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Resumo

Este trabalho examina representações de dramas íntimos, do questionamento das 
mulheres frente às desigualdades de poder, nas relações entre os sexos, e, ainda, 
imagens da busca de autonomia e de liberdade sexual, nos filmes Os Cafajestes,  
A Falecida e O Desafio,  integrantes do Cinema Novo,  movimento cultural  que 
surge  no  Brasil,  nos  anos  1960.  Aqui,  dramas  íntimos  são  definidos  como 
situações ou experiências vivenciadas por homens e mulheres, em espaços nos 
quais se circunscrevem suas relações afetivas e sexuais.  A escolha do cinema 
para  analisar  esta  temática  deve-se  ao  fato  de  entendê-lo  como  veículo  que 
dialoga com o contexto histórico,  embora empregue uma linguagem específica 
para  transmitir  mensagens  –  associação  de  imagens,  movimento  de  câmera, 
efeitos de iluminação e uso de sons. Assim, a pesquisa se insere dentro de uma 
perspectiva sociológica que adota como princípio básico o estabelecimento de um 
vínculo da obra com o conjunto das relações históricas, culturais, econômicas e 
políticas. Apesar da filmografia do Cinema Novo voltar-se caracteristicamente para 
representações  dos  problemas  econômicos  e  políticos  do  país,  a  pesquisa 
realizada  identificou  que  cineastas  envolvidos  com  este  movimento  cultural 
abordaram, também, questões referentes aos “dramas íntimos”, construindo novas 
representações do feminino e do masculino. Nos filmes analisados, percebe-se a 
atribuição de valores que contribuem para denegrir as imagens femininas, o que, 
por sua vez, reforça modelos masculinos referendados por padrões de atitudes 
agressivas  e  violentas  contra  a  mulher.  Porém,  há,  simultaneamente, 
representações  de  mulheres  determinadas  e  decididas,  que  escolhem  os 
caminhos que querem trilhar e, neste sentido, mantêm relações de poder com os 
homens.  A  despeito  de  emergirem  traços  não  unívocos  no  que  se  refere  às 
práticas  de  homens  e  mulheres,  em  última  instância,  estão  presentes 
representações de regras sociais rígidas no que concerne a comportamentos de 
mulheres que ousam enfrentar as determinações sociais. 

Palavras Chave: Cinema, Gênero, Intimidade.



Abstract  

This  study  examines  representations  of  intimate  dramas  on  the  question  
of  women  facing  the  inequality  of  power,  in  relationship  between  the  
sexes,  as  well  as  images  of  the  search  for  autonomy  and  sexual  liberty  
in  the  films  Os Cafajestes,  A Falecida and  O Desafio,  which  are  part  of  the  
New  Cinema,  a  cultural  movement  which  arose  in  the  60s.  Here,  
intimate  drama  is  defined  as  situations  or  experiences  which  men  and  
women  have  in  the  space  which  surrounds  their  affective  and  sexual  
relationships.  The  choice  of  cinema  to  analyze  this  theme  was  due  to  
the  fact  of  understanding  that  cinema  is  a  dialogue  with  a  historical  
context,  even  though  it  uses  a  specific  language  to  transmit  messages  
?  having  an  association  to  images,  movement  of  the  camera,  the  
lighting  effects  and  the  use  of  sound.  Thus,  this  study  is  set  in  a  
sociological  perspective  which  adopts  the  establishment  of  a  link  of  
the  work  (the  film)  with  the  group  of  historical,  cultural,  economic  
and  political  relationships  as  a  basic  principle.  In  spite  of  the  
filmography  of  the  New  Cinema  being  characteristically  directed  towards  
the  representation  of  economic  and  political  problems  of  the  county,  the  
study  done,  identified  the  movie  directors  involved  with  this  cultural  
movement  who  also  approached  questions  referring  to  ?intimate  
dramas?  forming  new  representations  of  being  feminine  and  of  being  
masculine.  In  the  films  analyzed,  one  perceived  the  attribution  of  
values  which  contribute  to  the  denigration  of  feminine  images,  which,  
in  turn,  reinforces  masculine  models  confirmed  by  patterns  of  
aggressive,  violent  attitudes  towards  women.  However,  at  the  same  time  
there  are  representations  of  women  who  are  determined  and  decided,  who  
choose  paths  which  they  want  to  take,  and  in  this  way  maintain  
relationships  of  power  with  men.  Despite  emerging  traces  which  are  not  
homogenous  in  that  which  refers  to  the  practices  of  men  and  women,  
there  are,  in  summary,  representations  of  continuing  strict  social  
rules  concerning  the  behavior  of  women  who  dare  to  face  social  
determinations.  

Key words: cinema, gender, intimacy
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INTRODUÇÃO



O problema

Ao ingressar no Doutorado de Sociologia, decidi estudar como aparecem as 

imagens de mulheres no cinema nacional, na década de 1960. Do contato com a 

filmografia  desse  período  afloraram  outros  temas,  intimamente  relacionados  à 

minha primeira intenção, que me obrigaram a ampliar o campo de investigação. 

Voltei-me também para o exame de aspectos ou dimensões de outros temas, de 

algum modo, vinculados àquilo que elegera como eixo central do meu objeto de 

estudo. Nesses termos, debrucei-me sobre: o questionamento das mulheres frente 

à desigualdade de poder nas relações entre os sexos, a busca da autonomia e da 

liberdade  sexual,  infidelidade  feminina,  crise  da  família,  crise  da  autoridade 

baseada  em  um  modelo  patriarcal.  Busco,  assim,  compreender  como  estão 

representados, no cinema, os dramas íntimos vivenciados por homens e mulheres 

em  seu  cotidiano.  A  escolha  do  cinema  como  veículo  para  examinar  essas 

questões  deve-se,  principalmente,  ao  fato  de  considerá-lo  um meio  capaz  de 

dialogar com determinadas circunstâncias históricas e, nesse sentido, interpretar 

aspectos ou dimensões da cultura e da sociedade. Jorge Coli, crítico de cinema e 

estudioso da cultura, afirma que “pelo menos nos últimos 50 anos o cinema se 

mostrou mais criador que as outras artes e mais reflexivo que muita teoria” (Jornal 

Folha de São Paulo, Caderno Mais! 13 de junho de 2004). 

Com  efeito,  a  partir  dos  anos  1950,  a  realização  de  dois  congressos 

brasileiros, no Rio de Janeiro e em São Paulo, respectivamente em 1952 e 1953, 

possibilitou  a  discussão  de  questões  cruciais  a  respeito  do  cinema  nacional. 

Nesse  contexto,  acumulando  idéias,  fruto  mesmo  dos  debates,  cineastas 

brasileiros  chegam à  conclusão  de  que  já  não  lhes  satisfaz  fazer  um cinema 

industrial, adotando uma alta tecnologia, cercando-se de equipamentos precisos e 

sofisticados,  numa  alusão  aos  filmes  produzidos  no  Estúdio  Vera  Cruz.  Era 

necessário,  antes  de  tudo,  dizer  “não”  à  dominação  imposta  pelo  cinema 

estrangeiro, representado, então, principalmente por aquilo que se produzia em 
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Hollywood. Para esses cineastas, somente dessa forma haveria a possibilidade de 

se fazer um cinema considerado “culturalmente forte” e economicamente viável. 

Estavam lançadas as bases para o que, depois, ficou conhecido como Cinema 

Novo.

A pesquisa que dá subsídios a este trabalho situa-se no âmbito do Cinema 

Novo, movimento cultural que caracterizou a filmografia brasileira nos anos 1960, 

reconhecido  pela  construção  de  uma  perspectiva  crítica  frente  aos  problemas 

sociais.  Embora  se  possa  considerar,  por  exemplo,  a  Chanchada  como  uma 

produção que, mesmo apelando para a comédia, termina fazendo, algumas vezes, 

uma  crítica  a  situações  vividas  no  país  –  a  despeito  de  sua  obediência  aos 

padrões de Hollywood – pode-se dizer que é com o Cinema Novo que aparece a 

posição  deliberada,  por  parte  de  alguns  cineastas,  de  utilizar  o  cinema  como 

espaço  de  crítica.  De  fato,  o  compromisso  com  uma  espécie  de  veia  crítica 

assume centralidade no âmbito dessa filmografia. É nesse sentido que o Cinema 

Novo se apresenta como “vanguarda”, focalizando, primordialmente, aspectos das 

desigualdades  sociais,  da  fome  e  da  miséria  no  campo  e  na  cidade,  vistos, 

também,  como decorrentes  das transformações pelas  quais  vinha passando a 

sociedade brasileira, sendo a dimensão reflexiva incorporada por alguns cineastas 

a partir  deste período.1 Aí se percebe uma sintonia do cinema nacional com o 

“cinema  moderno”,  significando  a  vigência  de  uma  “problemática  estética 

associada ao debate político”. 

