, é o 
daquela em que o professor dá uma aula sobre as cores da vida, num plano 
apontando elementos da paisagem com o indicador, e no outro, sacando bouquês 
com as cores correspondentes, como um mágico tirando coelhos da cartola. 

Outra bela lição do filme está no seu alcance, digamos, antropológico, 
quando o espectador é convidado a testemunhar a atividade têxtil dessa tribo, do 
nascimento da ovelha ao tapete consumado, passando, embora como sempre sem 
qualquer ordem cronológica, pela colheita das flores, o seu cozimento no fogo diário 
e sua lavagem. 

Mas atenção: apesar desse aspecto antropológico, o filme não caminha para o 
lado documental, e mais do que uma ficção é, como já dito ou implicado, um delírio 
quase surrealista sobre a missão das cores na vida humana. O passeio da câmera 
pelos campos floridos, o acompanhamento do vento sobre as folhagens, o 
centramento na correnteza das águas límpidas dos rios, as imagens desenhadas nos 
tapetes a se confundir com imagens da paisagem, tudo isso tem um sabor poético 
que parece ter sido aprendido nas páginas do Bachelard mais devaneante. 

Claro que os fatos reais relativos a uma tribo nômade no Irã estão lá, até os 
desagradáveis, diria uma feminista irritada com o poder dos homens sobre as 
mulheres, contudo, todos eles entram como ingredientes para a composição dessa 
fábula visual onde o vermelho de um turbante, o negro de uma sobrancelha, e o 
verde de uma plantação campestre se articulam para significar mais do que as 
palavras enunciadas no diálogo poderiam. 

Desde que a cor foi introduzida ao cinema, poucas experiências cromáticas 
foram tão bem sucedidas, agradáveis aos olhos e funcionais para uma significação 
específica. Depois disso o cineasta Makmalbaff faria experimento idêntico com o 
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sentido da audição, mas dificilmente com o mesmo sucesso. O filme se chama O 
silêncio (1998). 

 
 
O baile perfumado 
 
O privilégio do elemento plástico, em detrimento do narrativo, faz de O baile 

perfumado (Paulo Caldas e Lírio Ferreira, 1996) um filme para platéias especiais, 
mas acho que a primeira coisa a ser dita deve tocar no problema do gênero, aqui o 
cangaço, supostamente o elemento de maior apelo. Não precisa ter lido os Christian 
Metz da vida para saber que, depois de abusados, os gêneros decaem e, ou morrem 
ou se renovam em outros caminhos. No cinema americano, por exemplo, foi o que 
se deu com o western. Entre nós, a essa altura dos acontecimentos, quarenta e cinco 
anos depois de Lima Barreto, o que se pode esperar de um filme de cangaço, 
eventualmente dirigido por nordestinos? 

No caso presente, a fuga às convenções do gênero já está no título, que 
ressalta os sofisticados costumes desse Lampião que, entre uma facada e outra, 
curtia whiskey escocês e entre uma tiro de bacamarte e outro, se banhava de 
perfume francês. Naturalmente essa fuga já vem do roteiro, bolado a seis mãos: 
pelos dois diretores, mais Hilton Lacerda. 

Extremamente autoral, o filme se aproxima do bandido nordestino de um 
ponto de vista inusitado, que é o de um cinegrafista estrangeiro, aquele ingênuo 
libanês que vem ao Brasil com sua câmera precária, pensando em conquistar o 
futuro. A querela entre o bando dos cangaceiros e os macacos da polícia, embora 
retratada, deixa de ser o ponto chave, cedendo espaço para as relações entre os 
cangaceiros e o libanês, de alguma forma fornecendo a este um estatuto de 
protagonista. 

Esse desvio dos motivos do gênero, certamente justifica o rumo narrativo e 
estilístico, de todo inesperado para quem espera ver um filme de cangaço. 

A trilha sonora, de Chico Science e outros, não tem nada do Olê mulher 
rendeira da tradição, o cenário não exibe a aridez da caatinga (onde já se viu tanto 
água num filme de cangaço?), os diálogos são mais cômicos que outra coisa, o 
desenvolvimento da trama não segue a linearidade, e inclusive, se pré-concluindo de 
uma forma abstrata e aberta, com aquelas imagens monumentais e velozes de 
Lampião pairando sobre a paisagem, a fotografia expressionista é um recurso à 
parte, ora com uso de lente olho de peixe, deformando a imagem, ora com sombras 
de efeitos plásticos bem particulares, e a montagem, por fim, “desmonta” a 
convenção fazendo a estória se fechar, não no final, mas no começo, “vinte e cinco 
anos atrás”. 

Promover o desvio de um filme de cangaço para um filme sobre cinema já é 
curioso, mas a metalinguagem não está só no nível da temática. É possível sentir que 
estamos vendo um filme de cinéfilos, menos fascinados com o problema social do 
que com a linguagem. É como se, apesar de estrangeiro, o libanês que quer filmar 
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Lampião fosse o alterego dos diretores do filme, e por extensão, o de todo cineasta 
brasileiro. Nesse sentido, aliás, ele tinha que findar como o anti-herói trágico que 
tem suas vísceras literalmente devoradas pelas forças em conflito. 

E dentro da mesma lógica, a sua estória não podia ser contada 
mimeticamente, em que pese seu ofício de documentarista: ela precisava ter o 
charme do diálogo com o cinema universal, no que a fotografia de Paulo Jacinto dos 
Reis desempenha um papel destacado. Os enquandramentos, as angulações, os 
movimentos de câmera são corretos e efetivos, porém, estão longe de possuir, 
digamos assim, a eloquência da iluminação. 

Entre tantos casos, lembro aquele do diálogo em raccourci entre o coronel e o 
libanês, onde o rosto do velho chefão, iluminado de baixo para cima, ganha os 
contornos fantasmagóricos de uma máscara de teatro japonês e nos faz pensar no 
maligno protagonista orsonwellesiano de A marca da maldade. 

Um outro efeito magnífico está na utilização dos documentários da época, e 
na criação de falsos documentários, todos misturados e confundidos com a mise-en-
scène de modo a instantaneamente não permitir distinção. As interpretações não 
podiam estar melhor, a destacar Jofre Soares no papel de um Padre Cícero 
agonizante, Duda Mamberti como o libanês, e claro, o nosso Luiz Carlos 
Vasconcelos na pele de um Lampião ao mesmo tempo malvado e hilário. 

Esses e outros recursos, mas, sobretudo, o modo caprichoso e funcional como 
estão arranjados, torna O baile perfumado um filme diferente, um “cangaço” 
feérico, imaginário, onírico, esquisito, extravagante, perturbador, que nos lembra um 
certo Nicholas Ray dos anos cinquenta. Sim, tenho mesmo a impressão de que, no 
futuro, O baile perfumado vai estar para o gênero do cangaço assim como Johnny 
guitar (1954) está para o western americano. Não sei qual é a formação de Lírio 
Ferreira e Paulo Caldas, mas outra associação que me ocorre, já que são dois 
diretores trabalhando juntos, é com os irmãos Taviani, que também de modo muito 
pessoal, revisam temas nacionais e exploram a metalinguagem com coragem criativa 
e grande força lírica. 

 
 
Ou tudo ou nada: ó u zome aí! 
 
Coisa rara é um filme de novato, com orçamento modesto e elenco de quase 

anônimos chegar a entrar na concorrência para o Oscar. Pois é, mas Ou tudo ou 
nada (The full monty, 1997) foi lá, e mesmo sem nenhuma chance de ganhar, 
cumpriu sua parte. Dizem que para surpresa de seus produtores, o filme, logo que 
lançado, saiu conquistando bilheterias pelo mundo afora e foi isso que lhe deu cacife 
para aparecer entre os nominees. 

Pode ter sido, mas que o filme de Peter Cattaneo tem seu charme, lá isso tem. 
Renovando o sangue desse gênero tão difícil de acerto que é a comédia, Ou tudo ou 
nada conta a estória de um grupo de desempregados, todos homens, que para sair do 
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sufoco, investe num empreendimento esdrúxulo, que é a montagem de um show de 
strip-tease masculino, onde eles próprios serão as estrelas. 

Se os desempregados da estória fossem porventura, digamos, esplêndidos ex-
yuppies, daqueles alimentados com comida cara de restaurante, o projeto do strip-
tease masculino com certeza soaria menos inverossímil e o enredo poderia até tomar 
uma direção erótica toda especial. Mas não. 

Vítimas da decadência industrial de Sheffield, no passado conhecida como “a 
Cidade do Aço” (conforme atesta o “documentário” de abertura), os marmanjos de 
Cattaneo são pessoas comuns, do tipo metalúrgico de periferia, feiosos, 
desengonçados e sem instrução, e claro, é por aí que começa o lance cômico. 

Que o filme se enquadra nos códigos da comédia não há dúvidas, mas o que é 
preciso dizer é que ele não fica por aí. Suponho mesmo que uma das razões de seu 
sucesso esteja presa ao enfoque original que dá à questão da condição masculina no 
mundo de hoje, depois de todas as revoluções sexuais e depois de todos os 
feminismos. 

Trata-se de um filme sobre uma improbabilidade – a de que “gatos 
borralheiros”, isto é, homens pobres, feios e provincianos se tornem vedetes, a 
brilhar no palco, fazendo o milagre que santo de casa não faz, aqui no caso, 
dançando e tirando a roupa ao som de música, coisas tão tradicionalmente 
femininas. 

Pela cidade passara, sim, uma troupe de stripteasers masculinos, os 
Chippendale Dancers, mas eram profissionais e aqui o lance é todo outro. Astro é 
astro, mas o interessante é ver a óbvia inexistência de glamour do cônjuge, pai, 
vizinho, amigo, conterrâneo (e não esquecer: homem!) ceder lugar ao aparecimento 
de um glamour surpreendente. 

No fundo, a tese brincalhona é simples: com um pouco de imaginação, 
coragem e empenho pode-se contornar as dificuldades da vida e realizar um sonho, 
por mais estranho que esse sonho possa parecer. 

E vejam que para tanto, esses marmanjos sem graça não precisaram se 
“femininizar”. Tudo bem, dois deles são homossexuais, ou se descobrem no 
percurso, mas esse tema da homossexualidade só entra na estória como tangente. Na 
verdade, o grosso da narração insiste na vulgar masculinidade do grupo, como fica 
óbvio nos protagonistas, por exemplo, em Dave, o vigilante de supermercado que 
luta contra a barriga, e em Gaz, o desquitado que não quer perder o apreço do filho. 

Notar como esse filho termina funcionando como um índice da futura 
aceitação do inusitado projeto: primeiro, ele desaprova, em seguida aprova com 
relutância, para depois finalmente se engajar como um dedicado auxiliar. Essa 
gradação na sua reação é proporcional ao andamento do projeto que, depois de 
muitos altos e baixos, termina na apoteose da cena final. 

Aliás, muito bem bolado é o desenlace, com o último corte na tomada do 
palco em que o grupo de marmanjos despidos, vistos de trás, mostra para as 
esfuziantes mulheres da platéia – como sustém o título original – “the full monty”, 
uma gíria local que significa mais ou menos “a coisa toda”.  
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Extremamente efetiva, a narração se desenvolve com rigoroso sentido de 
proporção e ritmo e sabe arrancar as risadas do público nos momentos certos, se 
mantendo, um pouco britanicamente talvez, num equilíbrio sensato entre o jocoso e 
o sério, o escrachado e o contido, o escandaloso e o sóbrio. 

As cenas que mostram os momentos de ensaio, com o perigo de cair na 
palhaçada, mas sem fazê-lo jamais, são exemplos dessa efetividade, mas para 
ilustrar com mais detalhe, lembro, por exemplo, o drama do gorducho casado que 
deixou de satisfazer a esposa, e agora solitário, amarra a barriga com faixas para 
alcançar a esbeltez necessária ao palco, tão compenetrado e sisudo em sua tarefa 
quanto não se pode permanecer quando se assiste à cena. 

Um filme sempre fala mais de perto a um determinado tipo de espectador que 
a outros, e fico imaginando que o espectador confidente de Ou tudo ou nada – 
embora ele também tenha agradado muito a mulheres! – seria toda uma geração de 
homens de meia idade que secretamente sempre quiseram aprender a dançar e, por 
timidez ou outros bloqueios similares, nunca tiveram a coragem de ensaiar os 
primeiros passos. 

Não duvido que o sucesso do filme tenha parcialmente dependido dessa 
geração de frustrados. Não se trata de um motivo de natureza estética para gostar do 
filme de Cattaneo, mas afinal de contas, em termos de recepção cinematográfica, 
quem se preocupa com motivos? 

Seja como for, coisa engraçada é constatar como, nesse filme, ficção e 
realidade terminaram por se confundir. O improvável projeto dos seus personagens 
não foi análogo ao improvável projeto do próprio filme, o de ter como assunto o 
strip-tease de homens comuns? E o sucesso do filme não foi simétrico ao sucesso 
daqueles personagens? 

Enfim, com essa comédia – para usar um clichê da crítica – impagável, 
lamentavelmente com exibição tão efêmera entre nós, o novato Peter Cattaneo 
anuncia uma carreira promissora. Se em Hollywood ele só teve direito ao Oscar de 
música de comédia, em compensação, levou prêmio de melhor filme em pelo menos 
dois festivais europeus: no Festival Internacional do Filme de Edinburgh, e no 
Festival Internacional do Cinema Jovem de Turim. 

É ficar atento a suas próximas empreitadas. 
 
 
Central do Brasil 
 
Na Estação Ferroviária que intitula Central do Brasil (Walter Salles, 1997) 

Dora, uma professora aposentada, vive de escrever cartas para analfabetos, 
normalmente imigrantes nordestinos, cartas que nunca chegarão ao seu destino, 
porque essa professora que no batente da sala de aula só deve ter aprendido a 
desumanidade, simplesmente não as posta, para ter um lucro maior. 

A situação dessa Dora ambiciosa e indiferente ao drama alheio, se complica 
no dia em que uma de suas clientes é acidentada, morre a sua frente e o filho, 



 227 

sozinho na cidade grande, é deixado à mercê do acaso. Com esse menino Josué, 
Dora vai ter um relacionamento turbulento e doloroso que mudará os seus horizontes 
morais e o filme inteiro decorrerá em torno dessas mudanças. 

Bolação do próprio Salles, a estória original poderia ser um gancho para 
discutir a brasilidade, no que redimensionaria semanticamente o nome da Estação 
carioca para designar algo muito mais “central” no país. E contudo, que Brasil é 
este, representado em Central? Em entrevista ao Mais da Folha de São Paulo, Salles 
fala de seu filme como sendo sobre “a importância de se perceber o outro” e sobre 
“a descoberta do afeto” e o põe na linhagem do Cinema Novo Brasileiro. 

Na verdade, Central é um filme extremamente rico e permite muitas leituras, 
mas aqui gostaria de lê-lo em contraponto a essas duas colocações de seu autor. 

Começando com a primeira questão, de fato o filme traz essa lição e nisso 
corre o risco da boa intenção, sempre tão perigosa em termos de arte. Para dizer a 
verdade, os riscos de Central são maiores: ele não é só uma “fábula moral”, como 
toca grandes lugares comuns da cinematografia universal, que as perífrases 
seguintes podem talvez resumir: (1)  no modelo de Ladrões de Bicicleta, trata da 
relação entre uma criança e um adulto em que o furto é central (aqui o furto de 
informação); (2) tem lances de roadmovie como todos os que surgiram desde Easy 
Rider; (3) é um melodrama com direito a choro diegético e lição de vida; (4) retoma 
um temário batido no contexto do cinema nacional, o da miséria nordestina; (5) 
como tantos filmes hollywoodianos, descreve a construção de uma amizade entre 
dois inimigos; (6) consiste numa estória epifânica, como muitas, em que um ser 
humano, em idade adulta, como em Morangos Silvestres ou A Felicidade não se 
compra, descobre uma verdade que a transforma interiormente e a redime. 

Não seria necessário dizer, mas digamos de todo jeito, que o mérito primeiro 
de Central consiste em, dialogando com todos esses lugares comuns, havê-los 
driblado de um modo tão conveniente e tão sutil que torna a referência quase 
dispensável, já que o filme possui uma autonomia de expressão e de visão 
surpreendente. 

Para passar à segunda questão, deveríamos colocar Central na tradição do 
Cinema Novo Brasileiro. 