(Tal período foi),  estética e intelectualmente,  (o)  mais  denso do 
cinema  brasileiro.  As  polêmicas  da  época  formaram  o  que  se 
percebe hoje como um movimento plural de estilos e idéias que, a 
exemplo de outras cinematografias, produziu aqui a convergência 
entre a ‘política dos autores’,  os filmes de baixo orçamento e a 
renovação da linguagem, traços que marcam o cinema moderno, 
por oposição ao clássico e mais plenamente industrial  (XAVIER, 
2001, p. 14).

1Ressalte-se que, nas décadas de 1930 e 40, a filmografia brasileira é influenciada por um padrão 
importado de Hollywood que consistia em privilegiar a beleza de atores e atrizes, instaurando-se 
um verdadeiro culto ao glamour e à juventude. Adhemar Gonzaga e Mário Behring, editores da 
Revista Cinearte, defendem um cinema “higienizado”, elegendo como referência ambientes ricos, 
luxuosos e elegantes, posicionando-se, assim, contra os filmes que apresentavam imagens que, 
conforme o entendimento de ambos, denegriam o país (MOURA, 1987). 
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Assim, considerando que o Cinema Novo se sensibilizou pelas questões 

sociais  e  políticas,  me  pergunto  de  que  forma  ele  “olhou”  para  situações 

vivenciadas por homens e mulheres? Neste sentido, mesmo reconhecendo que 

alguns cineastas brasileiros, naquele momento, priorizavam “temas sociais” (que, 

repita-se,  não  incluíam  situações  “de  submissão”  vividas,  por  exemplo,  pelas 

mulheres,  ou, em outros termos, não incluíam as experiências vivenciadas por 

homens  e  mulheres  no  seu  relacionamento  cotidiano),  me  pergunto  como 

“internalizaram”  e  produziram  as  representações  sobre  o  feminino?  Que 

significados e valores esses filmes imprimiram aos papéis desempenhados por 

homens  e  mulheres?  Como  configuraram  as  múltiplas  e  contraditórias 

representações relativas ao feminino e ao masculino? Como os dramas íntimos se 

expressaram e  como  se  articularam aos  problemas  mais  gerais  presentes  na 

sociedade brasileira? 

A despeito de não haver uma univocidade na postura dos integrantes do 

Cinema Novo no que diz respeito a realizar, por um lado, filmes mais densos e 

reflexivos ou, por outro, filmes capazes de ter um maior poder de comunicação 

com  o  grande  público,  prevalece  a  tendência  de  empregar  os  princípios 

estabelecidos como referência  “à  política de seus autores;  à  realidade que foi 

apreendida e plasmada em visão de mundo” (Idem, 35). Explicitam-se, aí, alguns 

dos  traços  significativos  que  integram  a  concepção  do  “cinema  de  autor”,  na 

medida em que este utiliza o cinema como expressão cultural das contradições 

econômicas e sociais. Assim, mostrar o acirramento das questões sociais2 que se 

delineiam  a  partir  dos  anos  50,  torna-se  crucial  para  os  jovens  cineastas, 

considerando que, por sua vez, o país passa por um momento de efervescência 

política,  contando  com  ampla  participação  da  sociedade  civil,  via  sindicatos, 

movimento estudantil,  partidos políticos que pleiteiam uma intensa mudança na 

desigual estrutura sócio-econômica brasileira. 

2 A tendência de fazer do cinema um instrumento de reflexão crítica sobre os problemas que atingiam o país é 
devida,  basicamente,  à filiação teórica dos jovens cineastas  ao discurso de esquerda que tem suas raízes 
fincadas na matriz marxista.
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Esse momento também é marcado pela chamada “Revolução Sexual e de 

Costumes”, revolução aqui entendida como mudança no que concerne à história 

de  mulheres  e  homens,  provocando  alterações  profundas  nas  suas  vidas, 

repercutindo  sobre  as  relações,  assim  como  sobre  as  instituições  sociais.  Na 

“sociedade patriarcal”,  até então ancorada no modelo masculino de autoridade, 

surge, assim, um questionamento dos valores tradicionais em nome dos quais a 

mulher se submete a um rígido código de comportamento. Por outro lado, tais 

acontecimentos não podem ser dissociados dos problemas mais gerais ou mais 

amplos que afetam a realidade social e política do país. Com efeito, deve-se levar 

em conta que fatores como o crescimento das cidades e o crescimento industrial 

trazem mudanças que repercutem, diferentemente, sobre as práticas vivenciadas 

por  homens  e  mulheres.  Os  anos  1950  conhecem  um  incremento  da 

industrialização que oferece maiores chances profissionais e educacionais tanto 

para homens quanto para mulheres. No que concerne ao trabalho feminino, fora 

de  casa,  no  entanto,  “ainda  que  cada  vez  mais  comum”,  a  mulher  enfrenta 

resistência.  Na  prática,  tal  resistência  se  expressava,  por  exemplo,  na  não 

aceitação,  ou  através  de  uma  série  de  restrições,  por  parte  dos  homens  (e 

também  de  mulheres),  da  inserção  da  mulher  no  “mundo  do trabalho”. O 

comportamento ideal preconizado para a mulher é definido, ainda, a partir  dos 

papéis femininos tradicionais – ser esposa, mãe e dona de casa, ou seja, esses 

papéis  seriam  marcas  da  feminilidade.  São  reforçados  traços  que,  segundo 

alguns, fazem parte da essência feminina: sensibilidade, instinto materno, pureza, 

resignação  e  doçura,  fazendo  lembrar  as  bases  científica  e  biológica  desses 

discursos que naturalizam os sentimentos e práticas sociais. Embora esse período 

estabeleça  uma  relação  menos  hierarquizada  entre  marido  e  mulher,  ainda  é 

visível o controle sobre a sexualidade feminina, prevalecendo a aceitação de uma 

dupla moral sexual: de um lado, “reprime a sexualidade feminina, mantendo o tabu 

da  virgindade  e  a  intolerância  para  com  o  adultério  feminino,  por  outro,  é 

condescendente  quanto  ao  adultério  masculino  e  quanto  à  prostituição,  seu 

complemento natural e necessário” (BRUSCHINI, 1990, p. 70). Ainda nos anos 60, 

a  Revista  O  Cruzeiro mantém  a  coluna  “Da  Mulher  para  a  Mulher”  na  qual 
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expressava o cuidado que as jovens deveriam ter para se adequar ao perfil da 

“mulher direita ou decente”.3

Manifesta-se uma tensão entre um modelo que impõe um rígido padrão 

moral,  e  outras  propostas  que  rompem  com  esse  quadro.  Encontramos, 

historicamente,  atitudes  e  práticas  femininas  que  extrapolam  certos  modelos, 

principalmente se levarmos em conta que, no Brasil, chegam ecos do movimento 

feminista desencadeado na Europa e nos Estados Unidos: o questionamento da 

situação de desigualdade nas relações entre os sexos, principalmente no âmbito 

do lar e do casamento aos poucos, vai ocasionando uma série de alterações na 

instituição casamento, desde as menos significativas a outras mais significativas, 

expressas, por exemplo, no aumento do número de separações e desquites. A 

descoberta  da  pílula  anticoncepcional,  também  possibilita  às  mulheres  mais 

ousadas  (e  a  homens  também)  a  prática  sexual  desvinculada  do  desejo  de 

procriação (desobrigada da procriação) e também fora do casamento. E assim, 

gradativamente, através também da incorporação de outros valores culturais, as 

mulheres vão se sentindo mais livres para exercer sua sexualidade. Até então, o 

lugar reservado à mulher é, preferencialmente, a esfera privada, cabendo a ela 

tarefas  concernentes  aos  cuidados  com  os  filhos,  o  marido  e  a  casa. 