Ora, com certeza, jovem como é, era inevitável que Salles bebesse um pouco 
na fonte do cinema novo, que ele faz tanta questão de citar, porém, para o espectador 
de sua obra fílmica, a sensação é a de que: primeiro, o cinema que ele exercita é 
muito melhor que gramde parte do cinema novo; segundo, sem o talento 
demonstrado por ele, a postura pró-cinema novo seguramente redundaria em algo 
muito menos interessante; terceiro, e esse terceiro ponto tem primazia, o cinema de 
Salles tem muito menos elementos de identificação com o Cinema Novo mais típico 
do que ele próprio pensa. 

Genericamente falando, ao contrário do Cinema Novo, a obra de Salles não é 
programática, nem no conteúdo, nem na forma: não há um projeto ideológico de 
modificar o real, nem um estético de revolucionar a arte conhecida. Alguém mais 
malicioso poderia dizer “ainda bem”, mas mais interessante é nos mantermos em 
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nível textual e tentar uma análise mínima de Central, no caso, considerando a figura 
de sua protagonista, a professora Dora.  

Fugindo sabiamente ao esquema de certa arte “marxista” (entre aspas, porque 
nem toda arte marxista foi assim!) onde os ricos são maus e os pobres bons, o filme 
desenvolve a psicologia de uma mulher pobre – pois professora primária nunca foi 
rica no Brasil! – que, sem a mínima crise de consciência, vive de explorar a 
ignorância de seus semelhantes. 

Quem quiser que leia a trapaça de Dora como mais um nível de exploração 
em cima do povo nordestino: nenhum lance no filme sugere essa interpretação 
política para a construção da diegese. Ok, o Nordeste entra, sim, na trajetória 
existencial de Dora como um fator para a deflagração de sua epifania (Vide aquele 
momento em que ela desmaia no meio dos romeiros), mas essa epifania é 
fundamentalmente moral, emotiva, sentimental, e não, política: antes disso a 
narração inteira já havia tido o cuidado de nos garantir que o que estamos 
acompanhando é o desmoronamento de um arcabouço psicológico que vai ao chão 
pelo contato com o outro, sim, mas o outro aqui é o menino Josué. Nesse aspecto, o 
desenlace do filme é sintomático. 

Quando, de volta ao Rio, Dora chora olhando o monóculo, o que ela vê lá é a 
imagem do garoto, o que, simetricamente é válido para ele, ou seja, no fundo pode 
se dizer que a estória é sobre pessoas, e não sociedades. Para retornar ao título do 
filme, o “central” soa como um adjunto, menos de “Brasil” que de “Humanidade”. 

Perguntado, na entrevista da Folha, sobre o cinema de agora, Salles aponta a 
pluralidade como característica e o faz em boa hora. 

Afinal, o seu trabalho é um exemplo de como hoje em dia, com menos 
programa, mais senso de proporção e, eventualmente, mais talento, se busca um 
cinema temática e formalmente... aberto. 

 
 
Os amantes do círculo polar 
 
Premiado em Gramado, o filme Os amantes do círculo polar (1998), do 

jovem cineasta espanhol Julio Medem, com harmoniosa combinação de fotografia, 
roteiro e desempenhos, conta, magistralmente, uma estória de amor através do 
tempo de vida de um casal. 

Otto e Ana ainda são crianças quando se conhecem; o pai de Ana havia 
falecido e ela pensa ser Otto uma forma de reencarnação dele; na adolescência, 
vivem juntos como irmãos, e amantes secretos, pois o pai dele termina por se casar 
com a mãe dela; e depois, quando adultos, tomam rumos diversos na vida, só se 
reencontrando num momento trágico, do qual se tem relances nos primeiros 
fotogramas do filme. 

As últimas cenas do filme acontecem nas terras geladas da Finlândia, 
praticamente Pólo Ártico, onde como se sabe, em determinada época do ano, se 
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pode ver “o sol da meia noite”, aquela bola de fogo que nunca se põe e viaja por 
sobre a linha do horizonte, impedindo a diferenciação entre dia e noite.  

A tomada desse “sol da meia-noite” é uma das mais belas que já se viu em 
cinema, mas vale a pena gastar um tempinho analisando as minúcias do roteiro, o 
qual, opera o malabarismo de associar essa circularidade geográfica com as vidas 
dos protagonistas. 

Tudo já começa pelos seus nomes, dois palíndromos perfeitos. O palíndromo 
– vocês talvez lembrem – é aquela figura que consiste em um nome, ou verso, ou 
frase, poder ser lido de frente para trás e de trás para frente. A palavra ROMA, por 
exemplo, se lida na ordem inversa é AMOR, porém, o palíndromo perfeito acontece 
quando a palavra lida inversamente coincide com a da ordem direta, como com cada 
um dos nomes dos protagonistas, Otto e Ana. 

Fundado nessa “circularidade” linguística, o roteiro desenvolve uma espécie 
de “circularidade” narrativa e ficcional, que é engenhosa sem ser artificial. 

Assim, a figura geométrica do círculo, no final reforçada pela polaridade do 
mundo ártico, na Finlândia, onde o casal vai se reencontrar, passa a funcionar como 
um elemento determinador na estória, uma espécie de fatalidade a que estão 
condenados os personagens. 

Um exemplo, entre muitos. Ao se conhecerem na infância, Otto escreve para 
Ana uma declaração de amor em dezenas de folhas de papel com as quais 
confecciona “aviõezinhos” e os lança ao ar pela janela da escola. Um deles atinge o 
alvo, mas a circularidade está em que, quando adulto, Otto será aviador. 

Mais círculos: quando ainda criança, Otto explica a Ana que o seu nome lhe 
fora dado pelo avô que, durante a Revolução espanhola conhecera um soldado 
alemão (aviador!) assim denominado. Tendo pulado de pára-quedas sobre Guernica, 
o alemão ficara preso nos galhos das árvores, fora encontrado pelo avô de Otto, que 
o ajudara e dele ficara amigo para sempre. 

Ora, quando Otto, há muito desaparecido desde a morte da mãe, decide afinal 
ir em busca de Ana, ele o faz guiando um bi-motor. De novo, o seu avião cai sobre 
árvores e, mais uma vez, é salvo por um habitante local. 

Claro que o fato de o pai de Otto haver casado com a mãe viúva de Ana, e 
depois haver ficado viúvo também, é tudo  circularidade, e se formos nos deter em 
todos os aspectos da estrutura ficcional do filme, vamos encontrar círculos de todos 
as espécies e em todos os níveis. A narração mesma está, do início ao final, dividida 
em sequências que são intituladas com os nomes dos dois protagonistas, de forma 
que cada fragmento da estória nos é contado duas vezes, cada uma das vezes na 
perspectiva de cada um dos dois personagens. 

 Assim é que o filme tinha que se concluir, circularmente, do jeito que 
começou, com os grandes olhos perplexos de Ana em close na tela. Nas primeiras 
tomadas não sabemos ainda de quem são esses incomensuráveis olhos (dois círculos, 
lembrando-nos talvez que em língua espanhola, “ojo” é, em sim, também um 
palíndromo perfeito!) porém, ao se completar o círculo da narrativa, fica tudo 
tristemente claro: como circularmente prenunciado inúmeras vezes ao longo da 
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estória, (lembram das muitas batidas inofensivas de automóvel?) ela fora atropelada 
e seus olhos estão mortos. 

A engenhosidade do roteiro de Os amantes do círculo polar – que para certo 
tipo de espectador pode talvez parecer excessiva – às vezes quer lembrar um certo 
Claude Lelouch (de Retratos da vida), mas aqui tudo é feito com mais convicção 
estética e o resultado é bem melhor. 

Não sei que paradeiro comercial poderá ter o filme de Júlio Medem nos 
circuitos do mundo, mas é fácil entender como e por que obteve, junto às platéias 
razoavelmente sofisticadas do Festival de Gramado, exatamente o prêmio de 
público. 

De uma forma ou de outra, com certeza, uma das mais anti-convencionais e 
belas estórias de amor que o cinema já contou, e sem dúvida, um dos bons filmes da 
passada década de noventa. 

 
 
Estórias contadas por loucos 
 
 “A vida é uma estória contada por um louco, cheia de som e fúria, 

significando nada”. A imagem, como se sabe, é de Shakespeare e sai da boca do 
tirano Macbeth ao ter notícia da morte de sua esposa, um pouco antes de a floresta 
de Dunsinane se mover e de aparecer a sua frente “um homem que não nascera de 
mulher”. 

Pois essa imagem vem gerando narrativas ao longo dos séculos. Aquele 
romance de Faulkner que dá voz a um débil mental tem justamente o título de O som 
e a fúria, porém, nem sempre a relação com a imagem original é tão assumida. O 
filme O gabinete do Dr Caligari (1919), do alemão Robert Wiene, narra uma estória 
sonhada por um louco sem sugerir a relação. Idem para o seu remake A mansão de 
Dr Caligari (1962) de Roger Kay. 

Bem, supostamente a estória a sair da boca de um louco só poderia ser uma 
tragédia. Não poderia ser uma comédia? O cineasta romeno Radu Mihaileanu acha 
que sim. E é isso que acontece no seu filme, amplamente laureado, O trem da vida 
(1998). 

Que a estória do filme a que se assiste é invenção da mente brincalhona de 
um louco, a gente só sabe nos últimos fotogramas, quando se passa do close no rosto 
do protagonista Shlomo (Leonel Abelanski) para um plano de conjunto onde se vê o 
campo de concentração em que ele espera a morte, em seu uniforme de prisioneiro 
do Nazismo. 

Mas, como dito, embora a tragédia do Holocausto seja o tema, os “sons” e as 
“fúrias” da estória provocam menos o choro que o riso. Em 1941, numa pequena 
aldeia judia da Romênia, a população decide, sob orientação do louco local, fugir da 
iminente invasão nazista em direção à Terra Prometida, num falso trem de 
deportação. A preparação e a execução da viagem, com metade dos judeus 
disfarçados de soldados alemães, consistem numa série de truculências que, no 
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geral, servem para descrever e discutir, com auto-ironia, mas também com muita 
alegria, o modus vivendi judaico. 

No caso de um confronto com os nazistas, como falar alemão sem sotaque? O 
professor de línguas explica, é fácil: é só falar o Yiddish (a língua judaica) sem 
humor, que fica a cara do alemão, essa língua triste e sem graça. Ao ouvir do 
professor que o Yiddish foi criado como uma paródia gozadora da língua alemã, o 
pasmo Mordechai, encarregado de comandar a pseudo-tropa alemã no trem, se 
indaga: não será por isso que a Alemanha está nos invadindo? 

O resultado é um filme divertido, leve, agradável de ver, contudo, nada da 
obra de alta qualidade que as suas muitas premiações mundo afora sugerem. Por 
exemplo, no ano de sua estreia ganhou, na Itália, do nosso Central do Brasil, o 
prêmio de melhor filme estrangeiro, quando o filme de Walter Salles é 
decididamente bem melhor. 

E para quem estiver supondo que já assistiu a essa brincadeira com o 
Holocausto em A vida é bela, vale a pena ficar sabendo da seguinte estória, não sei 
se também contada por um louco. Consta que Roberto Begnini teria sido convidado 
por Mihaileanu para desempenhar o papel de Shlomo; foi lá, leu o roteiro, disse não, 
e voltou correndo para casa para bolar o seu roteiro de A vida é bela, que, como se 
constata, tem a mesma atitude nuclear de brincar com a tragédia judaica. Na ocasião, 
a imprensa européia fez um certo alarde do suposto plágio, mas depois, o que é que 
o tempo não esquece? E, uma ironia a mais, ou a menos, o filme de Begnini (por 
sinal, outro vitorioso em cima de Central, lembram?) não é melhor do que o de 
Mihaileanu. Fazer o quê? 

 
 
Cinema para o futuro? 
 
Traficante em uma gangue da pesada, o jovem Manni, com medo da polícia, 

cometera a bobeira de deixar a grana de uma transação em um banco de metrô, 
pacote que é surrupiado por um mendigo. Como não aparecera no local com seu 
carro, o que teria mudado o rumo das coisas, a namorada do rapaz, Lola, é, por 
telefone, pressionada a conseguir vinte mil marcos em vinte minutos, e literalmente 
corre a pé pelas ruas de Berlim em direção ao local de trabalho do pai, o único que 
aparentemente poderia salvar o namorado da morte certa. 

Eis o argumento do filme, com três desenvolvimentos possíveis. O que será 
que vai acontecer aos seus protagonistas? Marque com um X a letra conveniente: 

(a) ao invés de apoiá-la, o pai deserda Lola, que, na tentativa de ajudar Manni 
a assaltar um supermercado, termina sendo morta pela polícia; (b) Lola faz o pai de 
refém para conseguir a grana, mas o namorado, Manni, é morto; (c) Lola não 
encontra o pai e vai a um cassino, onde ganha o dinheiro, agora desnecessário 
porque Manni havia encontrado o mendigo, que lhe devolve o pacote, e tudo termina 
muito bem, até com alguma mais valia monetária. 
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Se você marcou uma das letras inevitavelmente errou, pois o filme Corra, 
Lola, corra (Lola rennt, 1998, de Tom Tykwer), desenvolve não uma, mas as três 
possibilidades, justamente na ordem aqui exposta. Pois é, e o espectador é obrigado 
a assistir a – como se fosse – três filmes dentro de um, cada um, como visto, com 
desenlaces completamente diferentes. 

E não apenas os desenlaces são diferentes de um para outro. Em sua corrida 
desvairada, digamos que, no primeiro, Lola chega segundos adiante do tempo certo 
e por isso tudo dá errado; no segundo, ela chega segundos atrasada, e idem; e só no 
terceiro, o tempo é certo para propiciar o final feliz. Pois bem, das vidas das pessoas 
com que Lola, por acidente, cruza nas calçadas são dados, em tomadas relâmpago, 
desenlaces diferentes, em cada uma das três versões da corrida de Lola. 

Tudo isso contado num ritmo de tirar o fôlego, com certeza mais sufocante do 
que se Lola, ao invés de correr a pé como corre, utilizasse um meio de transporte 
qualquer. Será que já houve na história do cinema filme mais frenético? Duvido. 
Nunca se viu cineasta mais radical na concepção de que cinema é “imagem em 
movimento”. Aqui o movimento é um princípio, não apenas técnico, mas, 
sobretudo, temático e estético. 

Misturando recursos tão diversos quanto planos em flashes, desenho 
animado, stills, tela duplicada e às vezes triplicada, preto e branco versus cor, 
película versus tomadas em vídeo, câmera acelerada e\ou lenta, efeito de flou, 
computação, e outros, o filme constrói-se num ritmo alucinante onde o embalo do 
corpo da atriz, que faz pouco além de correr durante a maior parte dos oitenta e um 
minutos de projeção, mistura-se com a batida semi heavy metal da trilha sonora. A 
única exceção é, na primeira estória, a cena da morte de Lola, toda precedida pelo 
lento e belo “what a difference a day makes”, se não me engano cantado pela 
original Billy Holliday. 

O efeito geral pode ser de zipping, video game ou de videoclip, mas não tanto 
assim. Diria que o filme dialoga com essas linguagens, sem perder a sua 
cinematograficidade. Apesar da dimensão eminentemente lúdica e metalinguística 
de se contar três versões de uma mesma estória sem privilégio de nenhuma delas, os 
personagens não parecem títeres, e cada uma das diegeses tem a sua significação 
própria, a sua coerência e a sua força. 

O que não vale é perguntar qual delas resguarda a mensagem do filme. A 
pergunta, parece-me, não vale sequer para a versão que vem, cronologicamente, em 
terceiro lugar, pois o filme se conclui com aquele jeitão metafísico, sim, de não fazer 
sentido se não for levado em conta o seu conjunto, desde o primeiro fotograma. 
Nisso, ele transgride o filme convencional para assumir um pouco o comportamento 
do discurso poético, onde, como se sabe, cada um dos muitos campos semânticos 
co-existem para fundar um efeito unitário e misterioso. 

Contra a tradição do cinema europeu, onde a lentidão sempre foi um critério 
estético fundamental, o jovem cineasta alemão Tom Tywer (trinta e três anos 
quando rodou Lola) ousadamente lança um filme fundado na velocidade, 
aparentemente a mesma velocidade da pirotecnia hollywoodiana de hoje em dia, 



 233 

mas com que outro efeito! A lembrança, se a comparação for inevitável, é muito 
mais o charme das montagens improváveis do Tarantino de Pulp fiction. 

Aliás, como em Tarantino, uma das coisas legais é o desempenho dos atores, 
que, ao contrário do que se poderia pensar, não se dilui na velocidade. Quem 
consegue tirar os olhos dessa Franka Potente, que faz a desembestada e abofelada 
Lola com seus cabelos vermelhos no melhor estilo punk, da periferia ou do centro, 
tanto faz? Uma anedota sobre ela: para correr como corre, tinha que ter mesmo o 
sobrenome que tem! Outra anedota, agora do cineasta: aquela epígrafe do início 
dizendo que “a bola é redonda” e “o jogo dura noventa minutos” é de autoria do 
técnico alemão de futebol Sepp Herberger. O que significa no contexto do filme é 
outra estória... 

Neste final de século frequentemente os especialistas têm se interrogado 
sobre como será que vai ser o cinema do próximo milênio. Fico pensando se essa 
comédia negra sobre traficantes e punks apaixonados, de múltipla e circular 
estrutura narrativa e happy end duvidoso,  não pode servir de indicador. Sim, cinema 
para o futuro. 

 
 
Festa de família: dogmas e efeitos 
 
Movimentos cinematográficos, como se sabe, são coisas do passado. Uma das 

características do cinema moderno foi havê-los abolido. Por mais que a feitura de 
um filme continue sendo trabalho coletivo, dos anos setenta para cá, o que se vem a 
chamar de obra fílmica passou a ser o fruto pessoal de uma mente só, individual e 
individualista. Programas, como o foram o neo-realismo, a nouvelle vague, o free 
cinema, já eram. 

Pois na Dinamarca de hoje uma exceção desponta. Em 1995 um grupo de 
profissionais, entre os quais Lars von Trier, Morgens Rukov e Thomas Vinterberg, 
se reuniu em Copenhague em torno de um projeto, auto-denominado de “Dogma-
95”. (atenção: nada a ver com a comédia americana que tem o título de Dogma). 

Com repercussões propositais na Imprensa, o grupo fez um solene “voto 
cinematográfico de castidade” (sic), jurando publicamente nunca vir a fazer uso, nas 
filmagens, de toda uma série de procedimentos técnicos considerados falseadores da 
linguagem fílmica. Assim, para o rígido dogma do grupo, ficam fora de cogitação, 
entre outras coisas: sets construídos, iluminação artificial, som pós-sincronizado, ou 
efeitos especiais de qualquer ordem; fica proibido o uso de dollies, carrinhos, tripés 
e quejandos, a câmera tendo que ser conduzida pela mão ou ombro do operador. 

Certamente para reforçar o sentido de grupo, o diretor do filme não deve ter o 
seu nome exposto nos créditos, e toda vez que a equipe for porventura obrigada a 
fazer recurso a qualquer um dos itens proibidos, isso deve ser confessado como uma 
espécie de culpa, nas edições dos press-releases. 

O curioso nesse conjunto dogmático de proibições não é só que constitua um 
programa, mas que coincida com a maior parte dos itens em movimentos 
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cinematográficos do passado, inclusive, no nosso saudoso Cinema Novo brasileiro. 
Em outras palavras, o que os dinamarqueses estão vendo como novidade, na verdade 
– e para ficar no mesmo contexto religioso do nome do grupo – não passa de 
“ressurreição”. 

Um bom exemplo do trabalho do Dogma está em Festa de família (Festen, 
1998). 

Ao completar sessenta anos, Helge (Henning Moritzen) o patriarca de um 
vasto clã é recepcionado pelos filhos, parentes e amigos, no suntuoso hotel de 
campo que, no passado, fora a residência da família. Pratos, vinhos, discursos e 
danças vão fazer parte da encenação, mas quem estiver esperando por calorosas 
congratulações que elevem o espírito, pode tirar o cavalinho da chuva. 

Na primeira cena, a caminho do hotel, o espectador já se dá conta de que os 
personagens não são propriamente flores que se cheirem. Sob pretexto de acomodar 
o irmão, sem maiores cerimônias, Michael (Thomas Bo Larsen) empurra para fora 
do carro a mulher, Mette (Helle Dolleris), e os filhos pequenos que são obrigados a 
fazer o resto do percurso a pé. Uns instantes no quarto com o casal Michael\Mette já 
é possível perceber que, fosse o filme brasileiro e a inspiração certamente teria sido 
certos políticos das Alagoas. 

De forma que, ao terem início os brindes e as saudações, não é de todo 
surpresa ficar sabendo, da boca de um dos filhos, o deprimido Christian (Ulrich 
Thomson), que o pai abusara sexualmente dele e da irmã gêmea Diane. Esta se 
suicidara há três meses atrás, na banheira de uma das salas daquele mesmo hotel, e 
para a outra irmã, Helene (Paprika Steen) deixara um bilhete escondido em que 
também incrimina o pai. 

Enfim, as confissões são cada vez mais graves e as consequências cada vez 
mais insuportáveis para todos, filhos, pais, comensais em geral, e last but not least, 
espectadores, que, acho, se sentem aliviados quando se anunciam os créditos finais, 
estes entrecortados por uma bailarina de brinquedo que, singela e infantil, rodopia 
em sua caixa de som. É evidente que a anti-convencionalidade desse roteiro faz 
parte da proposta conceitual do grupo e tem a ver com a recusa em fazer “cinema 
limpo e bonito”. 

 Em outros casos não sei, mas pelo menos aqui o que pode ser dito do uso da 
câmera na mão é que resultou bastante funcional em relação ao tema. Tanto passa a 
impressão de substituir o olhar de um dos convidados, um indeterminado, que 
estivesse na festa filmando tudo de modo amadorístico, como sugere, com seus 
enquadramentos desequilibrados e desconfortáveis, o clima de mal-estar 
prevalecente. 

O engraçado é que, primando por todo esse primitivismo técnico, Festa de 
família é, na verdade, extremamente “construído” no que diz respeito à direção de 
atores. Não é nada gratuito, por exemplo, que todo o elenco seja composto de nomes 
consagrados do palco copenhaguense: os atores, sem exceção, dão um tal show de 
interpretação que a câmera parece simplesmente  acompanhá-los, submissa, 
deixando no geral uma impressão inevitável de “teatro filmado”. 
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De qualquer maneira, um filme forte e efetivo que, se não ressuscita o 
conceito de movimento, ao menos indica a vitalidade cinematográfica do país de 
Carl Dreyer. (Lembram do seu mudo e belo clássico O martírio de Joana D’Arc, 
1928?) 

 
 
Alegorias em Tornatore 
 
Seria possível uma pessoa nascer e morrer dentro de um navio e lá viver uma 

existência inteira, sem nunca pôr os pés em terra firme? 
Bem, esta é a situação diegética do protagonista em A lenda do pianista do 

mar (La leggenda del pianista sull’oceano, 1998), que o cineasta italiano Giuseppe 
Tornatore (de Cinema Paradiso) adaptou para o cinema de um popular “monólogo” 
do poeta, também italiano, Alessandro Baricco. 

E, pior, como sugerido no título, esse habitante do navio não é qualquer um: 
sem nunca haver tido uma só aula de piano, tem um domínio genial sobre este 
instrumento que o torna famoso, o pianista oficial do transatlântico “Virgínia”. 

Tudo teria começado no primeiro dia do nosso século quando um preto que 
fazia limpeza no transatlântico encontrou, na ala superior da primeira classe, um 
recém-nascido, provavelmente ali deixado por algum imigrante pobre que, sem 
condição de criá-lo contava com a sorte de o bebê vir a ser adotado por um 
passageiro abastado. 

Ao invés disso, o menino é, às escondidas da tripulação, precariamente criado 
pelo preto, entre as caldeiras do navio e, por causa da data do nascimento, é batizado 
de “Mil Novecentos”. 

No dia em que, algum tempo após a morte do pai adotivo, “Mil Novecentos” 
é descoberto por todos (tripulação e passageiros), o menino faz sua conquista: dá um 
show no piano e vem a se tornar a celebridade que vai pagar sua eterna estadia no 
transatlântico com sua virtuosidade, isso até o fim da vida. 

Pode? Pois é, num filme que mantém a palavra “lenda” no título tudo é 
possível. 

Evidentemente o filme tem uma estrutura de alegoria onde tudo, praticamente 
tudo, deve ser lido como simbólico, cifrado, sintoma de uma verdade escondida. 
Aquele tipo de obra que não funciona se o consumidor, como aconselhava o velho 
Coleridge, não for capaz de suspender a sua falta de fé. Aqui, como nas fantasias 
infantis, a falta de fé nas leis da realidade e do realismo. 

Creio eu que para ganhar uma pitadinha de realismo, tão conveniente às 
narrativas cinematográficas, a estória nos é contada em flashback por um trompetista 
americano, Max, que fora parceiro e amigo de “Mil Novecentos”. Os dois amigos 
haviam tocado juntos durante algum tempo no mesmo navio e, a gente fica sabendo 
no final, Max testemunhou o suicídio de “Mil Novecentos”, que recusou-se a 
abandonar o Virgínia no dia em que este, havia muito imprestável, é implodido. 
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Aquela cena em que os dois se conhecem no navio consiste numa das 
tentativas de fazer realismo e fantasia se fundirem: com os pés do piano soltos, 
durante uma tempestade que tira tudo do lugar, os dois, ou melhor, os três, incluindo 
o piano, tocam e bailam pelos salões e corredores do navio como figuras etéreas e 
sobrenaturais. Até o esbarro, tão apoteótico quanto a música. 

Apaixonado por uma passageira, um dia “Mil Novecentos” intenta 
desembarcar em Nova York para encontrá-la. Desiste na rampa quando olha a 
imensidão do mundo terrestre, e confidencia ao seu amigo depois: “as cidades não 
têm fim; nelas você se perde; prefiro a finitude do navio”. 

Para retornar ao caráter alegórico do filme, é claro que esse navio fechado, 
nunca abandonado, tem uma simbologia e solicita uma interpretação da parte do 
espectador. A mais evidente talvez seja a do útero, e neste sentido o protagonista, 
que –ironicamente – sequer conheceu a mãe biológica, seria um ser intra-uterino, 
com tudo que isso tem de fantástico e mítico. 

Já os seus percursos circulares entre continentes nunca tocados, 
conjuntamente com o seu nome, “Mil Novecentos” e sua profissão, parecem sugerir 
uma reflexão poética sobre o nosso tempo, do tipo, “o século que poderia ter sido e 
que não foi”. Como o filme, nem Europa nem América, mas uma eterna utopia 
marítimo-musical.  

Sim, mar e música, campos semânticos tão distanciados e, contudo, Giuseppe 
Tornatore não parece se preocupar com a impertinência. Como avisam os teóricos 
do poético, a metáfora, quanto mais impertinente melhor. Nem é sequer a primeira 
vez que Tornatore é alegórico: lembram de Uma simples formalidade (1993)? 

A lenda do pianista do mar é um filme para poucos, mas, em compensação, 
fico imaginando o quanto estes poucos vão curti-lo! 

De minha parte, sempre tenho um pé atrás com “filmes alegóricos”, pois acho 
que faz parte da semiótica do cinema consagrado um certo compromisso com o 
realismo. Na verdade, adoro alegorias quando elas, como A mulher da areia ou 
Paisagem na neblina, não quebram as leis do real e atrelam os seus símbolos 
ocultos a essas mesmas leis. E ainda assim, gostei muito do filme de Tornatore. 

 
 
Mito e poder em Scorsese 
 
Com estupenda fotografia e primoroso trabalho de câmera, Kundun (1998, de 

Martin Scorsese) conta os primeiros anos de vida do décimo quarto Dalai Lama, 
aquele que, nascido no Tibet em 1935, foi, aos dois anos de idade, reconhecido 
como a reencarnação de Buda, ou seja, a sua “presença” (sentido da palavra 
“kundun”) neste mundo. 

Mais descritivo que narrativo, mais lírico que épico, o filme mostra, com 
detalhes, o percurso de sua formação, sem discutir a sua “santidade” nem 
desenvolver conflitos de ordem interior. Tanto é assim que certa crítica americana 
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reclamou dessa reverência a um homem santo, nada esperável depois da irreverência 
de A última tentação de Cristo. 

O que essa crítica deixou de perceber é que Kundun não é tanto um filme 
sobre a santidade de um homem, mas muito mais sobre o imaginário de uma 
religião. Os conflitos aparecem, sim, em toda segunda parte do filme, só que têm 
uma natureza muito particular: dizem respeito à invasão do Tibet pela China 
comunista, na década de cinquenta. São, portanto, externos, numa primeira 
instância, e vão se tornando internos na medida em que desencadeiam uma crise de 
valores junto ao povo tibetano e seu líder. Onde fica a compaixão contemplativa de 
Buda, ante a urgência de mudanças materiais do novo sistema? 

Para dar uma ideia desse imaginário, Scorsese precisava descrever a 
formação de seu representante maior, e o tanto que nisso vai de beleza, poesia e 
encantamento. Pode ser que tenha havido uma certa entrega autoral, mas – e daí? – a 
rendição diante da grandiosidade de um imaginário religioso se fazia necessária para 
a argumentação do filme, a qual consiste apenas em colocar o contraste entre mito e 
poder, e especialmente, o absurdo de um país com uma tradição milenar dessas ser 
descaracterizado pela ideologia comunista, e ser obrigado a mudar por fora, quando 
jamais – e é isso que parece estar implicado na argumentação – mudará por dentro. 

“Eles nos roubaram o nosso silêncio” diz de si para si o Dalai Lama, ouvindo 
os ruídos estridentes dos alto-falantes comunistas a gritar suas palavras de ordem 
pelos quatro cantos sagrados do Tibet. E mais tarde, quando em visita ao seu povo, 
fica mudo diante de uma anciã que, interrogada sobre a sua felicidade, responde que 
é feliz sob o jugo comunista, mas diz isso debaixo de um pranto incontrolável. 

Em visita obrigatória ao Ministro Mao Tse Tung, o Dalai Lama ouve, passivo 
mas nada tranquilo, os ensinamentos básicos do catecismo comunista. “a religião é 
um veneno”, lhe explica Mao, “e seu povo é um povo inferior que precisa ser 
ajudado pela prática comunista”. Essa ajuda vai vir em forma de dominação física, 
com os conventos tibetanos sendo destruídos, e o povo sendo agredido, violentado, 
ou morto, para aceitar na marra os novos preceitos materialistas. 

Quando o cerco se fecha e o Dalai Lama tem sua vida ameaçada pela 
presença comunista, decide, a conselhos dos seus sacerdotes e depois de muita 
relutância interior, fugir para a Índia, onde, como se sabe, ainda hoje reside. 
Incomparáveis em termos de expressão fílmica, são aquelas sequências em que os 
vívidos desenhos em areia colorida do rito budista são varridos pelas vassouras 
inimigas para virar um pó comum, mais tarde jogado na água, como se a pedir 
reencarnação. 

Com locação no Marrocos, a rodagem desse filme, custou a Scorsese a 
entrada na lista das cinquenta personae no grata no Tibet chinês de hoje, mas com 
certeza, não é a reação política que se lhe possa ter que vai diminuir, ou 
eventualmente, incrementar o seu valor estético. Sim, claro, essa incapacidade de 
entender o perfil antropológico de uma civilização, erro histórico básico que está na 
filosofia do comunismo expansionista, é na verdade o tema subjacente do filme, mas 
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seria redutor dizer que Kundun é um panfleto de qualquer ordem. Sua essência é o 
mito e seu mistério, que a ideologia, por contraste, só faz ressaltar. 

 
 
O show de Peter Weir 
 
As academias de comunicação tendem a colocar televisão e cinema dentro de 

um mesmo bisaco midiático. As diferenças entre uma e outro a gente sabe muito 
bem quais são. Pois o filme de Peter Weir O show da vida (The Truman Show) se 
funda numa dessas diferenças, que é o uso do tempo. Cinema tem duração limitada, 
enquanto que, “eternamente no ar”, a televisão se assemelha à vida e, eis o tema do 
filme, se confunde com ela. 