Posteriormente, sua entrada na universidade e inserção no mercado de trabalho, 

também possibilitam maior participação feminina na cena pública.4 Tais fatores 

3 Em pesquisa realizada nos “Arquivos do Nirez Azevedo”, entre os meses de junho a agosto de 2005, fiz a 
leitura das Revistas “O Cruzeiro” da década de 1960. A coluna “Da Mulher para a Mulher”, escrita por Maria 
Tereza,  reforçava  valores  considerados  tradicionais  no  que  diz  respeito  aos  papéis  desempenhados  por 
homens e mulheres: a mulher é responsável pela manutenção da harmonia do lar e, mesmo que os novos 
tempos exigissem o trabalho fora de casa, os cuidados com os filhos e maridos deveriam ser mantidos. Por 
outro lado, Carmem da Silva, em artigos publicados na Revista Cláudia e, posteriormente reunidos no livro 
“O homem e a mulher no mundo moderno” (1971), abordando temas semelhantes, mas de um outro ângulo, 
faz menção ao Relatório Kinsey, publicado em 1948 nos Estados Unidos, e, no Brasil no final dos anos 60, 
“que  põe  a  nu  a  freqüência  do  adultério,  não  só  entre  homens,  mas  também  entre  as  mulheres,  da 
homossexualidade etc. (Segundo a autora), o código moral oficial e o critério vigente de ‘normalidade sexual’ 
só eram admitidos da boca para fora: na intimidade, apenas uma minoria se ajustava a eles”.       
4 O crescimento  da  participação  feminina  no  mercado  de  trabalho  brasileiro  pode  ser  compreendido  se 
relacionarmos esse fator à sua presença no ensino superior. A expansão do terceiro grau ocorre durante a 
década de 70, constatando-se uma maior concentração de alunos na área de Ciências Humanas e Sociais: “Se 
em 1970 apenas 42,4% dos alunos eram mulheres, este percentual sobe para 49% em 1980 e no final da 
década de 1980 encontramos 52% de mulheres entre os estudantes universitários brasileiros” (ROSEMBERG, 
1994, p. 48).  
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provocam  uma  forte  mudança  na  estrutura  familiar,  alterando  os  padrões  de 

relacionamento  entre  o  casal  e  repercutindo,  também,  diretamente  no 

desempenho dos papéis masculinos e femininos e, em alguns casos, até criando 

novos papéis, como por exemplo, a função de provedor,  antes eminentemente 

atribuição do homem, estende-se agora, também à mulher.  

O  Cinema  Novo,  pelo  menos  no  plano  teórico,  não  mostra  uma 

preocupação  explícita  com o  novo  desenho  das  relações  entre  os  sexos  que 

naquele momento, anos 1960, afloram, principalmente nos espaços urbanos do 

país. Tais mudanças no contexto nacional respondem, em certa medida, a esses 

movimentos sociais que ocorrem no plano internacional, incentivando as mulheres 

a lutarem por maior autonomia e liberdade sexual. As alterações desse período, 

em  relação  a  uma  nova  situação  vivenciada  pelas  mulheres,  têm  uma  força 

significativa, na medida em que se encontram inseridas no conjunto das relações 

sociais, não podendo ser extraídas desse contexto. Certamente, as circunstâncias 

históricas não impõem temas, porém, é notória a forma pela qual o Cinema Novo 

assume  a  postura  de  utilizar  o  filme  como  veículo  de  novas  idéias  ou  para 

apresentar interpretações dos chamados problemas sociais. É nesse sentido que 

o Cinema Novo traz para a tela,  vistas sob outros  ângulos,  cenas de miséria 

social, de pobreza e fome, para citar alguns desses “problemas” (não se incluindo, 

nos problemas sociais, as questões relativas a gênero).

Devem-se  considerar,  ainda,  as  diferentes  posições  dos  principais 

representantes desse movimento. A despeito da inegável influência de Glauber 

Rocha como líder de um grupo preocupado em fazer um novo cinema, e mais, da 

repercussão internacional que à época teve o cinema brasileiro - graças, em parte, 

à sua presença constante como grande articulador5 -,  é necessário apontar as 

distintas perspectivas existentes dentro do próprio movimento. 

5 Glauber  Rocha  foi  reconhecido  como líder  de  um movimento  artístico  que  alcançou  amplo  prestígio. 
“Através da correspondência e das viagens, consegue articular um movimento com repercussão internacional. 
(...) A logística do Cinema Novo tem muito de guerrilha (no caso, guerrilha cultural): poucas pessoas em 
pontos  cruciais,  revezando-se  nas  funções  (produção,  direção,  distribuição,  articulação  teórica,  agitação 
política) e formando uma rede que potencializa esforços isolados” (BENTES, 1997, p. 24). 
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Mesmo  aqueles  que  comungavam  mais  diretamente  com  as  principais 

idéias norteadoras de se fazer um cinema reflexivo e crítico, como Paulo César 

Saraceni, Paulo Emílio Salles Gomes, Nelson Pereira dos Santos, não constituíam 

um  conjunto  que  apresentasse  homogeneidade  de  pensamentos.  Essa 

diversidade de concepções resultou na escolha de temas distintos daqueles que 

caracterizaram o Cinema Novo. Alguns cineastas se afastavam das diretrizes mais 

gerais do movimento, e, dessa forma, deixavam de utilizar o cinema como veículo 

de “propostas revolucionárias”. Abordaram os “temas sociais” de forma tangencial, 

e voltaram-se para salientar os dramas vivenciados por homens e mulheres no 

seu cotidiano. Inserem-se nessa linha  Os Cafajestes,  A Falecida e  O Desafio, 

dirigidos,  respectivamente,  por  Ruy  Guerra,  Leon  Hirszman  e  Paulo  César 

Saraceni. Os Cafajestes (1962) aborda o tratamento humilhante que dois homens 

dispensam às mulheres;  A Falecida (1965) conta a história de uma mulher que 

trama sua própria morte, ao ter sido descoberta sua traição ao marido. O Desafio 

(1965)  trata  a angústia  de um jovem intelectual  que vê seus ideais  frustrados 

devido ao Golpe Militar instaurado no país em 1964. Sua dor o desnorteia frente a 

uma relação que mantém com uma mulher casada.    

São estes filmes que escolhi para analisar. Qual fio condutor regeu essas 

escolhas visto não se tratar do mesmo diretor? Tomando um conjunto de histórias 

díspares,  pretendo  analisar  como  estão  representadas  diferentes  práticas  de 

homens e mulheres,  cujas experiências são vivenciadas de maneiras bastante 

diversas. Os  Cafajestes representa  o  isolamento  das  personagens,  seu 

desenraizamento, a falta de vínculo afetivo e familiar. Mostra uma sociedade em 

que o poder  do dinheiro  exerce uma influência  sobre a atitude de jovens que 

vivem em busca de status. Em A Falecida é possível ver sinais de decadência, de 

acentuado empobrecimento de uma classe média que vive no subúrbio carioca. É 

nessa atmosfera que a tudo confere um ar de escassez, o cenário em que as 

personagens se movimentam. O pano de fundo de O Desafio é o Golpe Militar de 

1964 que deixa a personagem perplexa frente ao papel que desempenha como 

intelectual de esquerda, ocasião em que fica sem perspectivas para continuar um 
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caso de amor. Esses três filmes falam sobre os dramas íntimos, relacionando-os, 

continuamente, aos problemas mais gerais da sociedade capitalista.

 Examinar tais dimensões no Cinema Novo não deixa de ser inusitado, na 

medida  em que  sua  filmografia  voltava-se  para  privilegiar  representações  dos 

problemas econômicos e políticos que atingiam o país. Nas palavras de Xavier: 

                                   Glauber Rocha, com outros artistas naquela década, trazia 
consigo o imperativo da participação no processo político-social, 
assumindo inteiramente o caráter ideológico em sentido forte, de 
pensamento interessado,  vinculado à  luta de classes.  Afirmava 
então o desejo de conscientizar o povo, a intenção de revelar os 
mecanismos de exploração do trabalho inerentes à estrutura do 
país (1983, p. 11). 