Com o nome sintomático de Truman (em inglês, sugestão de “true man”, ou 
seja, “homem verdadeiro, verídico”), o seu protagonista leva uma vida normal, até 
descobrir, aos trinta anos de idade, que vive dentro de um cenário de TV e vem, 
desde o útero, sendo filmado por 5000 câmeras. É a estrela do show, mas não 
escolheu ser. A sua crise existencial e a sua rebelião fazem o desenvolvimento da 
estória, que se conclui com uma saída para o mundo real, uma saída que nós não 
vemos porque, nesse momento, desligam o filme, o televisivo e aquele a que a gente 
assiste. 

O curioso é que Truman em si mesmo não é falso, não interpreta: ele é uma 
cobaia, mas não um ator de sua própria vida. O produtor do show, Christoff, afirma 
ele mesmo (com aquela postura de Deus!) que Truman possui o livre arbítrio para 
fazer diferente. Seu intento de fugir para Fiji e sua escapada final indicam essa 
humana liberdade de escolher. Investindo na originalidade do roteiro, mais do que 
em qualquer outra coisa, o filme de Weir se pretende, desta forma, uma grande 
alegoria. 

Embora o motivo seja a TV, impossível para o espectador não ler o filme 
como uma simbolização extensiva da existência humana: se a muralha com que 
Truman se depara no final, separa cenário televisivo do mundo real, para nós, ela 
separa a fisicalidade do universo do que é metafísico. Ou não? 

Com um diretor menos apto, essa intenção de fazer filosofia a propósito de 
televisão, isto numa “comédia” com Jim Carrey no elenco, poderia ter 
comprometido a qualidade, mas não com Peter Weir. Considerem, por exemplo, a 
habilidade com que a narração nos faz acompanhar o cotidiano de Truman. De início 
estamos tão alienados quanto ele, e somos levados a viver a sua crise de identidade 
como sendo nossa: se trata de loucura? De nonsense? De sonho? 

Quando as respostas começam a aparecer e o quebra-cabeça a se completar, 
nos descobrimos tão envolvidos quanto os espectadores televisivos do seu drama, 
aliás, de forma muito estratégica, tornados como parte integrante de sua própria 
estória, aliás, como sói acontecer no universo da televisão – quem assiste a Sílvio 
Santos e ilimitada companhia que o diga. 
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A dimensão filosófica do filme tem feito a crítica associá-lo ao contexto 
literário, mas é no cinema mesmo que ele foi buscar os seus ecos. Espécie de A Rosa 
Púrpura do Cairo às avessas e deslocado, o filme re-atualiza referências 
cinematográficas que vêm de longe. 

No geral, a postura alegórica é a mesma de um clássico japonês como A 
Mulher da Areia; e o motivo do “autômato” rebelde, similar ao de Westworld; a 
experiência de viver uma situação “virtual” é análoga à parte pré-final de A 
Felicidade Não Se Compra, ou de uma das metades inexplicáveis de Júlia e Júlia, 
mas talvez o parente cinematográfico mais aproximado seja mesmo (não sei se 
vocês notaram) o extraordinário e até agora pouco estudado O Feitiço do tempo 
(Groundhog Day, 1993) de Harold Ramis. 

Para quem não lembra, Peter Weir é uma das bem sucedidas importações 
australianas de Hollywood. Ainda na Austrália, nos empolgou com filmes 
marcantes, como Picnic na Montanha Misteriosa (1975), Gallipoli (1981) e O Ano 
em que Vivemos Perigosamente (1983). Migrado para os Estados Unidos, manteve 
o nível com filmes, alguns deles inesquecíveis, como A Testemunha (1985), A 
Costa do Mosquito (1986), Sociedade dos Poetas Mortos (1989) e a comédia 
romântica Greencard-o Passaporte do Amor (1990). 

Sem filmar havia algum tempo, o que se nota é que o cineasta parece que 
anda em busca de roteiros “fora dos padrões”, que primem pelo inusitado e façam o 
filme valer já na ousadia do tema, conforme sugere a sua última assinatura em Sem 
Medo de Viver (1993) e agora neste The Truman Show, isto como se o seu talento 
pessoal dependesse de novidade ficcional, quando para o espectador a impressão é 
contrária. 

 
 
O último Kubrick 
 
O último filme do cineasta Stanley Kubrick seria, como querem alguns 

críticos americanos, uma obra prima irretocável, ou como preferem outros, apenas 
uma narrativa longa demais, de enredo insatisfatório, e com todos os defeitos e 
virtudes de seu autor? 

Bem, o espectador que fique à vontade para escolher entre uma coisa e outra, 
ou se for o caso, ainda outra coisa mais, a seu gosto. 

Agora, que De olhos bem fechados (Eyes wide shut, 1999) absorve e intriga, 
isso lá ele faz. No mínimo, deve ficar como um dos filmes mais importantes da 
década, de um atrativo plástico quase se diria hipnótico. 

Um dos aspectos que impressiona nele vem antes da textura: é o tamanho do 
empreendimento artístico. Como se sabe, Kubrick gastou anos e muitos milhões 
nesse projeto, apostando no seu resultado, e inclusive, proibindo a sua divulgação 
para poder contar com o elemento surpresa. Esse elemento surpresa e Tom Cruise no 
elenco devem ter sido os únicos investimentos de ordem mais comercial porque, 
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afora isso, o filme, independente de seus efeitos favoráveis ou desfavoráveis, 
transpira arte por todos os poros. 

O segundo aspecto é mais óbvio, até porque esperado por quem conhece o 
cineasta: refiro-me à síntese que ele faz daqueles dois modelos de cinema, divisado 
pela crítica internacional, o modelo de cinema de arte europeu, de um lado, e o 
modelo clássico de Hollywood, de outro; aquele primeiro, intransitivo, imprevisível 
e aberto à interpretação, este segundo, comunicativo, previsível e de sentido 
fechado.  

Misturando as coisas, ele sempre corre o risco de desagradar a “gregos e 
troianos” e, com efeito, para quem é mais acostumado a Fellini, Bergman e Buñuel, 
De olhos deve parecer despropositado na reconstituição do natal de um casal classe 
média americana, interpretado por Tom Cruise e Nicole Kidman; aos mais 
habituados à qualquer diretor de Hollwood, ele deve soar frustrante no 
desenvolvimento de sua narrativa. 

Essa narrativa merece atenção especial. Basicamente ela consta de uma 
estranha experiência vivida pelo médico Bill Harford na Nova York de hoje em dia. 
Perturbado por uma revelação da esposa, de que o teria podido trair com um 
estranho que conhecera, ele sai em busca de aventuras e as encontra até o extremo 
da absoluta periculosidade. 

Só que, fragmentada e desconexa, essa narrativa é composta de pequenas sub-
estórias, filmadas com realismo, mas que não se desenvolvem, e mesmo a estória 
principal (a que deságua nessa sociedade erófila e criminosa) não tem uma 
resolução. A hipótese é que a relação entre essas sub-estórias entre si, e entre elas e a 
principal, não seria de natureza narrativa, e sim, como esperado nas alegorias e nos 
sonhos, de ordem simbólica. 

A propósito de sonhos, creio que a intitulação do filme pode vir a ser 
particularmente elucidativa. Notem que, um pouco antes do final, a esposa, Alice, 
conta ao marido um sonho, que não vemos, ao passo que tudo que Bill já vivenciara, 
e que nos fora mostrado sem ter sido sonho, pareceu sonho. Não só isso, mas, o 
sonhado por uma e o vivido pelo outro, partilham afinidades. Ora, em inglês se diz 
“eyes wide open”, mas não, como mantém a intitulação original, “eyes wide shut”, 
um paradoxo incompreensível e naturalmente intraduzível para qualquer outra 
língua, algo assim como ‘olhos arregaladamente fechados’. 

Ou seja, os personagens estariam em estado de vigília (como o marido) e 
dormindo\sonhando (como a esposa), e isso, – o filme estaria sugerindo – é a mesma 
coisa. 

Essa ambiguidade entre realidade e devaneio, não é a mesma que está em 
filmes como A bela da tarde, Oito e meio e Blow up (lembram do final deste?)? 
Estes são filmes típicos do modelo europeu, mas o segredo de Kubrick em De olhos 
é não se entregar a um só modelo, é manter a tensão entre os dois, furando os limites 
entre convenção e experimento, entre sentido literal e significação alegórica, e se for 
o caso, entre realidade e dimensão onírica, isto, nos parece, proposto como atitude 
recepcional, ou seja como convite ao espectador. 
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Para quem anda atrás de sentido dado, vá lá que seja, o tema do filme é o 
perigo do desejo e sua incompatibilidade com uma relação a dois. Contanto que não 
se leia no desenlace uma lição de moral. Com certeza, o “fuck” final, sugerido no 
diálogo por Kidman é, como o casal efetivamente fazendo sexo no término de A 
noite (Antonioni, 1961), muito mais ambíguo do que possa aparentar. 

Já gostar ou não gostar, essa já é outra estória. 
 
 
Beleza americana e outras belezas 
 
Beleza americana (American Beauty, 1999) é, sim, um filme para ser curtido 

muitas vezes. De roteiro aberto, o filme permite interpretações diversas, mas o de 
que ninguém escapa é a desmontagem que faz do eterno “sonho americano”. 

Vejam como todos os valores em torno desse sonho (sucesso, segurança, 
família, etc) são trazidos à arena para o massacre. Na aparência tudo está OK com o 
“american way of life”: é o que nos faz crer a panorâmica de abertura, onde o bairro 
classe média de Lester Burnhan (Kevin Spacey) nos é descortinado. Mas, como esse 
narrador onisciente nos assegura, quando você olha mais de perto...  

E esse “olhar mais de perto” (“look closer”) vira a deixa temática do filme. 
Entediado, odiado pela família, malquisto no emprego, o nosso protagonista 

na verdade está em pandarecos. A masturbação no chuveiro é a única coisa boa de 
sua vidinha sem sentido, a não ser que alguma coisa aconteça. Bem, o que acontece 
não é grande coisa, mas serve para os roteiristas terminarem de trucidar o sonho 
americano. 

Para ser franco, essa atitude de denunciar a falsidade do modelo americano, é 
já antiga entre certos cineastas semi-outsiders de Hollywood, desde os anos 
cinquenta. E se o filme do novato Sam Mendes ficasse nisso poderia estar chovendo 
no molhado. O fato é que não fica e nisso reside a sua complexidade. Quando 
olhado mais de perto (“look closer!”), dir-se-ia que, se metade desse filme 
pessimista é disfórica, a outra metade é pura euforia. Vejam bem, o 
desenvolvimento do roteiro não traz resoluções para os problemáticos personagens, 
e, no entanto, nessas irresoluções reside um lado positivo que o filme esconde e que 
lhe é essencial. 

Assim, olhados ainda de mais perto: a moça liberada não é assim tão 
depravada; o fuzileiro naval não é assim tão quadrado; o vizinho esquisito não é 
assim tão monstruoso; a adolescente confusa não é assim tão perdida; o quarentão 
obcecado por sexo não é assim tão tarado... 

Ora, essas constatações não diminuiriam o sentido de crítica social? Bem, não 
interessa, porque o que o filme quer ressaltar é a beleza (não necessariamente física) 
contida nessas contradições e alhures. Se não, qual seria o sentido daquela cena, 
filmada em vídeo pelo jovem Ricky Fitts (o novato Wes Bentley) em que um saco 
plástico vazio dança levado pelo vento, como um bailarino desvairado? Ricky, ele 
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mesmo, confessa a Jane, “há tanta beleza no mundo que às vezes penso que não vou 
aguentar”. 

E prestem atenção, depois de morto, no final do filme, Lester se refere a essa 
beleza e, misturada com a sua fala, revemos a imagem do saco plástico dançarino, 
como uma espécie de mensagem final. 

Até certo ponto, Beleza americana está na tradição sardônica, desencantada, 
negativa de Billy Wilder, e inclusive, o seu modelo narrativo é o mesmo de 
Crepúsculo dos deuses, pondo um defunto para contar sua própria estória, porém, as 
semelhanças ficam por aí. 

O seu mistério está em transmudar a direção tímica da crítica social, para um 
caminho filosófico completamente inusitado nesse gênero de filme, fazendo esse 
caminho preencher o outro. Nesse sentido, o título original é polissêmico: de um 
lado conota a falsa aparência da vida americana, e de outro, denota o que está afinal 
no código da língua inglesa: um tipo especial de belas rosas vermelhas. São as rosas 
dos delírios de Lester, tudo bem, mas acontece que esses delírios são o caminho para 
a epifania generalizada. 

Essa sobreposição da visão filosófica, quase metafísica, sobre a crítica à 
civilização concede ao filme de Mendes um charme particular que o torna novo em 
vários sentidos. 

E também extremamente perturbador, no sentido positivo da palavra. 
 
 
Cinema intertextual em Almodóvar 
 
Misturando lágrimas, aids, acidente de carro, morte, doação de órgãos, 

travestis, prostituição, teatro, religião, cinema, maternidade e paternidade, o filme 
Tudo sobre minha mãe resume o universo de Pedro Almodóvar de modo bastante 
efetivo e confirma e inova o seu estilo. 

 Com a vantagem de ter um adicional, o de ser uma homenagem a atrizes que 
embalaram nossos sonhos (pelos créditos: Bette Davis, Gena Rowlands e Romy 
Schneider), e ilustrar aquele conceito de “cinema intertextual” de que nos falam os 
teóricos. 

Nas suas cenas iniciais, o filho Esteban (Eloy Azorin) e a mãe Manuela 
(Cecília Roth) estão diante da televisão curtindo o clássico de Joseph Mankiewicz, 
de 1950, All about Eve, que em português e espanhol tiveram títulos diferentes, mas 
no original é “Tudo sobre Eva”, e o filho faz questão de explicar à mãe esse detalhe. 
Por quê? 

Porque Tudo sobre minha mãe vai manter um diálogo quase ininterrupto 
com o filme de Mankiewicz que, como vocês se lembram, conta a estória de uma 
moça (chamada de A malvada, na intitulação brasileira) que dá um jeito de se 
empregar no camarim de atriz famosa (Bette Davis) até conseguir, por meio dos 
ardis mais mesquinhos, lhe tomar o lugar no palco. 
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Não que isso se repita no filme de Almodóvar. Digamos que recorre de modo, 
ao mesmo tempo, semelhante e diferente. 

Esteban, vinte e poucos anos, queria ser escritor e na noite do seu aniversário, 
Manuela o leva para ver Um bonde chamado desejo, de Tennessee Williams (que ao 
cinéfilo lembra o filme de Elia Kazan, quase do mesmo ano, 1951, do de 
Mankiewicz!). Nessa noite, tentando conseguir um autógrafo da atriz que faz 
Blanche, é atropelado e morre. 

Muito tempo depois, e noutra cidade, Manuela, que encenara a peça quando 
jovem, reencontra o grupo de teatro, e, exatamente como a atriz em All about Eve, 
consegue, ao menos por uma noite, um papel na peça. 

Mas, claro, os pontos em comum entre os dois filmes acabam por aqui. Até 
porque as motivações de Manuela são outras: ao contrário da “malvada” de 
Mankiewicz, ela é apenas uma mãe fugindo, a um só tempo, da e para a lembrança 
de um filho morto. 

E o resto do filme, depois do acidente, é um longo percurso mesclado de 
dores e risos, em Barcelona, onde revê velhas amigas, hoje prostitutas (Antonia San 
Juan como “Agrado”), conhece novas pessoas, entre estas uma freira grávida e com 
aids (Penélope Cruz como irmã Rosa), e termina por reencontrar o pai de seu filho 
morto, um transsexual (Toni Cantó como “Lola”) que, por sinal também é o pai da 
criança a que a freira dá a luz.  

Um dos sonhos de Esteban era conhecer o pai ou descobrir seu paradeiro, 
coisa que a mãe, por razões óbvias, sempre lhe escondeu. O curioso, porém, para o 
espectador é que Esteban morre logo no início do filme, sem saber do pai, e, 
contudo, o filme tem o título que tem, como se o narrador onisciente que nos mostra 
a estória de Manuela, pudesse coincidir com a perspectiva de um morto. O que 
lembra, de novo, um outro filme do mesmo ano de All about Eve, o famoso 
Crepúsculo dos deuses, de Billy Wilder, onde toda a estória de uma vida – como em 
nosso Machado – nos é narrada por um defunto. 

A propósito, Tudo sobre minha mãe revela o que já se sabia, a grande dívida 
de Almodóvar para com o cinema clássico de Hollywood, ademais confessada em 
entrevista. Uma dívida nada tranquila para um “outsider” assumido como ele, mas 
de todo jeito, uma dívida. 

 
 
Sexo e escatologia em Lisboa 
 
Um filme fora do circuitão que o espectador pesssoense teve oportunidade de 

ver foi o português O fantasma (2000, de João Pedro Rodrigues) que esteve 
indicado no Festival de Veneza, ganhou o prêmio especial do Entrevues Festival e o 
de melhor filme no New York Lesbian and Gay Film Festival. 

 Tratando de homossexualidade masculina de forma graficamente explícita, é 
sintomático que tenha sido o vencedor num festival temático como o de Nova York 
e, a exemplo de filmes do tipo Traídos pelo desejo (1992), de Neil Jordan, deve 
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dividir o público, geralmente mal habituado a deduzir qualidade (ou falta de) a partir 
do assunto. O ponto de ebulição dessa divisão, para alguns, deve ser aquela cena 
explícita, num banheiro público, em que dois homens fazem felação. 

Apesar da metragem (em torno de uma hora e meia), O fantasma tem 
estrutura de curta. Seu roteiro nos conta pouco e, principalmente, deixa de explicar 
motivações psicológicas, diegéticas, ou quaisquer outras, no que é ajudado por uma 
fotografia que, o tempo quase inteiro, beira a escuridão completa. Com 
pouquíssimas falas (ainda bem, já que o português lusitano não é lá muito 
compreensível para nós), a estória se centra na vida privada de um único 
personagem.   

Empregado da prefeitura de Lisboa, Sérgio faz seu trabalho noturno de 
coletar o lixo, a ser conduzido para o Lixão na parte norte da cidade. Eventualmente, 
faz sexo com uma das colegas de trabalho, mas está muito menos ligado a ela que a 
seu cachorro, um Dobberman com quem convive numa intimidade estranha. Ou 
talvez mais estranha seja sua obsessão com sexo com o mesmo sexo. 

De tal modo que a primeira metade do filme é toda dedicada a relações 
homossexuais com desconhecidos, saídos ninguém sabe de onde. Uma felação aqui, 
um coito anal ali, durante um certo tempo o espectador tem a impressão de estar 
assistindo a um pornô regular, daqueles em que a estória não interessa. 

Até o dia em que Sérgio avista esse atleta que supostamente encarna a beleza 
masculina e, aparentemente se apaixona. O cara o rejeita e ele maquina e executa o 
modo perverso de dominá-lo e possuí-lo. O clímax do domínio é o estupro, porém, 
depois de o estupro consumado (a pergunta parece ser da direção) o que fazer com o 
resto da estória? 

Se até aqui houve um conflito, e se a narração minimamente que seja o 
desenvolveu, é a partir de agora (segunda metade do filme) que a coisa toda vai virar 
abstração, alegoria, enigma, provavelmente um outro ponto de discórdia entre 
espectadores. Com certeza, os apreciadores de um cinema mais convencional vão 
detestar a mal visível figura de Sérgio em traje negro de fantasma, se arrastando 
pelas paisagens desoladas, até desaparecer no fade final, sem deixar traços (o que 
pode simbolizar uma lebre morta?) que justifiquem a sua (e do filme) absoluta 
idiossincrasia. Enquanto que os vanguardistas vão atribuir mil significações para 
esse desenlace perturbador. 

Regressão psíquica, animalização, projeção, perversão de um mito da cultura 
popular... Podem chover os chavões técnicos para o problema de Sérgio, e por 
tabela, para a suposta mensagem do filme, mas, claramente, e no modelo do velho e 
manjado cinema de arte europeu, O fantasma assume a proposta do filme em aberto 
onde o espectador tem tanta possibilidade de “construir sentido” quanto o realizador. 

Uma coisa é certa: em O fantasma profissão e personalidade se imiscuem, o 
que fica evidente na atitude genericamente escatológica do protagonista de, por 
exemplo, nas horas de folga, chafurdar nas latas de lixo da cidade, catando coisas 
obscuras para o espectador, mas às vezes nem tanto, como a calcinha feminina 
rasgada, que ele usa em suas transas anônimas. 
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E nisso, o filme do jovem João Pedro Rodrigues (33 anos ao rodá-lo), possui, 
sim, um precedente, que é o Paixão selvagem (1975) do francês Serge Gainsbourg 
(1928-1991) em que justamente essa profissão de lixeiro também escatologizava o 
comportamento dos personagens. Houve influência? Não cabe perguntar já que O 
fantasma, ao contrário de Paixão selvagem, se sobressai predominantemente pelo 
estatuto assumido de alegoria. 

Um filme inquietador e um acréscimo curioso ao cinema de temário 
homossexual, que se faz desde o inocente Chá e simpatia (Vincente Minnelli, 
1956), para não falar naquele filmezinho primitivo de Thomas Eddison (finais do 
século XIX) em que dois cavalheiros, ao som de uma vitrola manual, dançam 
agarradinhos e sorridentes. 

 
 
 
O bebê de Oribela 
 
Sempre que, discutindo o cinema brasileiro, me indagam sobre a Retomada, 

há um filme que faço questão de citar. É o Desmundo (2002) de Alain Fresnot, para 
mim, um ponto alto na produção nacional recente, infelizmente mal distribuído e 
mal divulgado. 

Com impressionante veracidade histórica, o filme recria o Brasil colônia nos 
seus primórdios, segunda metade do século XVI, quando a nossa população era 
quase toda indígena, e a colonização, incipiente e precária, arrastava-se lentamente 
pelo litoral. 

Como se sabe, os primeiros colonos que Portugal mandava para cá eram, em 
sua maioria, do sexo masculino, de forma que depois de algum tempo, começou a 
surgir a necessidade de acasalamento, para que a prole desse continuidade à 
colonização. Uma saída imediata seriam as índias, só que as autoridades lusitanas 
não viam com bons olhos a miscigenação, e por isso, passaram a considerar a ideia 
de enviar moças portuguesas. Mas quem? Naturalmente as escolhidas foram as 
pobres e desvalidas, no caso, moças órfãs, criadas em conventos religiosos. 
Praticamente na condição de escravas, essas donzelas eram deportadas para cá, e 
uma vez chegadas, eram, em ato publico, arrebatadas pelos colonos para serem suas 
esposas. 

Oribela (Simone Spoladore) é uma delas, moça tímida e inexperiente, 
obrigada a conviver e fazer sexo com um homem que repugna, o grosseiro plantador 
de cana Francisco de Albuquerque (Osmar Prado). 

Com a concentração na personagem de Oribela, o filme vai ficando menos 
documental, mas nem por isso menos realista. Depois de um tempo de convívio 
forçado com o repugnante esposo, Oribela conhece esse rapaz, por quem se 
apaixona. Fogem os dois, e, mato adentro, o casal é perseguido pelo marido e seus 
capangas. Morto o rapaz na perseguição, Oribela, domada e punida, é arrastada de 
volta para casa, agora trazendo no ventre o fruto de seu amor. 
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Baseado no romance de Ana Miranda e resultado de rigorosa pesquisa 
histórica, Desmundo faz uma reconstituição perfeita da época. Para se ter uma ideia 
do nível de capricho da produção, basta dizer que o filme, legendado em português 
moderno, é falado na língua de então, o português arcaico, língua em que certamente 
a palavra “desmundo” devia ser uma referência pejorativa à colônia portuguesa. 

Quem conhece mais de perto o cinema brasileiro sabe que nunca foi nosso 
forte o filme histórico, normalmente uma produção dispendiosa, em vista da 
cenografia extemporânea. Na verdade, a chamada Retomada começou com um, o 
“Carlota Joaquina” de Carla Camurati, mas, a deixa ficou de lado e, como é sabido, 
tomamos o caminho mais cômodo da violência urbana. De forma que, neste aspecto 
e noutros, Desmundo destoa um pouco de seu contexto.  

Raridade temática à parte, ou não, o que acho mais interessante em 
Desmundo não é somente ser um filme realista sobre o nosso passado: é que ele 
proponha, para nós, brasileiros, uma dada origem mítica, se hipotética, 
aristotelicamente provável. 

Sim, o filme se conclui com uma tomada de câmera muito especial. Nessa 
tomada final e enfática, mostra-se o bebê de Oribela, como se o filme inteiro fosse 
um rio que desaguasse nele. E por que se faz isso? Ora, pela estória narrada, esse 
bebê é – se não contarmos os índios - a primeira criança nascida em solo brasileiro. 
Os seus pais biológicos eram portugueses de nascimento, assim como o pai a 
assumi-lo, porém, essa criança vinda à luz aqui, é o primogênito de uma futura 
nação, e nisso, constitui uma representação de todos nós, brasileiros. Que sejamos 
fruto de um adultério de apaixonados, que sejamos criados por um casal antagônico, 
enfim, que tenhamos uma origem tão dramática, tudo isso nos enriquece e torna a 
nossa história mais heróica e mais bonita. 

Alguém pode alegar que, parcialmente ficcional, o filme nos “melhora”, mas, 
e daí?  Em outro filme, também histórico, já se dizia que “quando a lenda é mais 
bonita que a história, imprima-se a lenda”. Eu sei, não era exatamente isto o que 
dizia a famosa fala em John Ford, porém - uma lenda a mais! - fica o não-dito pelo 
dito. 

 
 
Balzac versus Mao 
 
Para quem gosta de perseguir as veredas entre a literatura e o cinema, o filme 

do cineasta chinês Sijie Daí, Balzac e a costureirinha chinesa (2002) pode ser uma 
boa pedida. Não apenas por tratar-se de uma adaptação, mas por tomar as duas artes 
como elementos da diegese, isto é, do universo ficcionalizado, sendo estas discutidas 
com frequência pelos personagens do filme. 

No auge da revolução cultural chinesa, em 1971, dois jovens universitários de 
formação burguesa, Luo e Ma, são deportados para as longínquas montanhas Fênix, 
para uma re-educação ideológica através do trabalho braçal. 
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Curiosamente, uma das tarefas re-educativas de Luo e Ma é assistir a filmes 
de países comunistas estrangeiros e contá-los para a população local. Enfim, cinema 
só ideológico, e literatura, só os textos canônicos do marxismo, porém, um belo dia 
o acaso lhe põe nas mãos um tesouro precioso, um baú de romances ocidentais, 
furtado de um outro estudante, mais “reacionário” que eles. E aí, embevecidos, Luo 
e Ma podem ler, em tradução para o chinês, Sthendal, Dumas, Gogol, Dostoievsky, 
Flaubert, e evidentemente, Balzac. 

 Luo e Ma começam a dar a essas leituras uma finalidade particular, a partir 
do envolvimento que passam a ter, ambos, com essa bela costureirinha, filha do 
alfaiate da aldeia. Como a moça, embora inteligente e decidida, fosse analfabeta, 
eles lêem para ela os livros de Balzac e (o filme inteiro é sobre isso!) a 
transformação é paulatina mas inevitável. No desenlace, quando a moça decide ir 
embora, residir na cidade grande, o seu argumento é balzaquiano: “a beleza de uma 
mulher é um valor inestimável”. 

Talvez o espectador julgue exagerada a ênfase posta na capacidade da 
literatura de transformar as pessoas (Exemplo: o alfaiate mudando o estilo de roupas 
chinesas depois de ter sido exposto a Dumas), mas, de todo jeito, o filme tematiza o 
problema e o faz com algum sentido de humor que, suponho, convence. 

Obviamente, há toda uma crítica irônica à revolução cultural de Mao Tse 
Tung, e algumas cenas são, nessa direção, hilárias, como aquela que mostra o jovem 
intelectual empurrando um búfalo e perdendo seus óculos na lama. Ou aquela outra 
em que o universitário Ma é espancado pelos jovens da aldeia, que lhe arrancam das 
mãos uma cópia do Madame Bovary e, diante do desenho do rosto de Flaubert numa 
das páginas, ficam tentando adivinhar quem seria aquele: se Marx, Lênin, ou talvez 
Stalin. 

E essa ironia não é só da instância narrativa como também dos próprios 
personagens, Luo e Ma, que nunca engoliram os ensinamentos maoístas e acreditam 
que só podem ser salvos da ignorância pelo acesso a um conhecimento universal. 
Nesse aspecto, aquele momento em que Ma, depois de uma noite de leitura, grita 
para as encostas das montanhas o nome da famosa heroína de Balzac, Ursula 
Mirouet, é sintomático.   

O que Ma toca no seu violino se chama “Mozart pensando em Mao” e o título 
só pode ser gozação. Mas acho que o cúmulo dessa ironia ocorre no dia em que um 
dos nossos protagonistas decide contar à comunidade local o que ele diz ser um 
filme albanês (e, portanto, comunista) e, na verdade, é a estória de um dos romances 
de Balzac, nome este que ele dá como sendo o do diretor do filme. 

A literatura francesa pode ser, aqui, o grande intertexto transformador que 
vence os ensinamentos vermelhos de Mao Tse Tung, e contudo, há ainda mais da 
França nesse filme chinês do que se pensa. Notar, por exemplo, a presença sub-
reptícia de um cineasta como François Truffaut, nunca mencionado, mas nem por 
isso ausente. Sintam os ecos do seu filme Jules et Jim, (Uma mulher para dois, 
1961) que também é sobre dois homens apaixonados por uma mesma fascinante 
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figura feminina, e, para ir mais longe, lembrem como o tema dos livros lidos, 
escondidos, decorados, copiados está no seu Farenheit 451. 

Como no Jules et Jim de Truffaut, o final de Balzac e a costureirinha 
chinesa não é propriamente feliz. Anos depois, o nome da costureirinha pode não 
estar nos barquinhos de papel que contêm os nomes dos mortos, mas seu paradeiro, 
de qualquer modo, não nos é dado, nem a nós nem aos seus dois antigos amantes. 
Dela vemos apenas a submersa máquina de costura no dia em que as montanhas 
Fênix são inundadas para a construção de uma barragem, inundação que, para o bem 
ou para o mal, soa como um sinal dos tempos. 

 
 
A última revolução em Paris 
 
Um jovem americano chega a Paris na primavera de 1968. A revolução 

estudantil está para acontecer e ele não sabe. Ainda não, mas saberá brevemente, 
pois, cinéfilo de carteirinha, já participa de uma manifestação de rua em favor do 
grande Henri Langlois, demitido pelo governo da Cinemateca de Paris,  

É nessa ocasião que Matthew (Michael Pitt) conhece esses dois irmãos 
franceses, Isabelle (Eva Green) e Theo (Louis Garrell), tão cinéfilos quanto ele, e 
que o convidam a deixar o hotel onde está hospedado e ir residir “chez eux”. Filhos 
de um poeta famoso e de uma inglesa sofisticada, Isa e Theo levam uma vida de 
refinamento e extravagâncias onde os ingredientes mais fortes são cinema e 
erotismo. 

Quando os “velhos” viajam, o trio fica à vontade para suas curtições a três. 
Não demora muito, por exemplo, para Matthew ser introduzido a um jogo em que 
alguém faz um gesto que imita uma cena de um filme, e, se o testado não identificar, 
será obrigado a “pagar a prenda”, esta quase sempre implicando sexo. 

 Tanto em termos cinéfilos quanto eróticos, as relações do trio vão se 
estreitando e as cenas de rua de Os sonhadores (The dreamers, de Bernardo 
Bertolucci, 2003) vão logo cedo dando lugar ao cenário fechado, quase 
claustrofóbico da casa, de tal modo que ninguém vislumbra, lá fora, o que estaria 
acontecendo, a revolução estudantil tomando corpo, e quando, no final, ela aparece 
na tela, já é como fato consumado. 

Talvez por isso mesmo, quando na última cena, a violenta passeata desfila na 
porta e Isa e Theo aderem aos revoltosos, o espectador não compreenda muito bem 
essa súbita tomada de consciência de jovens que, politicamente falando, mais 
pareciam – para usar um termo da época -- alienados. 