No presente trabalho, identifico a maneira pela qual os cineastas inseridos 

nesse  movimento  se  debruçaram  sobre  novas  temáticas  e  ainda  construíram 

novas formas nas representações do feminino. Não mais o star-system, a femme 

fatale – representações freqüentes de mulheres nos filmes realizados até os anos 

1950, que enfatizavam traços relativos à beleza, à sensualidade –, mas mulheres 

portadoras de questionamentos, de dúvidas; não mais “a mulher”, mas mulheres 

pobres e mulheres burguesas, com seus dramas e sofrimentos. Assim, os filmes 

que integram o Cinema Novo rompem com o modelo calcado nos tipos femininos 

românticos  e  retratam  mulheres  fortes,  que  se  destacam  como  protagonistas, 

ocupando posições centrais na narrativa: em Vidas Secas (1963), o silêncio que 

cerca Sinhá Vitória não é suficiente para apagar sua força interior; em Porto das 

Caixas (1962), a protagonista, atormentada por uma vida massacrada pela rotina, 

vislumbra como saída um gesto desesperado; em Deus e o Diabo na Terra do Sol 

(1963), Rosa, a personagem central, tem um papel de destaque no encadeamento 

dos fatos. Entretanto, os significados atribuídos a homens e mulheres, em virtude 

de serem construídos simbolicamente, apresentam uma multiplicidade de sentidos 

que se colocam para além de traços bem definidos, unívocos e homogêneos,  o 

que contribuiu para constatar que nos filmes realizados pelo Cinema Novo estão 

presentes outras representações do feminino que não se enquadram nas citadas 

acima. O conceito de gênero permite entender com mais clareza essa questão.
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Examinando o conceito de gênero

É pertinente, pois, analisar tais questões no cinema, na medida em que ele, 

através  de  uma  linguagem  específica,  “produz  e  reproduz  representações  de 

gênero” mesmo no caso do Cinema Novo, que, como já vimos, não põe o “gênero” 

entre  as  suas  preocupações.  Convém  lembrar,  ainda,  que,  no  que  pese  a 

ocorrência  de  transformações já  referidas  por  mim aqui,  no  terreno de papéis 

masculinos e femininos,  naquele contexto,  as discussões não eram postas em 

termos de gênero. 

Os  estudos  de  gênero,  desenvolvidos  principalmente  a  partir  dos  anos 

1980, contestam a perspectiva que explica as diferentes experiências de homens 

e mulheres como decorrentes das diferenças de sexo. Mesmo levando em conta a 

imanência  do  sexo  biológico,  não  são  apenas  as  diferenças  anatômicas  que 

configuram o “ser masculino” e o “ser feminino”, e sim, os significados construídos 

no plano cultural e atribuídos a ambos. As pesquisas desenvolvidas nesta área 

também mostram os limites das análises que identificavam uma total subordinação 

das mulheres em suas relações estabelecidas com os homens. Esta visão retira 

da  mulher  qualquer  possibilidade  de  exercício  de  poder,  e,  conforme  afirma 

Safiotti,  as  mulheres  sempre  detiveram  poder,  “mesmo  que  em  doses 

tremendamente  desiguais”  (SAFFIOTI,  1992,  p.  184).  Assim,  as  diversas 

tentativas  de  conceituar  gênero  expressam  o  fato  de  ser  este  um  conceito 

histórico, portanto processual e não unívoco, e refere-se prioritariamente a uma 

construção cultural.  

A  minha  análise  se  apóia  na  categoria  de  gênero,  entendida  como  o 

resultado de significados que são atribuídos ao feminino e ao masculino. Por sua 

vez, os sistemas de significados não são construções abstratas, mas antes, estão 

relacionados aos processos de organização social.  Assim, com a finalidade de 

limitar  as  múltiplas  e  contraditórias  práticas  desempenhadas  por  homens  e 

mulheres, as instituições sociais elaboram ”conceitos normativos” que tomam a 

forma  de  uma  “oposição  binária”,  definindo  traços  que  devem  constituir  os 
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universos  masculino  e  feminino.  De  um lado,  mulheres  definidas  como mães, 

naturalmente dedicadas, abnegadas, puras, e de outro, vistas como pecadoras, 

sedutoras, impuras; ao homem são atribuídos traços identificados  a  força, vigor, 

firmeza,  segurança.  A  despeito  da  imposição  desse  modelo  dual,  as  práticas 

sociais  se  manifestam de  maneira  muito  mais  plástica,  o  que  pode  ocasionar 

conflitos  e  questionamentos,  possibilitando  identificar  a  constante  presença  de 

rupturas.

A noção de gênero é vista, assim, como algo em construção, através dos mais 
distintos processos e em várias instâncias sociais, como na mídia, no sistema 
educacional,  nas diversas instituições sociais,  e também se faz, embora de 
forma menos óbvia, na academia, nas práticas artísticas de vanguarda, nas 
teorias  radicais  e,  nesse  sentido,  é  possível  dizer  que  o  cinema pode  ser 
considerado como uma ‘tecnologia de gênero’, expressão que indica o cinema 
como produtor de representações de gênero (LAURETIS, 1994, p. 225). 

A expressão “tecnologia de gênero”, utilizada por Lauretis (1994), inspira-

se, por sua vez, em Foucault,  que emprega o termo “tecnologia de sexo” para 

definir  a  sexualidade  não  como uma propriedade  intrínseca  dos  sujeitos,  mas 

construída  por  discursos,  regulamentos  e  leis,  ou  seja,  por  um  conjunto  de 

técnicas  sociais,  tendo  como  objetivo,  dentre  outros,  disciplinar  e  controlar  a 

sexualização das crianças e do corpo feminino. 

Entretanto,  o  fato  de  Foucault  não  priorizar  em  suas  investigações  as 

diferenças existentes entre homens e mulheres contribui para que Lauretis formule 

uma definição que se coloca para além da concepção do autor. Assim, define

(...)  tecnologias  de  gênero  (como)  discursos  institucionais  que 
constituem os sujeitos sociais com poder de controlar o campo do 
significado  social  e  assim  produzir,  promover  e  implantar 
representações de gênero. Um sujeito constituído no gênero não 
apenas  pela  diferença  sexual,  e  sim  por  meio  de  códigos 
lingüísticos  e  representações  culturais;  um  sujeito  ‘gendrado’ 
(marcado por especificidades de gênero) não só nas experiências 
de  relações  de  sexo,  mas  também,  nas  de  raça  e  classe;  um 
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sujeito múltiplo em vez de único, e contraditório em vez de dividido 
(Idem: 228). 

Entendendo o cinema como uma instituição que produz representações de 

gênero,  me  pergunto  que  traços  mais  comuns  entre  si  os  filmes  referidos 

destacam, quando veiculam imagens masculinas e femininas. Que papel homens 

e  mulheres  desempenham na  narrativa  e  que  sentido  são  atribuídos  a  esses 

papéis? O texto fílmico pode ser visto como um processo submetido a constantes 

e contínuos deslocamentos, o que contribui para que o sentido da mensagem seja 

múltiplo  e  instável.  Assim,  o  conceito  de  gênero  é  útil,  na  medida  em  que 

compreende o feminino e o masculino como construções simbólicas, nas quais 

estão presentes contradições e ambigüidades. Como analisar os filmes levando 

em conta essa concepção discutida anteriormente é que será objeto de análise do 

próximo item. 

Procedimentos metodológicos: análise de textos fílmicos

A  sociologia  da  arte:  “volta  a  sua 
atenção para os valores autônomos 
das obras e ao mesmo tempo não 
separa a obra da vida” (Eco, 1972, 
p. 42).

Os estudos de sociologia da arte datam do início do século XX, momento 

em que foi possível tomar a obra de arte como objeto de análise, procedimento até 

então impensável a uma ciência que pretendia elaborar um conhecimento objetivo 

e neutro, segundo os parâmetros de racionalidade e objetividade que regiam as 

ciências da natureza. Neste momento, sociólogos e antropólogos perceberam que 

as  produções  artísticas,  como,  por  exemplo,  cinematográficas  e  musicais,  se 

mostravam espaços férteis aos estudos dos fenômenos sociais.          

A  investigação  sociológica  preocupada  com  a  compreensão  do  objeto 

artístico adota como princípio básico o estreito vínculo da obra com o conjunto das 

relações históricas,  culturais,  econômicas e políticas.  Esse princípio  tem como 
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pressuposto a idéia da “dissolução da autonomia da obra”, que significa, conforme 

Eco, o processo através do qual, o objeto artístico não existe por ele mesmo, de 

forma autônoma. Pensar numa autonomia da arte seria aceitar que ela seria o 

resultado,  tão  somente,  da  expressão  dos  sentimentos  do  artista.  Entretanto, 

deve-se ir para além dessa perspectiva, e pensar na presença ativa do artista, 

como sujeito que integra o conjunto das relações históricas. Na medida em que o 

objeto artístico encontra-se vinculado à rede de relações históricas, situando a 

presença ativa do autor:

Mesmo onde o autor  julga  nada dizer  acerca de si  e  do próprio 
mundo (...) traduz sempre a sua personalidade e as constantes de 
uma época e de um ambiente. Neste sentido, pode ver-se como a 
arte se alimenta de toda a civilização de seu tempo, refletida na 
irrepetível  reação  pessoal  do  artista;  e  nela  estão  presentes  as 
maneiras  de  pensar,  viver  e  sentir  de  toda  uma  época,  a 
interpretação da realidade, a atitude perante a vida, os ideais e as 
tradições e as esperanças e as lutas de um período histórico (ECO, 
1972, p. 34). 