Quem parece ficar isento dessa incongruência psicológica é Matthew, o 
narrador da estória, que ainda tenta argumentar com os dois amigos contra a 
revolução, do mesmo modo que, em várias ocasiões precedentes, embora 
fisicamente envolvido, também argumentara contra o comportamento sexualmente 
ambíguo de Isa e Theo, que não levaria a nada, ou então (para o espectador que a 
testemunha) à tentativa de suicídio de Isa. 
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Aliás, a essa altura, seria o caso de nos indagarmos sobre o título do filme, Os 
sonhadores, o mesmo no original, The dreamers. Qual é o sonho indiciado? A 
cinefilia? O liberalismo que beira a pornografia? Ou o gesto final de aderir à 
revolução estudantil? Bem, a cinefilia é comum aos três, o liberalismo a dois, e a 
adesão revolucionária não tem sustentação no perfil dos que aderem... 

A propósito da cinefilia, os personagens são fascinantes, discutindo o assunto 
obsessivamente, ou pior, de modo meio perverso, como se nada mais interessasse na 
vida, a não ser repetir a corrida Louvre afora de Bande à part (Godard, 1964), ou 
decidir quem é melhor, se Keaton ou Chaplin. E isso, ajudados pela instância 
narrativa que, logo que um filme é referido no diálogo, cuida de mostrar suas 
imagens, geralmente os grandes clássicos do passado, alguns exemplos ao acaso 
sendo: Luzes da cidade (Chaplin, 1931), Monstros (Tod Browning, 1932), 
Scarface, Howard Hawks, 1932), Rainha Cristina (Rouben Mamoulien, 1933), O 
Picolino (Mark Sendrick, 1935) Sabes o que quero (Frank Tashlin, 1956) Paixões 
que alucinam (Samuel Fuller, 1963) Mouchette (Robert Bresson, 1967)... Ao ser 
indagada sobre sua origem, Isa inventa que nasceu em 1959 e que suas primeiras 
palavras teriam sido “New York Herald Tribune”, e então, o espectador pode ver a 
cena de Acossado em que Jean Seberg, vendendo o jornal nas ruas de Paris, grita 
exatamente estas palavras. 

 Quando filmava O último tango em Paris, em 1972, Bertolucci queria que, 
nas cenas de sexo, Marlon Brando e Maria Schneider permitissem que suas 
respectivas genitálias aparecem na tela, mas Brando (que é quem conta o fato) se 
recusou, alegando que, nesse caso, os personagens passariam a ser as próprias 
genitálias. Em Os sonhadores os atores não se incomodaram com isso, e a 
explicitação faz parte dos desempenhos. Se ela foi montada a partir do trabalho de 
doublês, isso não conta para o espectador quando o olho da câmera passeia por sobre 
o corpo de Isa e revela tudo o que há a revelar. 

Para quem acompanha a carreira de Bertolucci Os sonhadores não apresenta 
novidade. Pelo contrário, acho que antes de ver o filme é possível adivinhá-lo. Eu 
mesmo, que dele só tinha informação do tema, passei por essa experiência, me 
indagando, antes de locá-lo, como seria um filme de Bertolucci sobre a revolta 
estudantil parisiense de 1968. Os sonhadores – juro! - não fez mais do que 
comprovar o que supus. 

 
 
Adeus, século XX 
 
Que filmes vão ficar como os grandes desta primeira década do século XXI? 

Por enquanto é difícil dizer, mas, com certeza, um forte candidato é esse Adeus, 
Lênin (2003), do alemão Wolfgang Becker, exibido nos cinemas e disponível em 
DVD. 

Movendo-se astuciosamente entre o público e o privado, o filme conta uma 
estória divertida que enternece, comove e faz refletir. 
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Na ex-República Democrática Alemã de 1990, quando a mãe do jovem Alex 
sai de um coma de quase um ano, ele enfrenta um problema de ordem familiar e 
afetiva: a queda do muro de Berlim, ocorrida em novembro do ano anterior. É que, 
enquanto a RDA existira, a sua genitora havia sido uma socialista convicta, defensora 
dos grandes ideais do marxismo-leninismo. Teve um AVC no dia em que avistou o 
filho no meio de manifestantes que gritavam ‘abaixo o muro’, e esse dado pôs na 
cabeça culpada de Alex a ideia de que a saúde da mãe, neste pós-coma, dependia da 
saúde da pátria, hoje drasticamente morta. O que fazer? 

Bem, o expediente que ocorre ao rapaz é reproduzir, no quarto doméstico da 
enferma, um cenário socialista para que ela acredite que, durante o seu longo coma, 
nada mudou no país. Só que, para tanto, ele precisa da cooperação, nem sempre 
prestimosa, da irmã casada, do cunhado, dos vizinhos, enfim, de um número cada 
vez maior de “figurantes”. 

No dia em que um vento indiscreto abre a janela e, do seu leitor, a mulher 
avista, lá fora, um enorme anúncio da CocaCola, o rapaz é obrigado a convencê-la 
de que essa companhia de refrigerantes era de origem alemã. Abismada, a enferma 
tem notícia disso num aparelho de televisão que, naturalmente, só transmite matérias 
previamente gravadas pelo filho e um amigo que trabalha no ramo. Esse “noticiário 
de mentira” vai crescendo e adquirindo uma autonomia ficcional que concorre com 
a outra ficção, a do filme a que se assiste. Mais tarde, trechos de películas 
documentais da queda do muro de Berlim serão vistos, no visor da tv, pelos olhos 
pasmos da mulher, como uma invasão ocidental. 

De modo que o genial no roteiro não é somente a mistura do histórico com o 
individual, mas, também, o lance de propor (para citar um certo filme de John Ford) 
que a lenda seja impressa como verdade. E a lenda aqui – percebam -- é, por assim 
dizer, um país em coma. Assim, esse roteiro tem um comportamento do que os 
teóricos chamam de “metáfora expansiva”, tudo começando com um ponto (a 
metáfora em seu estado inaugural, no caso a mentira de Alex), este gerando outros, 
até o resultado ser uma linha obsessiva de crescimento incontrolável e absurdo. 

Agora – como não? – indescartável também é o comentário histórico e social 
que o filme faz sobre o fim do século XX. Quem mais teria a ideia de dar ao 
carrancudo camarada Lênin esse adeus bem humorado? Nesse sentido, emblemática 
é a cena em que, escapulida de seu leitor de enferma, a mãe depara-se, na rua, com o 
que restou da estátua do grande pensador, sendo levado pelos ares por um 
helicóptero, sabe-se lá para onde. 

É verdade que, em que pese ao tom de farsa, o filme não escolhe lados. Por 
exemplo, a nova profissão da irmã de Alex na nova Alemanha, vendedora de 
hambúrguer, (quando, na RDA, ela provavelmente cursaria universidade) é uma 
instância de crítica ao Capitalismo, e, por sua vez, a feia roupa “socialista” que ela é 
obrigada a usar diante da mãe é uma instância simétrica de crítica ao Comunismo. 

E, contudo, acho que, por mais acentuado que seja o seu ângulo cômico, o 
filme é, no grosso, para todo mundo, um adeus ao melancólico Século XX, com sua 
ilusão de um promissor e inevitável regime de esquerda, que -- hoje sabemos, ou já 
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o sabíamos desde sempre? – tanto quanto a empreitada desse ingênuo e bem 
intencionado Alex, também não passou de uma farsa. 

Num filme sobre a família, a figura a ser ludibriada com o sonho de um 
socialismo eterno é a mãe, e não, por exemplo, o pai. Por quê? Naturalmente, há 
mais pathos na situação dramática de um filho lutando para salvar a genitora (Cf 
Freud), porém, um pouco mais adiante disso, não seria possível pensar na noção, 
para quase todo mundo implícita, de “pátria-mãe”? Ou, se for o caso, para o 
contexto ideológico da estória, numa releitura lúdica de A Mãe de Gorki? A 
investigar. 

Depois da morte da mãe, a vida de Alex volta ao normal numa Alemanha 
unificadamente capitalista. Se porventura perguntássemos sobre o futuro que o 
aguarda, estaríamos perguntando pelo nosso futuro neste novo milênio que começa 
– pergunta que talvez não queiramos fazer. 

 
 
Mais perto da verdade 
 
Nos velhos tempos em que as películas quase invariavelmente terminavam 

com um beijo e o pós-tela era igual à utopia da união perfeita, a fórmula do roteiro 
hollywoodiano se reduzia confortavelmente à frase de estúdio, infinitas vezes 
repetida, “boy meets girl”, rapaz conhece moça. 

Hoje em dia, na nossa libertina era do “ficar” e de outras atitudes mais 
ambíguas, os termos da frase se tornaram, os três, tão comuntáveis que a fórmula 
terminou por se evaporar quase completamente. 

Se dela ainda resta porventura algum vestígio, no filme de Mike Nichols 
Perto demais (Closer, 2004), o remanescte deve ser algo assim como: “moça 
conhece rapaz, que conhece outra moça, que conhece outro rapaz...” Bem, o 
quatrilho está posto, mas, a sua estrutura não possui nada da simetria e imobilidade 
do filme brasileiro. 

Tentemos uma aproximação. 
Num acidente de trânsito na Londres de hoje, a stripper american Alice 

(Natalie Portman) conhece Dan, um jornalista que escreve obituários (Jude Law). 
Depois de firmes na relação, Dan publica um livro e é fotografado pela profissional 
Anna (Julia Roberts) que o beija, mas não se entrega. Afim de Anna, Dan lhe prega 
uma peça pela internet, porém, o cara enviado ao seu encontro, o dermatologista 
Larry (Clive Owen) a conquista e os dois ficam juntos. 

Indicado por longo fade, o tempo passa e qual não é a nossa surpresa em 
saber que, há muito, Dan e Anna têm um caso. Vindo a saber disso das bocas que 
beijam, Alice e Larry deixam os seus respectivos comparsas. Novo fade e, sim, 
Alice e Larry se encontram de novo, etc, etc, etc... 

E por aí vai o enredo de Perto demais, e, contudo, isso não quer dizer que 
seja confuso ou sem sentido. Pelo contrário, os personagens estão muito bem 
delineados e suas atitudes, se às vezes surpreendentes, têm uma lógica interna, 
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fundada em seus perfis emocionais. O que não tem lógica, - parece nos dizer o filme 
de Nichols – são as relações amorosas, na tela e na vida real, sobretudo nestes 
tempos pós-modernos onde a ânsia de autonomia individual permite todas as 
perigosas incursões no desconhecido. Esse homem/mulher moderno/a superou 
mesmo as amarras morais da tradição, em que “traição” era pecado, ou continua 
limitado pelo poder selvagem das emoções essenciais, como o ciúme e a posse do 
outro? Estas são perguntas que o filme se faz e nos faz. 

Há nele uma cena que ilustra a complexidade da condição moderna. Algum 
tempo depois de traídos e dispensados, Alice e Larry estão em um psicodélico salão 
de boate, ela como stripper que mostra seu corpo, ele como frequês que paga para 
ver, mas não pode tocar, ou seja, não pode chegar “closer”, “mais perto”. Acusando-
a de impessoalidade, ele lhe joga dinheiro sobre o corpo para que ela lhe revele o 
seu verdadeiro nome. A cada nova cédula e agradece e repete “Jane Jones”, sem que 
ele acredite. Ora, mais tarde no filme, saberemos que este é, sim, o seu verdadeiro 
nome, e que, portanto, aquele (Alice) que ela deu ao homem que amou, Dan, era 
falso, acidentalmente retirado de um epitáfio. 

Afinal, o que é falso e o que é verdadeiro no comportamento a dois, e mais, 
até que ponto a verdade ou a fantasia é imprescindível? Eis um aspecto da questão 
geral que o filme levanta. Outro aspecto interessante é dado pelas atividades 
profissionais dos personagens, onde, ironicamente, o roteiro brinca com os sentidos 
da expressão “closer” (mais perto), nela acionando subrepticiamente o conceito de 
“pele”. Como dito, um dos personagens é, sem coincidência, dermatologista; a outra 
é uma stripper que mostra a pele intocável, a outra uma fotógrafa que registra a pele 
alheia, e por fim, o outro, um escritor que descreve peles em contato em estórias 
pornográficas. (Sintomaticamente, a única cópula que reata uma relação acontece, 
não em um local romântico, mas, dentro de um consultório dermatológico!). Entre 
eles, quem vai além da pele, mais perto do sentimento, do espírito? Nenhum? 
Todos? 

No desenlace, o quatrilho do início está incompleto, e pior, sem qualquer 
sintoma de plenitude, alguém poderia dizer - pensando por contraste no título 
original do filme – “mais longe”. Alice/Jane retorna, sozinha, aos States, Dan 
perambula sem destino pelas ruas de Londres, e Anna e Larry, embora no leito, não 
se tocam: ele lê e ela se vira para um lado sem definição, erótica ou sentimental, 
visível. E o filme se fecha ciclicamente com o mesmo refrão da abertura, “can´t take 
my eyes off you”, que, ledo engano, prometia outro final. Prometia mesmo? 

A verdade é que estamos diante de um dos melhores filmes deste diretor que, 
tendo sido uma das novidades na primeira metade do século XX (com Quem tem 
medo de Virgínia Woolf?, 1966, e A primeira noite de um homem, 1967), hoje já é 
considerado veterano. Sua abordagem do amor com certeza tem ecos dos grandes 
cineastas que tocaram no assunto (Cassavettes, Bergman, Wenders e Allen), mas, 
engraçado, no tema e na atmosfera, o filme mais aproximado desse em exibição é de 
sua própria autoria. 
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Refiro-me ao sucesso dos anos setenta, Ânsia de amar, cujo título original 
poderia muito bem ser o desse a que agora se assiste: Carnal Knowledge: 
“conhecimento carnal”. Nesse filme, de 1971, Nichols contava a conturbada estória 
de dois colegas de universidade (Jack Nicholson, e Arthur Garfunkel) que, postos 
nos limites entre a curtição erótica e a busca do verdadeiro amor, acumulavam 
vários casos durante a vida até, numa etapa já amadurecida, se verem diante do 
vazio e da solidão. 

Como em Perto demais, não há soluções, nem indicações de caminhos e o 
tom geral é o desencanto e a depressão. Enfim, filmes que nos fazem sofrer e por 
isso mesmo, são bons, em parte porque, bem mais do que os beijos felizes das 
velhas películas do cinema clássico, estão, desafortunadamente que seja, “mais 
perto” da verdade. 

Mesmo que a verdade consista somente em, cinematograficamente, 
perguntar. 

 
 
Educando os ricos 
 
O que é feito dos grandes paradigmas que guiaram a humanidade nos séculos 

passados? Acabaram? Não há mais programas ideológicos a seguir e a juventude de 
hoje em dia estaria à mercê de si mesma? Ou ainda haveria alternativas e, se as há, 
quais? 

Perguntas desta natureza estão implícitas no roteiro do filme Os educadores 
(Die fetten jahre sind vorbei, 2004), do jovem cineasta alemão Hans Weingartner, 
disponível em DVD e em cartaz na programação dos canais pagos de televisão. 

Mas vamos por etapas. Na Berlim de hoje, dois rapazes praticam uma 
atividade subversiva que consiste no seguinte. Quando os residentes estão ausentes, 
Jan e Peter empreendem incursões noturnas a mansões de luxo, não para roubar, mas 
para imprimir as marcas de sua revolta ideológica contra o Sistema. Tiram móveis e 
demais objetos do lugar e deixam bilhetes ameaçadores, como aquele que serve de 
título original ao filme, “Die fetten jahre sind vorbei”, ao pé da letra, ´os anos gordos 
acabaram`. 

Para estes “educadores”, como se auto-denominam os dois rapazes, o 
objetivo é provocar, nos ricos, a consciência da anormalidade de sua posição no 
mundo. Supostamente, quando todos os ricos entrarem em crise, o capitalismo 
deverá desmoronar. Ao invés da revolução social prevista por Marx, eis a única 
saída para uma mudança na sociedade: assim pensam estes jovens idealistas. 

O problema é que, embora pretenda expandir-se, o grupo de “educadores” é 
pequeno: por enquanto, se limita a dois membros e, ao aparecer um terceiro, não é 
da forma conveniente. 

Acontece que, despejada do seu apartamento, a namorada de Peter, Jule, vem 
morar com os dois rapazes. Quando, a trabalho, Peter viaja, Jan e Jule ficam íntimos 
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e, previsivelmente, se apaixonam e, também previsivelmente, Jan “educa” Jule, ou 
seja, lhe passa a proposta do grupo. 

Os dois passam, então, a “visitar” (entre aspas) mansões, até que a moça 
convence Jan a fazer uma “visita” especial à mansão de um executivo a quem ela, 
por causa de um acidente de automóvel, devia perto de 100 mil euros. A situação se 
complica quando, por azar, o dono da casa, o executivo Handenburg, chega no 
momento do vandalismo, reconhece a moça, e o casal de invasores, sem alternativas, 
é obrigado a apelar para a ajuda de Peter. 

A decisão é o sequestro do dono da casa, e, a partir daí, com os três jovens e o 
executivo de meia idade comprimidos dentro de uma pequena casa de campo, o 
filme vira um interessantíssimo “confronto de gerações”, nos dois sentidos, histórico 
e dramático, da expressão. 

É que o Sr Handenburg havia sido, ele também, um revolucionário na sua 
juventude, anos 60, um revolucionário que, sem opções possíveis, terminou por 
acomodar-se ao Sistema, e – para voltar ao título original do filme – com ele 
“engordou”, o que, sabe-se, não fez sozinho. De forma que os melhores momentos 
do diálogo, e, por tabela, do filme, estão nessa constrangedora e difícil “acareação” 
de duas gerações, entre quem fez 68 e os jovens do terceiro milênio. 

Nessa perspectiva, digamos, sócio-psicológica, o filme não apenas repensa o 
Século XX, suas vanguardas políticas e seus retrocessos ideológicos, como repensa 
a condição humana de uma maneira geral, fazendo-se a pergunta – mais uma! - 
sobre até quando subsistiria, na linha existencial de qualquer criatura, o ímpeto 
revolucionário. 

“O coração é um órgão revolucionário”, reza o poético e radical slogan dos 
“educadores”, uma vez rabiscado com tinta vermelha numa parede e fotografado por 
Jan, porém, para o espectador, a dúvida persiste: não seria a frase meramente 
retórica, uma figura de linguagem de semântica esvaziada? 

Ou então, considerado o desenvolvimento da relação entre os três jovens 
protagonistas, o tom da frase seria porventura mais pessoal, apontando para os 
caminhos amorosos que conduzem Jan, Jule e Peter a uma aceitação do amor a três? 
Assim sendo, o filme parece ter ecos de um clássico que, sintomaticamente, é dos 
anos sessenta, o “Jules et Jim” de François Truffaut, aliás, ecos audíveis, como se 
percebe, até nos nomes dos protagonistas. 

Bem, o filme se conclui com a tríade de “educadores” partindo de Berlim 
para a execução de um novo e mais ousado plano político, que não se sabe qual seja, 
e o espectador é deixado sem a informação do seu paradeiro, e, sobretudo, sem saber 
se, um dia, eles, como o Sr Handenburg, serão engolidos pelo Sistema e com ele 
engordarão, ou se... Bem, não sei o que pôr depois deste “se”, a não ser reticências. 

Para nós brasileiros, que temos acesso precário à produção européia, Os 
educadores consiste numa curiosa amostra do cinema alemão atual. Juntamente com 
Tom Tykwer (de Corra, Lola, corra), Wolgang Becker (de Adeus, Lenin) e Sonke 
Wortman (de O milagre de Berna), este jovem Hans Weingartner – trinta e quatro 
anos quando o filme estreou – é, com certeza, um nome a notar e anotar. 
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O acaso que (não) nos protege 
 
Qual o papel do acaso no destino humano? Devemos acreditar, com 

Leminski, que “distraídos venceremos”, ou – desenvolvimento do mesmo tema – 
com os Titãs, que “o acaso vai (nos) proteger”? 

Ponto final (Matchpoint, 2005), o último filme de Woody Allen em cartaz, 
traz a questão à tona de modo curioso. Segundo o seu argumento, do acaso 
dependeria, sim, o paradeiro de uma criatura, até porque a vida, ela mesma, teria 
sido gerada pelo acaso. 

Uma bola de tênis que bate na rede pode cair para um lado, ou para o outro, e 
com isso, decidir a partida. 

Mais ou menos é o que acontece na vida desse tenista irlandês, Chris 
(Jonathan Rhys Meyers) que, depois de dar aulas particulares a uma aristocrática 
família londrina, casa convenientemente com o “baú” Choe (Emily Mortimer) e 
apaixona-se pela pobretona e problemática Nola (Scarlett Joahanson). 

Iniciei, de propósito, o parágrafo anterior com a expressão “mais ou menos” 
porque o roteiro do filme tem suas trapaças. Explico-me. Quando Nola, a amante 
inconvenientemente grávida, começa a transmudar-se de objeto de desejo em “mala 
sem alça”, a decisão que Chis toma não é nada casual. Vejam bem, é o seu “livre 
arbítrio”, e não o acaso, o que o faz optar pela solução mais drástica: um assassinato 
cuidadosamente planejado e executado. É verdade que, encalhado numa situação 
insustentável, ele foi pressionado a agir, mas com certeza, o crime não seria a única 
alternativa. 

Somente depois do crime perpetrado, e investigado pela polícia, é que se 
configura a situação-limite, aquela que intitula o filme: o anel lançado ao rio batendo 
no parapeito e, como a bola de tênis, podendo decidir o destino do protagonista. 

Nesse momento, o roteiro faz mais uma de suas trapaças, pois o anel 
encontrado não incrimina (como esperado) o assassino, e sim, o inocenta, 
deslocando a culpa para outrem, como se o filme (desviando os ecos que até então se 
ouviam da tragédia grega) nos dissesse: o acaso não é apenas gratuito, mas 
caprichoso na sua gratuidade, e eventualmente, controverso se se tem em mente uma 
noção de “justiça”,  “poética” ou não. 

Contudo, não creio que a interpretação do filme se limite a isso. Uma leitura 
mais atenta poderia talvez demonstrar que o foco no acaso – tão ostensivo na 
abertura do filme, com a câmera lenta e a voz autoral -- é um falso problema, pois o 
problema central em Ponto Final é a ética, digo, não o que o acaso faz com a gente, 
mas o que a gente faz com ele. 

Em uma das cenas iniciais vemos Chris lendo Crime e castigo, o que seria 
somente mais uma das pistas falsas do roteiro (que chamei de trapaças), se não 
evocasse implicações de ordem ética. Chris, o assassino de três inocentes (contando 
com o seu filho) é inocentado pelo acaso, e, contudo, em que posição fica a sua 
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consciência? Eis a pergunta a que parece nos conduzir o benefício que o acaso lhe 
trouxe. 

Diante dos fantasmas (Nola e a vizinha morta) que lhe aparecem – resquícios 
teimosos do gênero trágico -- Chris se defende, mas isso convence (a ele e a nós)? 
Tudo indica que não. Percebam que, de forma sintomática, o filme se conclui com 
aquela cena em que todo o pessoal da família celebra a chegada do novo herdeiro – 
contraponto do filho que foi morto! --, e, no entanto, a imagem final é um close no 
rosto do próprio Chris, um rosto enigmático que resume a questão aqui tratada, a 
ética: o inocentado pelo acaso se inocenta a si mesmo?  

Uma discussão paralela que o filme de Allen vem suscitando está na sua 
semelhança com Um lugar ao sol (A place in the sun, 1953), e, de fato, um 
argumento abstrato poderia conter os dois filmes de forma perfeita, algo mais ou 
menos assim: rapaz pobre casa com moça rica e, engravidando uma moça pobre, que 
ameaça desvendar o caso, toma a decisão de matá-la. Além disso, há cenas que 
praticamente “copiam” o filme de George Stevens, como aquela em que, todos à 
mesa, a emprega avisa que o telefonema – que se sabe ser da moça grávida -- é para 
o protagonista. Um exemplo ainda mais forte, porque de ordem psicológica, é a 
transformação de Nola, de amante desejada em chata, a mesma de Alice – a 
personagem de Shelley Winters -- no filme de Stevens. 

Por mais que Woody Allen negue a influência, essa intertextualidade é 
inescapável, porém, aqui ela só me interessa pelos motivos hermenêuticos de que 
tratava acima. É que em Um lugar ao sol o protagonista planeja o crime, na hora H 
se arrepende, e o acaso o executa (o barco que capota) por ele, que vai à cadeira 
elétrica sem saber se é culpado. 

Acho que o cotejo entre os dois filmes ajuda a ler o de Allen. Em um filme e 
noutro, o acaso (respectivamente) incrimina e inocenta o protagonista, e, contudo, as 
implicações éticas são as mesmas. Seguido em Um lugar ao sol, e invertido em 
Ponto Final, o modelo da tragédia clássica sustém a mesma consequência moral, 
aquela contida na “falha” humana. 

O tema do crime impune já estivera na filmografia de Woody Allen (conferir 
Crimes e pecados, 1989), mas não com o tratamento que recebe neste Ponto Final, 
onde o recurso diegético do acaso, ao mesmo tempo, encobre e enfatiza a questão 
ética. 

 
 
Notas sobre um filme 
 
Foi no começo dos anos 30 que a escritora americana Lillian Helllman 

publicou a peça semi-biográfica The children’s hour (‘A hora das crianças’) onde 
se contava o caso de duas professoras acusadas de lesbianismo. Ligada ao mundo do 
cinema, Hellman roteirizou a peça para ser filmada, mas, claro, naquela época os 
produtores acharam que o tema era inviável para a tela, e a autora foi obrigada a 
mudar o problema, de lesbianismo para adultério. Com o mesmo título original da 
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peça e dirigido por William Wyler, o filme foi lançado em 1936 e no Brasil se 
chamou “Infâmia”. 

Somente 26 anos depois o cineasta Wyler enfrentaria uma versão 
cinematográfica fiel à peça e, pela primeira vez em sua história, em 1962, pôde o 
cinema tratar abertamente do lesbianismo. Com os mesmos títulos do filme anterior, 
essa nova adaptação da peça tinha Audrey Hepburn e Shirley MacLaine nos papéis 
das educadoras acusadas de terem um caso amoroso. 

A partir dos anos setenta, com a derrocada universal da censura, o tema da 
homossexualidade, feminina ou masculina, vulgarizou-se na tela e, depois de As 
lágrimas amargas de Petra Von Kant (Fassbinder, 1972), tudo, nesse terreno, seria 
possível. 

Estas lembranças me vêm a propósito do filme Notas sobre um escândalo 
(Notes on a scandal, 2006, de Richard Eyre), indicado a alguns Oscar e agora em 
cartaz na cidade. 

Embora inspirado em caso real, acho improvável que o roteiro de Patrick 
Marber, ou mesmo o livro de Zoe Heller, em que se baseia, não tenha dialogado com 
as estórias de Lillian Hellman, afinal, conhecidas de sobejo nos bastidores de 
Hollywood. Vejam que o cenário, as protagonistas e o assunto são os mesmos: numa 
escola secundária, duas professoras envolvidas com lesbianismo, agora com o tema 
adicional do adultério, o mesmo na primeira versão cinematográfica da peça de 
Hellman. 

Mas claro, o filme de Eyre tem a cara do milênio e dá ao tema um tratamento 
perverso, como não seria possível nos ainda hesitantes anos 60, muito menos nos 
inocentes 30. De alguma forma, poderia mesmo se dizer que o filme dribla o tema 
para ir mais além. Ocorre que as “notas” do título saem do diário de Bárbara, essa 
professora madurona, lésbica enrustida (Judi Dench), que, desejando a novata Sheba 
(Cate Blanchett), faz o que pode para ter a sua companhia. Ao descobrir que Sheba 
vive um caso com um aluno de menor, a reação de Bárbara é rápida: de ira cega vira 
astúcia, e a partir daí, a relação entre as supostas amigas passa a um jogo de 
chantagem inominado, todo ele devidamente anotado no maquiavélico diário. 

Roteirizado e dirigido com competência, e interpretado com uma 
competência maior ainda, o filme prende o espectador, como se fosse ele um dos 
envolvidos no “escândalo”. Sem espaço para análises, chamo a atenção para o fio 
narrativo, que funde a voz ‘over’ da protagonista, naturalmente limitada em seu 
poder de narrar, com a narração onisciente da câmera, que, quebrando a lógica, nos 
mostra o que Bárbara não poderia ter visto, por exemplo, os momentos mais íntimos 
na vida privada de Sheba. Poucos filmes “narrados em primeira pessoa verbal” 
fizeram essa fusão com tanta maestria, e este é quase exemplar do modo como o 
cinema lida com o que os teóricos chamam de “paralepse”, aquele recurso de dar 
onisciência a um ponto de vista limitado. Aqui com a vantagem de esse recurso 
parecer temático, como se fosse ele mais uma das astúcias de Bárbara. 

Apesar do eco sugestivo de A malvada (1950), gostei menos do final, quando 
se mostra Bárbara, no parque, fazendo mais uma de suas conquistas. Por 
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maquiavélica que seja, a protagonista nos fora construída como um ser de carne e 
osso, cuja maldade é, afinal, uma característica humana, e não uma monstruosidade, 
na mesma medida em que o Iago shakespeariano constitui um exemplo, não de 
patologias, mas das terríveis possibilidades da natureza humana. Como sabemos, o 
mundo em torno de nós está cheio de Bárbaras e, assim, me indago se este seu lado 
“serial”, do final do filme, não seria um lance hiperbólico e maniqueísta que a 
transforma num mero estereótipo. Ou me engano? Fica a questão para o espectador. 
 
 

Camarada Linduarte 
 
A estória é verídica, mas, de tão absurda, parece não sê-lo. É até possível 

imaginar, para ela, o roteiro de um curta-metragem de ficção. 
Em 1963, o jovem cineasta Linduarte Noronha viaja ao Rio de Janeiro, com a 

missão acadêmica de adquirir, para a Universidade Federal da Paraíba, onde é 
professor, uma câmera cinematográfica. 

Procura daqui, procura dali, Linduarte encontra uma pechincha: em bom 
estado e por preço módico, uma câmera 33 mm, de marca Kohbac, e origem russa. 

Além da sensação de missão cumprida, Linduarte volta a João Pessoa cheio 
de devaneios. 

A origem soviética da câmera o remete, por tabela, ao cinema russo, que tanto 
ama. Não apenas o sagrado Sergei Eisenstein, mas, sobretudo, o instigante Dziga 
Vertov de “Um homem com uma câmera” filme que Linduarte assistira com 
entusiasmo em algum cineclube de sua juventude. 

Aos trinta e três anos, Linduarte já era, então, uma figura nacionalmente 
conhecida, com o seu fundamental Aruanda (1960), documentário antropológico 
que dera o que falar junto à crítica, elogiado por todos, até pelo decisivo Glauber 
Rocha. 

A aquisição dessa câmera pela instituição onde lecionava trazia expectativas 
de novos e promissores projetos. Como diria Glauber, depois de uma câmera na 
mão, bastava uma idéia na cabeça. 

Ora, não deu tempo de Linduarte sequer assentar as idéias e muito menos de 
acionar a tão bem-vinda Kohbac. Entre a chegada da câmera e o primeiro vislumbre 
de projeto, aconteceu a revolução militar, que implantou a ditadura no país. 

Na noite de 31 de março de 1964 Linduarte deitou-se apolítico – como 
sempre o foi – e, na manhã seguinte, acordou subversivo, e assim permaneceria por 
muito tempo. Havia comprado uma câmera soviética e, pela lógica dos militares e 
simpatizantes da ditadura, só podia ter lá as suas ligações escusas com Moscou, 
certamente um “camarada” disfarçado por trás de seu cachimbo e sua fala mansa. 

Acusado, Linduarte é obrigado a responder a inquéritos e perde o emprego de 
professor universitário, que só recuperaria quinze anos depois, em 1979. 
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Relegada, a câmera russa iria para os porões da universidade. Durante todo o 
período da ditadura, nunca foi tocada, pois seguramente tinha-se medo de que as 
imagens a sair dela fossem inevitável e perigosamente comunistas. 

Passada a ditadura, lá permaneceria, inativa e completamente esquecida. E 
ainda hoje lá está, para quem quiser ver e tocar. É até possível imaginar a cena: 
tantos anos depois, o nosso Linduarte sendo posto diante dela, pasmo, trêmulo, 
confuso, relembrando uma estória que seria cômica, se não fosse trágica. 

A gente imagina a cena, mas o jovem cineasta Lúcio Vilar não imaginou: fez, 
e o que fez não foi ficção. Exibido no programa “Zoom” da TV Cultura, o seu 
documentário Kohbac, a maldição da câmera vermelha (2009), reconstitui a estória 
toda de modo objetivo, mas nem por isso menos criativo. 