No caso em estudo, também penso na produção fílmica realizada no Brasil 

nos anos 1960 como, de um modo ou de outro, influenciada por um conjunto de 

variáveis que compreende não somente elementos da dinâmica social (processo 

de  urbanização,  intensificação  do  processo  de  industrialização,  inserção  das 

mulheres  no  mercado  de  trabalho,  mudanças  na  estrutura  familiar,  que 

repercutiram sobre as práticas e orientações culturais de homens e mulheres), 

mas, também, segundo Eco, diz respeito ao processo através do qual os cineastas 

fazem  representações  daquele  conjunto  de  variáveis.  Representações  aqui 

entendidas  não  como  simples  reprodução  do  objeto  empírico,  ou  como  se 

houvesse  uma  coincidência  entre  filme  e  “real”.  Representações  como  um 

processo no qual se encontram presentes o artista com suas experiências, suas 

intenções e seu saber, muito embora, ele não fique preso a estas instâncias. 

                                   O criador de obras não permanece na vivência (...) o criador de 
obras faz da vivência a inspiração inicial, o impulso original e vital. 
(Mas)  regressa  à  obra,  expressando-a  com  as  contradições  e 
conflitos (...). Em vez de refletir o real (tese empobrecedora) a obra 
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suplanta, despreza o real e parece engendrá-lo (LEFEBVRE, 1983, 
p. 224 / 229). 

Assim, se o cinema não pode ser visto como “representação fidedigna do 

objeto”, e não faz sentido mesmo vê-lo assim, neste trabalho, concebo o cinema 

como uma forma de interpretação. É desse modo que podemos vê-lo como um 

espaço de produção e veiculação de representações sociais. O cinema emprega, 

também,  uma  linguagem  específica,  eu  diria  ainda,  linguagens  específicas. 

Comparando a linguagem do cinema a outras expressões da cultura, por exemplo, 

literatura  e  artes  plásticas,  nos  damos  conta,  mais  claramente,  das  suas 

especificidades. No caso do cinema, é interessante ver como as “interpretações 

são  interpretadas”  pelos  diretores.  E,  como  conhecemos  ou  dominamos  os 

códigos presentes no movimento da câmera, no emprego da iluminação, no uso 

de  sons,  nas  falas,  é  possível,  através  da  pesquisa,  “interpretarmos  essas 

interpretações”. Assim, ancorada nessas idéias, tomo o Cinema Novo e, a partir 

dos  três  filmes  já  mencionados,  faço  uma  interpretação  sociológica  acerca  de 

como o Cinema Novo interpretou os dramas íntimos e, dentro deles, o feminino e 

o masculino, e a articulação dos dramas íntimos aos dramas sociais.    

O cinema é,  antes de tudo,  uma prática significativa e,  no processo de 

atribuir significados, comporta representações de rupturas, conflitos, contradições, 

ambigüidades, reforço à ordem etc. Nos filmes examinados, observo a existência 

de contradições, por  exemplo,  quando a figura masculina assume uma prática 

autoritária em alguns momentos do enredo e, em outros, demonstra fragilidade, 

como  é  o  caso  da  personagem  Vavá,  de  Os  Cafajestes.  Essa  forma  de 

representar um fato pode surpreender o público do cinema, na medida em que, 

supostamente, este estaria sempre procurando uma “ordem sem contradições”; 

como  se  tentasse  esconder  ou  mascarar  as  “ambigüidades”,  “desordens”, 

presentes no cotidiano.  E, neste caso, haveria uma concepção do cinema como 

“reflexo do real”. As instituições sociais – científicas, religiosas, artísticas, a mídia 

– se encarregam de passar essa visão de dualidade, do “bem X mal”, do “forte X 

fraco”,  da  “ordem X  desordem”.  Assim,  os  filmes  musicais,  a  chanchada,  por 

exemplo, obedecem a esse esquema. A filmografia dos anos 1950, no entanto, 
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contraria tal modelo, inaugurando uma nova forma de representação, na medida 

em que os cineastas incluíam em seus filmes traços ambíguos e contraditórios.

Ao  longo  do  processo  de  análise,  estou  permanentemente  atenta  aos 

movimentos  que,  “dentro”  e  “fora”  do  “mundo  do  Cinema Novo”  se  articulam, 

interferindo, de uma forma ou de outra, nesta produção cinematográfica. Não é 

possível  estabelecer  uma  dicotomia  entre  os  meios  especificamente 

cinematográficos – enquadramento da câmera, imagens em movimento, diálogos, 

utilização  de  sons  (música,  ruídos),  de  iluminação  –  e  o  contexto  histórico  e 

cultural  mais  amplo.  Conforme  Stam  (2003,  p.  217),  “a  produção  de  uma 

verdadeira ‘poética histórica’ deve ser realizada levando em conta que todas as 

linguagens, em virtude de sua qualidade dialógica, são, desde sempre, sociais e 

históricas”. Compreendo, assim, que existe toda uma situação “externa”, histórica, 

contribuindo para a produção de representações do feminino e do masculino. Com 

base  nisso,  procuro  entender  como  são  criadas  as  imagens  e  como  são 

articulados os significados a elas associados. Que relações estabelecem o diálogo 

e o som com as imagens? Que variáveis históricas intervêm na criação de tais 

imagens? 

Detendo-me no exame dos filmes selecionados, a primeira pergunta que 

me faço é: como são criadas as imagens? Como podemos definir  as imagens 

fotográfica e cinematográfica? No cinema clássico (que foi hegemônico até 1950), 

a  imagem  cinematográfica  é  concebida  como  uma  “cópia”  fiel  da  realidade. 

Segundo essa abordagem, a imagem fotográfica é a própria “coisa fotografada”, o 

que reforça a idéia segundo a qual o que vemos em uma fotografia é o próprio 

objeto.  Em relação ao cinema, essa concepção é acentuada, uma vez que as 

imagens  cinematográficas  incorporam  uma  “propriedade  do  mundo  visível”:  o 

movimento.  O  cinema  moderno,  por  sua  vez,  concebe  a  imagem  como 

construção, na qual se faz presente o sujeito, dotado de “um saber, de um aparato 

cultural e códigos simbólicos” (BARTHES, 1990, p. 29). 

Em qualquer fenômeno cultural – texto fílmico, por exemplo –, a intenção do 

sujeito que manifesta, para outro sujeito, seus objetivos e propósitos, se revela, 
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mesmo que, muitas vezes, de forma conflituosa ou inconsciente para ele. Daí a 

impossibilidade de apontar a intenção que motivou o sujeito a fazer determinadas 

escolhas, sendo suficiente partir do pressuposto de que existe uma intenção, de 

que existe um autor (THOMPSON, 1995).

Conforme a perspectiva por mim adotada, aqui já referida, as imagens são 

criadas em conformidade com um determinado contexto.  Como são criadas as 

imagens de homens e mulheres dos filmes por mim examinados? São imagens 

que remetem à idéia de mulher e de homem, portanto, trata-se de uma imagem 

denotada  que,  supostamente,  pretende  transmitir  a  “idéia  literal”  (como  diz 

Barthes),  que  nós  temos  de  homens  e  mulheres.  Mas  a  essas  imagens  são 

acrescidos valores, atribuições que contribuem para fazer representações dessa 

mesma  imagem  de  homem  e  de  mulher;  representações  que,  nos  filmes 

analisados,  recebem  conotações  diversas:  mulheres  “ousadas”,  mulheres  que 

transgridem regras, mulheres “submissas”, homens “cafajestes”, homens “fracos”, 

homens “humilhados”, homens “dominadores” etc. Tais traços não são unívocos; 

ao  contrário,  são construções que apresentam contradições e ambigüidades e 

dizem respeito a concepções culturais que incluem tanto o referencial do cineasta 

ao produzir as imagens, quanto a perspectiva do receptor ao fazer leituras que 

encerram um amplo  leque de interpretações.  Nas interpretações que faço das 

imagens (interpretações estas que também já foram elaboradas pelos cineastas), 

identifico em que consistem as contradições e ambigüidades.     

Por  sua  vez,  os  significados  das  imagens  podem  ser  reforçados  ou 

contrariados  através  do  processo  comunicativo  estabelecido  entre  os  sujeitos 

sociais.  Para  Barthes (1990),  dada a  natureza  polissêmica  da  imagem,  faz-se 

necessária a utilização da mensagem lingüística; esta tem a função de orientar a 

diversidade  de  sentidos,  processando-se,  desse  modo,  algumas  vezes,  uma 

relação de complementaridade entre a palavra e a imagem. Mas, nem sempre isso 

ocorre, e, em alguns filmes, o diálogo entre as personagens, mesmo que tenha 

como fim restringir a polissemia inerente às imagens, pode ser contrariado, por 

exemplo, pelo movimento da câmera. Para ilustrar, cito o diálogo entre Ada e o 
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marido no filme O desafio, no qual o homem explicita seu poder de mando diante 

da esposa, mas, devido ao enquadramento que a câmera faz da figura feminina, o 

resultado obtido é o oposto daquilo que a mensagem lingüística propõe. Por tudo 

isso, na análise, estou atenta não somente aos sons, às palavras, às frases e aos 

murmúrios, mas também, à música, à iluminação, ao movimento da câmera. 

Segundo Bakhtin, aquilo que o sujeito enuncia não se processa no interior 

da consciência individual, mas se constrói nas relações sociais, entre outras no 

próprio processo de comunicação quando ‘locutor’ e ‘ouvinte’ desempenham papel 

ativo  influenciando-se  mutuamente.  O  primeiro  não  está  isolado  e  sua  fala 

somente  tem  razão  de  ser  na  presença  do  outro.  O  “enunciado  do  outro  se 

introduz em nosso enunciado. É ele que determina a expressividade do nosso 

enunciado. Nosso próprio pensamento só se forma em interação e em luta com o 

pensamento alheio” (BAKHTIN, 1997, p. 317). Ao longo do filme  Os cafajestes, 

com uma única  exceção,  a voz  da  personagem Leda tem uma entonação de 

debilidade,  reforçando  sua  atitude de resignação e  desânimo,  quando  poderia 

demonstrar uma reação de revolta. Em contrapartida, as vozes de Jandir e Vavá, 

no mesmo filme, evocam determinação e agressividade. 

O caráter social dos enunciados indica seu processo relacional e conduz 

Bakhtin  a  formular  o  conceito  de  dialogismo,  no qual  se  manifesta  a idéia  da 

presença de “várias  vozes  que  se  respondem mutuamente”.  Complementando 

essa  noção  e  revestindo  o  dialogismo  com  um  teor  contraditório,  emerge  o 

conceito de heteroglossia indicando que os sujeitos sociais ocupam distintos e 

conflitivos lugares na hierarquia social, o que, por sua vez, pode expressar “falas” 

reveladoras de experiências sociais e valores também diversos. 

Em seu trabalho Alice ya no, Lauretis (1992) analisa como a dinâmica das 

relações de gênero se expressa no espaço da linguagem. O diálogo estabelecido 

entre os dois personagens, Alice e Humpty Dumpty, explicita de que maneira ele, 

considerando-se o senhor, fala com Alice de “forma arrogante e grosseira”. Entre 

eles parece não existir  uma conversação,  já  que,  como senhor,  supõe atribuir 

significado às palavras, sendo “no espaço da conversação, da fala e da linguagem 
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que  ele  exercita  seu  domínio”. Mas  Alice  sabe  que  Humpty  Dumpty  está  na 

iminência  de  perder  a  condição  de  dominante,  pois  é  também no  espaço  da 

linguagem que se dão a resistência e a mudança. Assim, posso identificar nos 

filmes  escolhidos,  de  que  modo,  no  mundo  dos  diálogos,  aparecem 

representações  de  vontades  de  homens  e  mulheres;  vontades  essas  que, 

algumas vezes, estão em campos opostos, e, por esse motivo, podem entrar em 

confronto. 

A pergunta de Barthes (1990), “como o sentido chega à imagem”, pode ser 

respondida, portanto, através da análise da linguagem específica da qual o cinema 

faz uso. Além de lidar com imagens, de utilizar mensagens lingüísticas (podendo 

considerar,  inclusive,  o  cinema  mudo,  já  que  algumas  cenas  vinham 

acompanhadas de um letreiro), recorre a outros códigos: movimento da câmera, 

da escolha do ângulo, dos efeitos de iluminação, dos sons, ruídos, silêncios, da 

música etc. Completando o círculo, temos o espectador, que também utiliza um 

conjunto de códigos e convenções inscritos no contexto cultural, para interpretar 

aquilo que vê. Temos aí uma relação entre filme e público, que envolve todos 

aqueles implicados no processo: realizadores e receptores.

Com vistas à análise do material  empírico,  assisti  a  numerosas fitas da 

filmografia brasileira, abrangendo o período compreendido entre os anos 1930 e 

1990,  sempre  tentando  identificar  como  apareciam  as  imagens  de  homens  e 

mulheres,  quais  os  enredos  comumente  desenvolvidos  pelos  diretores,  como 

estavam articulados os diálogos, que posições homens e mulheres assumiam na 

estrutura narrativa. Essa forma de proceder me ajudou a perceber, também, que 

os filmes dialogam entre si e apontam ou examinam com um novo olhar questões 

que outros filmes não consideraram. Isso é possível,  algumas vezes, devido à 

própria  dinâmica  social,  cujas  mudanças  o  cinema  incorpora,  interferindo  na 

adoção de novas temáticas e de novos olhares. Alguns filmes das décadas de 

1940 e 1950, a Chanchada, por exemplo, constroem para a mulher,  quase de 

forma hegemônica, o ideal de amor romântico, de domesticidade, de pureza, que 

já não observamos nos filmes das décadas seguintes. Assistir a esses filmes me 
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possibilitou traçar um caminho que o cinema percorre, não de forma linear, mas 

atravessado por contradições e diversidades nas representações do feminino e do 

masculino.     

No que concerne ao material de referência – Os Cafajestes, A Falecida e O 

Desafio  –,  vi,  incontáveis  vezes,  essas fitas,  com a finalidade de entender  os 

significados presentes na associação das imagens e sua articulação com o som, 

movimento da câmara e ação das personagens. A partir  da análise dos filmes 

(enredo, ação das personagens, diálogos), fiz associações entre o que aflora do 

material empírico e alguns temas presentes na reflexão teórica, tais como: gênero, 

papéis desempenhados por homens e mulheres, relações de poder, exposição da 

intimidade, sexualidade, corpo feminino, corpo masculino, espaço público, espaço 

privado, estrutura familiar, questões sociais, dramas íntimos, valores atribuídos ao 

feminino e ao masculino.

O  processo  de  análise  de  um  filme  consiste  em  examinar,  de  forma 

pormenorizada,  seus  componentes,  ou  seja,  consiste  em  desmontá-lo,  para 

depois,  reconstruí-lo.  Mas o resultado desse exame e a compreensão que daí 

resulta não podem ser entendidos como uma espécie de tradução fiel do filme. 

Isso se deve, em primeiro lugar, à pluralidade de códigos inerentes à natureza do 

cinema  –  imagens,  sons,  movimento  de  câmera  –  e,  em  segundo  lugar,  à 

diversidade de interpretações a que está  sujeita  qualquer  obra.  Assim,  com a 

finalidade  de  orientar  o  processo  de  investigação,  segui  os  eixos  de  análise 

definidos quando da delimitação do problema – imagens femininas, representação 

dos dramas íntimos, representação do feminino e do masculino, representação 

dos dramas sociais. Devo admitir  que o processo de análise me conduziu,  em 

alguns  casos,  a  reconsiderar  as  primeiras  impressões,  como  ocorreu  com  a 

questão de minha compreensão, segundo a qual as imagens femininas, no cinema 

brasileiro,  seriam  construídas  de  forma  estereotipada;  em  outros  casos, 

emergiram, dos próprios filmes, elementos que, inicialmente, não havia levado em 

conta, como o olhar lançado pelo cinema na construção de representações dos 

dramas íntimos.    
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Na prática, assisti aos filmes, repetidas vezes (sempre tendo como norte o 

conjunto de questões por mim definidas), o que foi possibilitado pelos recursos 

técnicos (Vídeo-cassete, DVD), podendo, assim, interromper o fluir das imagens, 

voltar  a  fita,  parando  em momentos  que  considerei  significativos,  para  melhor 

observar a narrativa como um todo. Vanoye (2002, p. 11) chama a atenção para 

os erros ou limites apresentados em análises baseadas numa “visão única de um 

filme. A memória cinéfila muitas vezes engana, pois lembramo-nos de ter visto o 

que agrada. (...)”.  Por outro lado, esse mesmo autor adverte que é no primeiro 

contato com o filme que surgem as emoções e “até intuições”, e que estas não 

devem ser suprimidas, pois muitas vezes, podem se tornar elementos de valia 

para a análise. Entretanto, o estudo de um filme não pode se reduzir a “primeiras 

impressões”  devendo,  claro,  ser  acompanhado  de  um  procedimento 

sistematizado. Este procedimento consiste em decompor o filme em suas partes 

constitutivas.  Mas,  segundo  que  critérios  devemos  “despedaçar,  descosturar, 

desunir,  extrair, separar, destacar e denominar materiais que não se percebem 

isoladamente a ‘olho nu’, pois se é tomado pela totalidade”? (Idem, p. 15). 