Depois de tomar longo depoimento de Linduarte sobre o incidente todo, 
inserindo documentos e imagens da época que confirmavam o caso, Vilar comete 
um expediente nevrálgico: conduz Linduarte à famigerada câmera Kohbac e, com a 
sua própria, filma, quase meio século depois, o reencontro. 

Para relembrar o filme de Vertov, acima citado, era “um homem com uma 
câmera”, mas em que circunstância, meu Deus! Todo um cinema que poderia ter 
sido e que não foi... 

Sim, não tenham dúvidas: ver a perplexidade nos olhos cansados e mãos 
trêmulas de Linduarte Noronha, posto de surpresa perante esse objeto que virou um 
símbolo das truculências de um regime malsão, ver isso documentado é bem melhor 
do que ficção. 

Está, portanto, em circulação mais uma realização audio-visual que vem 
somar-se à sempre inquietante e inovadora produção paraibana de cinema – 
produção, aliás, inaugurada por Linduarte que, da palavra “camarada” só detém 
mesmo a acepção bem brasileira de ´amigo´. 

Em tempo: publicada alhures, quando do lançamento do curta Kohback: a 
maldição da câmera vermelha, esta matéria acima é aqui reproduzida em 
homenagem ao nosso querido e saudoso Linduarte Noronha (1930-2012). 

 
 
Rútila estrela 
 
“Enormes e diáfanos símbolos de uma grande estória de amor” (´huge cloudy 

symbols of a high romance´). O verso é do poeta romântico inglês John Keats 
(1795-1821), mas está num local prosaico e vulgar: a revista de palavras cruzadas 
desse fleumático e bem-comportado senhor, e, de propósito, incompleto, sem o 
último termo. Quem lhe decifra o enigma é a esposa, completando o verso com a 
palavra ´romance´, mas, atenção, o incidente não é nada gratuito: romance é o que 
falta na vida desse maridão acomodado, e justamente o que não falta na vida dessa 
esposa infeliz, tragicamente apaixonada fora do casamento. 

A cena está no hoje clássico melodrama de David Lean, Desencanto (1945), 
mas, claro, a presença da poesia de Keats no cinema é mais ampla. 
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Pois quem acaba de dedicar ao poeta de “Hyperion” um filme inteiro é a 
cineasta neozelandesa-australiana Jane Campion, de quem quase não ouvíamos falar 
desde o seu perturbador e badalado “O piano” (1995). 

Com o título de um dos sonetos de Keats, Bright Star (`Rútila Estrela`, no 
Brasil: Brilho de uma paixão, 2009), o filme conta uma fase da vida do grande 
poeta romântico, quando era pensionista na mansão dos Brawne, e se apaixona pela 
filha da senhoria, a jovem Fanny. 

De início, o casal não se entende e até se antipatiza: dedicada à moda, Fanny 
não é afeita à poesia; entregue à literatura, Keats é avesso à moda e ao que ela 
implica de etiquetas, pompas e frivolidades. Aos poucos as divergências vão dando 
lugar a uma amizade que, rapidinho, vira – como mantém o título brasileiro do filme 
– paixão. 

Um poeta romântico vivendo um grande caso de amor, isso deve ser algo 
avassalador. Bem, no filme de Campion, nem tanto: quase rotineiro, o roteiro não 
tem a “tempestade e fúria” esperadas e, com ritmo linear, disciplina imperturbável, 
reconstituição de época detalhada e muita citação literária, narra a estória de uma 
forma que, para o espectador não interessado em literatura, pode soar monótona. 

Para quem conhece a poesia de John Keats, no entanto, o filme é uma dádiva. 
Diríamos que, assim como Fanny costura os seus tecidos (lembram que o primeiro 
presente ao amante é um bordado para travesseiro?), o roteiro costura as cenas com 
e a partir de palavras poéticas, ao longo do filme inteiro. Sim, sem se importar muito 
com verossimilhança ou fidelidade biográfica, a narração intromete poesia em tudo, 
mas, o faz sempre com um sentido inventivo e tocante propriedade. Cito alguns 
exemplos. 

Dias depois da morte do irmão mais novo, instado a recitar poesia na sala de 
visitas dos Brawne, Keats o faz com o soneto que começa “When I have fears... 
(“Quando temo...”, o mesmo do filme de Lean), mas não  conclui: após o segundo 
quarteto, pára e o espectador que conhece o poema sabe por quê: no dístico final está 
o anúncio de sua própria morte. 

Numa cena de amor em que o casal, superadas as iniciais divergências, 
celebra o gosto comum pela poesia, Keats e Fanny, os dois juntos, se revezam na 
recitação de um dos poemas mais imaginativos do poeta, o famoso, belo e 
misterioso “La belle dame sans merci” (´a bela dama sem piedade´), com seu final 
infeliz, talvez um índice do destino do poeta. 

Depois da notícia recebida do falecimento do poeta em Roma, vemos uma 
Fanny desesperada, arrastar-se pelos mesmos campos que antes palmilhara ao lado 
do amado, agora verbalizando exatamente o poema que fora especialmente escrito 
para ela, o “Bright star” que, como visto, denomina o filme de Campion. No texto, o 
poeta gostaria de ser a ´rútila estrela´ que, soberana e eterna, ilumina mares, 
montanhas e pântanos, para poder, como ela, iluminar para sempre os seios da 
mulher amada, fazer só isso, e, se não  for isso, melhor morrer. 

Isto tudo para não esquecer que, ainda no começo do filme, a primeira 
indicação de que Keats e Fanny se envolverão é, aliás, sintomaticamente, o famoso 
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verso “a thing of beauty is a joy forever” (´uma coisa bela é um prazer eterno´), por 
ela jogado na cara dele para dar a entender que lera o seu “Endymion”, comprado, 
então, na livraria da esquina, por mera curiosidade – segundo a irmã menor de 
Fanny – “para saber se Keats era idiota ou não.” 

E vejam que a recitação poética se estende até à exposição dos créditos finais, 
esta toda ao som de um dos mais celebrados poemas de Keats, o mesmérico e 
encantador “Ode to a nightingale” (“Ode a um rouxinol”) 

Nenhum desses trechos poéticos, ou se for o caso, poemas completos, é, no 
filme, identificado pelo título, o que dificulta mais ainda a situação do espectador 
não–familiarizado com o assunto. Mas, ora, para esse espectador uma questão 
antecede o problema das citações, e a questão é: quem foi John Keats? 

O filme de Campion nos mostra um Keats doméstico, privado, isolado, mas, 
na verdade, a sua obra era o eco, ao mesmo tempo passivo e ativo, de um grande 
movimento artístico que eclodiu, na Inglaterra, nas últimas décadas do século XVIII 
e primeiras do século XIX – o já referido Romantismo. Era uma reação ao 
racionalismo da Idade das Luzes, mas também à industrialização nascente – daí a 
sua ênfase em duas coisas diferentes: a emoção e a Natureza. Em cena do filme em 
que Fanny, tentando entender poesia, toma aulas particulares com Keats, este se 
apressa em afirmar que “a poesia surge como folhas às árvores, e, se assim não for, 
melhor não surgir.” É o preceito da espontaneidade, já formulado pelo pai do 
movimento, William Wordsworth, que, antes de Keats, definira a poesia como “a 
spontaneous overflow of powerful feeling” / “explosão espontânea de poderosa 
emoção”. 

Historicamente falando, a primeira manifestação romântica do mundo 
literário aconteceu em 1798, quando Wordsworth publicou o seu “Lyrical Ballads”. 
Depois disso, a fonte romântica não parou mais de jorrar, pelo menos até que as 
coisas voltassem a se acalmar com a chegada da pachorrenta Era Vitoriana. Na 
Inglaterra houve duas gerações de poetas românticos, com uma curiosidade: não 
uma seguindo a outra no tempo, mas uma dentro da outra. Nascidos em torno dos 
anos 1770, Wordsworth e Coleridge formaram a primeira geração, a qual viu nascer 
e morrer a segunda, formada pelo trio Byron, Shelley e Keats, poetas de vida breve, 
falecendo, todos, bem antes dos seus antecessores poéticos. 

Ao falecer, em 1821, aos vinte e seis anos de idade, da mesma tuberculose 
que matara o irmão mais novo, Keats nem sonhava em ver o seu trabalho literário 
reconhecido. Ou se sonhava, não viu. Depois da sua morte, a sua obra é descoberta 
pelos contemporâneos e, desde então, seu nome consta como um dos poetas mais 
importantes, não apenas dentro do romantismo inglês, mas, em todos os tempos e 
em todos os lugares. Mesmo enquadrada no modelo romântico, a sua poesia se 
destaca pela condensação original de três elementos distintos: o forte sensualismo, a 
profunda reflexão filosófica e a extensiva imaginação clássica.  

Enfim, é do dado da importância dessa poesia que o espectador precisa, para 
apreciar Brilho de uma paixão. 
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Pois bem, preocupado com o espectador eventualmente não-familiarizado 
com literatura, cá comigo faço o seguinte exercício mental: rememoro o filme, 
tentando esquecer que conheço a poesia de John Keats e... não chego a lugar 
nenhum. O filme foi de fato concebido para os amantes de sua poesia e, sem isso, 
ele não funciona muito bem. Sem isso, ele é só – para voltar à abertura desta matéria 
- mais uma “estória de amor” cujos “enormes e diáfanos símbolos” se perderam em 
algum lugar indeterminado. Uma trágica estória de amor como as muitas que o 
cinema já contou. E nada mais. 

 
 
Sempre teremos Paris 
 
“E nós?” pergunta uma Ilsa atônita ao amante que com tanta convicção se 

despede dela, no aeroporto, lhe dizendo que vá, sim, depressa, que tome o avião e 
que siga com o marido para Lisboa. A resposta de Rick – todo mundo lembra – foi 
esta aí, uma das frases mais famosas do cinema: “nós sempre teremos Paris”. 

Desde então (Casablanca, Michael Curtiz, 1942), Paris virou o emblema de 
todos os sonhos românticos, por fazer, desfeitos ou refeitos. Hollywood foi pródiga 
em desenvolver esse imaginário e produzir filmes com a situação ficcional altamente 
rentável de “americanos em Paris”. 

Agora quem agarra o tema é o hiper-novaiorquino Woody Allen no seu Meia 
noite em Paris (Midnight in Paris, 2011), em cartaz em duas salas da cidade. 

Apesar do deslumbrante desfile documental de paisagem na abertura, não é 
tanto a Paris de hoje que parece interessar no filme de Allen, pelo menos o tempo 
todo não. O enfoque é parcialmente nostálgico e a Paris idealizada é a dos frenéticos 
anos vinte, quando, como se sabe, a cidade foi invadida por artistas, escritores, e 
intelectuais do mundo inteiro e virou uma mágica e única confluência de 
genialidades. 

Na verdade, como A rosa púrpura do Cairo, o filme se enquadra naquela 
categoria de obra com diegese dupla, ou seja, com dois universos ficcionais: há, de 
um lado, a vida real na Paris de hoje, e de outro, há a vida fantástica dos anos vinte, 
com direito a um vai-e-vem estratégico, cômico e dramático. 

Gil (Owen Wilson) e Inez (Rachel McAdam) são um casal de namorados que 
estão em Paris meio por conveniência, aproveitando os auspícios do pai dela, alto 
executivo americano que veio à capital francesa em viagem de negócios. Ocorre 
que, roteirista de Hollywood e romancista frustrado, Gil é um apaixonado pela 
cidade, ou mais exatamente pelo seu passado “vintista”. 

Uma noite em que é deixado a sós nas ruas noturnas da cidade, se perde, e 
numa ruela estranha, quando os sinos de Notre-Dame badalam os doze toques da 
meia-noite, o que acontece? Ele é literalmente transportado (num Peugeot antigo) 
para a Paris dos anos vinte e lá conhece figuras como Cole Porter, Zelda, Fitzgerald, 
e Hemingway, com quem, encantado e incrédulo, troca ideias sobre literatura, arte e 
vida. 
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Depois dessa noite mágica, a situação se torna mais inviável com a namorada 
que, cada vez mais envolvida com as coisas vivas do presente, estranha sua obsessão 
com esse passado morto. Ocorre que a viagem de Gil aos anos vinte passa a se 
repetir com comprometimentos cada vez maiores. Por exemplo, ele leva para 
Gertrude Stein os originais do seu livro, que são lidos e apreciados; envolve-se com 
Adriana, uma amante de Modigliani, Braque, Picasso e Hemingway; e discute sua 
situação de “dois mundos” com Salvador Dali, Man Ray e Buñuel. 

  Quando a Paris vintista já tomou conta de sua cabeça, ao ponto de roubar os 
brincos da namorada para dar de presente a Adriana, o enredo do filme se complica, 
multiplicando as diegeses: acontece que Adriana, por sua vez, também é uma 
saudosista; ela, que vive na Paris dos anos vinte, sonha com a Belle Époque e, pior, 
transporta Gil para lá, os anos 1890, onde, entre as saias levantadas do Can-can, ele 
vai sentar à mesa do Moulin Rouge com, agora já previsivelmente, Toulouse-
Lautrec, Degas e Gaughin. Os quais, por sua vez, renegam a época em que estão e 
fazem a apologia da era renascentista. 

Esse saudosismo em cadeia faz com que Gil tome consciência da importância 
do tempo presente e o filme se conclui na Paris de hoje, aquela com que se abriu a 
projeção. 

Claro, o que fica ressaltado é o encanto de Paris uma cidade que, em si 
mesma, resume muitas épocas, e onde o nosso imaginário pode viajar de frente para 
trás e de trás para frente. No fundo, o filme é uma declaração de amor à cidade, e, no 
caso, uma bela, charmosa e cativante declaração – não sem razão um dos filmes de 
Allen com maior bilheteria, segundo estatísticas recentes. 

Por outro lado, superlotado de referências cult – um pouco mais que o Allen 
de costume - não é um filme para o grande público. Se porventura o espectador não 
sabe quem foi Jean Cocteau, T. S. Eliot, Josephine Baker, Alice B Toklas e outras 
figuras  residentes ou em trânsito na Paris da época – como os já citados mais acima 
– pode perder as implicações dramáticas e cômicas do enredo. Um exemplo: ao se 
topar, nos anos 20, com o cineasta Luis Buñuel uma segunda vez, Gil lhe sugere o 
roteiro de um filme sobre uma festa burguesa sem término, porque ninguém 
conseguiria sair da mansão depois da festa finda. Buñuel não entende e se recusa a 
aceitar a ideia. Ora, este foi o filme que Buñuel viria a rodar décadas adiante, em 
1962, O anjo exterminador, e se o espectador não sabe disso, o lance resulta inócuo. 

Uma das coisas mais divertidas em Meia noite em Paris é o que Allen sabe 
fazer muito bem quando o roteiro é assim, digamos, “bidiegético”: criar uma lógica 
própria para a mistura do mundo fantasioso com o mundo da realidade; um exemplo 
entre outros: o detetive contratado pelo sogro de Gil, para persegui-lo, entra também 
no mundo da fantasia – no caso, na Versailles de Antoinette - e lá é perseguido 
como uma figura alienígena, exatamente ao contrário de Gil que, estando na década 
de 20 por afinidade, é recebido por todos com simpatia e carinho. 

Sobre os bastidores da produção, estava imaginando, cá comigo, como não 
deve ter sido difícil encontrar atores com os ´physiques de rôles´ de tantas 
personagens históricas. Ótimos estão: o Corey Stoll de Ernest Hemingway, o Tom 
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Hiddleston de Scott Fitzgerald, o Adrien Brody de Salvador Dali e a sempre 
estupenda Kathy Bates de Gertrude Stein. 

A propósito de elenco, quem surpreendentemente está ótimo como alter ego 
de Woody Allen (digo, o ator) é esse Owen Wilson, com quase os mesmos trejeitos 
de sua interpretação neurótica. 

Com certeza, um momento conceitual chave no filme é aquele em que o seu 
personagem, num nervoso e visceral tour de force expressivo, explica à amiga, a si 
mesmo e a nós, que uma cidade pode ter o mesmo valor de qualquer grande obra de 
arte. Claro, a cidade é Paris e a voz é de Allen, o roteirista.  

Enfim - como negar? – o filme inteiro é Woody Allen, nos seus setenta e seis 
anos de existência brilhando igual a Paris – sim, aquela que Ilsa, Rick e nós todos 
sempre teremos. 