Na situação em estudo, para essa primeira fase, que é ainda somente uma 

descrição, a tarefa consistiu em analisar a macro-estrutura dos filmes. Foi o que fiz 

em  relação  a  Os  cafajestes,  A  falecida e  O  Desafio.  Analisei  cada  um, 

separadamente,  dividindo-os  em  “partes”,  tomando  como  referência  as 

seqüências - formadas por um conjunto de planos que encerram uma unidade  

narrativa.  É conveniente lembrar que essa escolha é uma opção do analista, já 

que não existe um modelo ou receita do procedimento ideal  a ser seguido no 

estudo  de  um  filme.  Dessa  forma,  mesmo  sendo  “somente  uma  descrição”, 

conforme afirmei,  já  está  implícita  uma intenção,  presente  no  modo  pelo  qual 

selecionei  esta  ou  aquela  seqüência.   A  segunda  fase  consiste  em  fazer  o 

caminho inverso, e reconstruir as partes numa totalidade significativa. Aqui, trata-

se do trabalho de interpretação e, a despeito desse processo criar um leque de 

significados, é necessário que a análise retorne ao filme. 

                     O analista deve de fato respeitar um princípio fundamental de 
legitimação: partindo dos elementos da descrição lançados para 
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fora do filme, devemos voltar ao filme quando da reconstrução, a 
fim de evitar reconstruir outro filme. Em outras palavras, não se 
deveria  sucumbir  à  tentação de superar  o filme.  Os limites  da 
‘criatividade analítica’ são os do próprio objeto de análise. O filme 
é, portanto, o ponto de partida e o ponto de chegada da análise 
(Ibidem, p. 15).  

Seguindo essas etapas, analisei os filmes pertencentes a um determinado 

movimento cultural e estético – o Cinema Novo – e detive meu olhar não somente 

na  constituição  interna  de  seus  elementos  –  a  trama  e  a  construção  das 

personagens, a associação das imagens, o emprego dos sons e da iluminação –, 

mas também relacionei a obra com o contexto no qual ela foi produzida. 

O trabalho encontra-se organizado em quatro capítulos. O primeiro capítulo 

aborda os traços característicos de que se  revestiu  a  filmografia  brasileira,  no 

período  compreendido  entre  os  anos  1960  e  1990.  O  meu  olhar  incide, 

primordialmente, sobre a produção cinematográfica da década de 60, discutindo, 

aí, a proposta temática do Cinema Novo, e examinando como, em sua trajetória, 

seus filmes abordam não apenas a chamada problemática social, mas também 

tratam das relações interpessoais. Nesta perspectiva, procuro identificar de que 

maneira foram construídas representações do feminino e do masculino, utilizando, 

para  isso,  referenciais  teóricos  do  conceito  de  gênero.  A  análise  do  cinema 

produzido nas décadas seguintes (1970, 1980 e 1990) serve como contraponto, e, 

dessa forma, mostro as diferenças e semelhanças entre os filmes feitos nesse 

período,  comparando-os  com aqueles  realizados pelo  Cinema Novo,  tanto  em 

termos de escolha da abordagem estética, quanto de escolha temática.

No segundo capítulo, faço uma retrospectiva do processo que provocou a 

crescente  exposição  da  intimidade,  tomando  como  referência  autores  que  se 

debruçaram sobre essa temática,  tais  como Habermas (1984),  Sennett  (2002), 

Barbero  (2003)  e  Giddens  (1993).  A  origem  dessa  publicização  pode  ser 

encontrada ainda em meados do século XVII, na Europa, estando vinculada ao 

processo  de  formação  da  sociedade  burguesa,  trazendo  inúmeras  alterações, 

dentre elas, aquelas que repercutiram sobre a configuração dos espaços público e 
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privado. Neste sentido, a dimensão da esfera privada ficou reservada, no plano do 

discurso, para a expressão de sentimentos e emoções, sendo o lugar destinado às 

mulheres; o espaço público foi  reconhecido como o lugar que seria apropriado 

pelos  homens.  Mas  a  expressão  de  sentimentos  e  emoções,  que  deveria  ser 

manifestada na esfera privada, ganhou o espaço público, principalmente através 

da literatura, do teatro e do cinema.  

De que modo essa intimidade, que começa a ficar “sob holofotes” desde 

meados do século XVIII através do teatro e da literatura, aparece no cinema das 

primeiras décadas do século XX e, particularmente nos anos 1960? Identifico uma 

nova  tendência  que  aflora  na  “sociedade”,  que  é,  também,  incorporada  pelo 

cinema:  fala-se  mais  sobre  a  sexualidade,  sobre  o  corpo,  estando  presentes 

diversas maneiras de lidar com o desejo, assim como questões relacionadas à 

liberdade sexual, à infidelidade, aos dramas domésticos. Mas, parte de cineastas 

brasileiros, a partir dos anos 1950, dá preferência, de forma significativa, à analise 

dos problemas decorrentes da dinâmica do sistema capitalista, desconsiderando 

aspectos  mais  associados  à  intimidade,  ou,  como  diz  Bernardet  (1978), 

“problemas de alcova”.  O Cinema Novo elege como proposta central  fazer um 

cinema  político,  pondo  em  segundo  plano  temáticas  que  tratam  de  questões 

concernentes  às  relações  interpessoais.  O  que  procuro  demonstrar  no 

desenvolvimento deste trabalho é a impossibilidade de se fazer uma separação 

entre essas duas dimensões – problemas sociais e problemas da intimidade –, 

considerando que há ligações quase sempre muito estreitas entre ambas.

Ao longo de sua trajetória, o cinema reúne teóricos que refletem sobre a 

especificidade da linguagem cinematográfica, a natureza das imagens e a relação 

que o filme mantém com as circunstâncias históricas, o que conduz a pensá-lo 

como inscrito em determinadas correntes ou tendências estéticas. Entretanto, não 

se deve pensar que essas correntes ou tendências estéticas tenham se sucedido 

umas às outras, ou que apresentem uma linearidade, mas antes, o que existe é 

uma alternância entre elas. Assim, no início do cinema, nas primeiras décadas do 

século  XX,  a  abordagem  realista,  adotada  primordialmente  pelo  cinema 
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americano,  pensa  as  imagens  cinematográficas  como  cópia  do  real. 

Posteriormente,  com  o  “cinema  moderno”  –  movimento  iniciado  por  cineastas 

italianos  e  que  repercutiu  sobre  o  cinema  nacional  –,  a  estética  neo-realista 

também compreende essas imagens como “revelação”; mas existem diferenças 

entre essas duas posturas, devido à concepção que esta última formula a respeito 

de  “realidade”.  Já  nos  anos  1960,  aparecem  movimentos  no  campo  da  arte, 

defendendo a idéia, segundo a qual, deve ser mantida uma diferença entre filme e 

objeto  empírico.  Também  se  faz  presente  uma  tendência  em  trabalhar  com 

narrativas que não seguem uma linearidade e opta por não apresentar soluções, 

com  finais  “abertos”.  Tais  questões  serão  analisadas  no  terceiro  capítulo, 

momento em que ressalto a maneira pela qual o Cinema Novo incorpora os traços 

de estilo inaugurados pelo cinema moderno.

Essas referências consagradas pelo cinema moderno estão presentes em 

Os Cafajestes, A falecida  e  O desafio,  filmes integrantes do Cinema Novo que 

trazem novas formas de representação das personagens femininas e masculinas, 

assim como estabelecem uma contínua articulação entre os dramas íntimos e os 

dramas  sociais.  Em  Os  Cafajestes encontramos  representações  de 

comportamentos agressivos e violentos adotados pelos homens em relação às 

mulheres. A Falecida lida com a questão do desejo e da moral. Estão situadas, aí, 

representações de impasses enfrentados por uma mulher que se aniquila diante 

da coerção das regras sociais. Por outro lado, é possível identificar, na construção 

da personagem masculina,  elementos  que contribuem para  apresentá-la  como 

uma figura fraca e sem determinação. O filme O desafio faz uma representação da 

situação  política  do  país,  após  a  instauração  do  Golpe  Militar  de  1964,  e  do 

sentimento  de  perplexidade  que  se  apodera  daqueles  que  acreditavam  numa 

transformação da sociedade brasileira. Simultaneamente, aponta para as dúvidas 

e  incertezas  de  Marcelo,  protagonista  de  O  desafio,  que  se  depara  com  a 

impossibilidade de dar continuidade à relação amorosa que mantém com Ada, 

diante de problemas políticos que, em sua opinião, se configuram bem maiores. 

Curioso  observar  que  o  filme  enfrenta  esse  “desafio”  de  forma  ambígua:  ora 

reconhece  a  dificuldade  e  a  “pequenez”  que  é  pensar  em  um  problema 
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sentimental  naquele  contexto,  ora  atribui  importância  às  questões  de  ordem 

afetiva, reivindicadas por Ada. A análise desses filmes constitui o quarto e último 

capítulo deste trabalho.
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Capítulo I

O Cinema Brasileiro dos anos 1960 a 1990 e 

representações do feminino



1.1. Os Precursores do Cinema Novo

A intensa preocupação dos representantes de um novo cinema, 1 em fazer 

desse veículo um meio de expressão de “problemas sociais”, de um espaço de 

circulação de críticas e exercício de denúncia, já vinha em curso no Brasil, desde 

o  início  da  década de 50,  acompanhando a  estética  neo-realista  originada na 

Itália, cujos traços se voltavam para fazer filmes com poucos recursos, fora dos 

estúdios, dispensando atores famosos e com qualidades técnicas. A situação da 

Itália após a segunda guerra mundial provoca nos artistas e intelectuais (Zavattini, 

Vitório de Sica, Roberto Rossellini) “uma vontade” de fazer filmes que mostrassem 

os problemas pelos quais passava a população mais pobre. O filme emblemático é 

Ladrões  de  Bicicleta (1948),  de  Vittorio  de  Sica,  que  trata  da  questão  do 

desemprego e da situação de carência em que se encontram as famílias italianas. 

A expressão “problemas sociais” foi  freqüentemente utilizada para designar um 

quadro social de dificuldades vivenciadas por categorias sociais ou grupos, em 

geral,  de  algum  modo  alusiva  a  desigualdades  sociais,  conflitos,  pobreza. 

Ressalte-se que, sob essa ótica, não se incluíam como “problemas sociais”, por 

exemplo,  as  desigualdades  das  relações  de  gênero  ou  as  práticas  de 

discriminação vivenciadas pelas mulheres.

   Princípios  formulados  pelo  neo-realismo  italiano  são,  posteriormente, 

empregados por cineastas brasileiros, cujas obras serão incluídas no que Glauber 

Rocha denominou de “Realismo Carioca” e que antecede o Cinema Novo, tais 

como os trabalhos de José Carlos Burle e Alinor Azevedo que fizeram, dentre 

outros, Moleque Tião (1943), Alex Viany com Agulha no Palheiro (1952), Jorge Ileli 

e Paulo Wanderley, com Amei um Bicheiro  (1952). Seguindo essa mesma linha, 

na qual se manifesta a preocupação em expressar temas sociais é possível citar: 

Rio  40  Graus (1954)  e  Rio Zona Norte (1957),  ambos de Nelson Pereira  dos 

1 “Novo Cinema” é a expressão empregada por cineastas, críticos e intelectuais, ao final dos anos 
1950  e  início  dos  anos  1960,  ao  se  referirem  a  filmes  que  não  se  submetiam  aos  padrões 
estabelecidos por Holywood, fazendo desse veículo um meio através do qual os problemas do 
homem e de seu meio seriam visualizados.
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Santos; O  grande  momento (1958),  de  Roberto  Santos;  Absolutamente  Certo 

(1957), de Anselmo Duarte;  A Grande feira  (1962), de Roberto Pires e Bahia de 

Todos os Santos (1960), de Trigueirinho Neto. A despeito da preocupação destes 

cineastas com a temática social, o que lhes daria uma certa semelhança, para 

Glauber  Rocha, é  Rio  40  Graus (1954),  que  pode  ser  considerado  um  filme 

“verdadeiramente  engajado,  popular  e  revolucionário”,  se  constituindo  em 

denúncia dos problemas da realidade do país (XAVIER, 2003, p. 15).2 

Aqui, Nelson Pereira dos Santos segue o modelo neo-realista italiano e, a 

exemplo de Ladrões de Bicicleta, o filme Rio 40 Graus também transcorre durante 

um dia apenas, e conta a experiência de cinco meninos que descem do morro 

numa manhã de domingo para vender amendoins em pontos turísticos da cidade 

do Rio de Janeiro. Seguindo o trajeto de cada um dos protagonistas, desenrola-se 

a história, pinçando aspectos e locais da cidade. Pela primeira vez viu-se na tela 

representações do cotidiano do povo brasileiro em suas contradições, no interior 

das quais questões de ordem mais ampla são reveladas, tais como a vivência dos 

políticos visando seus próprios interesses, o embrião das Escolas de Samba, o 

poder de um rico empresário;  enfoca, também, questões do universo feminino, 

dentre eles, os problemas enfrentados por uma jovem vinda do interior, que, na 

cidade, engravida do namorado, sendo por este abandonada. 

Em que pese a ênfase na problemática social,  o  “Novo Cinema” aponta – 

conscientemente ou não - para questões vivenciadas por homens e mulheres no 

que se refere aos seus dramas íntimos. Nessa perspectiva, analiso a maneira pela 

qual o cinema representou os papéis desempenhados por homens e mulheres, e 

como expressou o papel desempenhado pela mulher no conjunto das relações 

2 Os princípios concernentes à abordagem neo-realista adotados por estes cineastas contrariam a 
grande maioria de filmes realizados no Brasil nas décadas de 30 e 40. Nessa época,  conforme 
veremos no capítulo II, a proposta feita pelos representantes da Revista Cinearte, porta-voz do 
Estúdio  Cinédia,  consistia  em  fazer  filmes  “higienizados”,  que  não  abordassem  situações  de 
miséria e pobreza. Já esses filmes que se enquadram no que Glauber Rocha chamou de “realismo 
carioca”, focalizam os problemas sociais; muitas vezes usam “pessoas comuns” ou atores não 
profissionais que não integram o círculo do star system; a personagem negra assume papel central 
na narrativa, ao contrário de filmes anteriores, nos quais os negros ocupam papéis subordinados; 
em  muitos  deles,  a  narrativa  obedece  uma  linearidade  e  as  personagens  fogem do  traçado 
maniqueísta, apresentando contradições. 
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sociais, identificando o lugar que ela ocupa nas diversas instituições sociais, e os 

diferentes e contraditórios valores atribuídos a homens e mulheres. 

A Grande Feira (1962), de Roberto Pires, pode ser incluído no rol de filmes 

que adotam um olhar crítico sobre os problemas sociais. Aborda as dificuldades 

enfrentadas  pelas  camadas  pobres,  tratando  das  conseqüências  que  a 

especulação  imobiliária  traz  para  os  comerciantes  de  uma  feira  localizada  na 

cidade de Salvador. Como resolver essa questão? A personagem central, Chico 

Diabo (Antônio Pitanga), não tem uma ocupação definida e dirige um bando de 

“pequenos”  ladrões  que  se  passam  por  mendigos,  aleijados,  cegos.  É  um 

anarquista empedernido e, como tal, pretende resolver essa situação ateando fogo 

nos tanques de petróleo, o que provocaria a destruição não só dos tanques, como 

também  da  feira.  A  concretização  desta  idéia  é  impedida por  Maria  (Luísa 

Maranhão), que morre ao tomar a dinamite das mãos de seu amante, jogando o 

explosivo no mar. Chico Diabo é condenado a trinta anos de prisão e recebe o 

desprezo do conjunto da população. Uma figura que também se preocupa com os 

problemas enfrentados pelos feirantes, tornando-se, em algumas situações, um 

mediador  entre  o  povo  e  as  classes  dirigentes,  é  Rôni  (Geraldo  Del  Rey),  o 

marinheiro.  Envolve-se com uma “grã-fina”,  Ely (Helena Ignes),  que,  entediada 

com a vida que levava, resolve conhecer outros ambientes e situações e finda 

apaixonando-se pelo marinheiro. 

O  tratamento  dado  a  Maria,  a  mulata  amante  de  Chico  Diabo  que  ao 

impedir  um acidente  em  um  tanque  explosivo  salva  a  população,  mas  morre 

vitimada pelo seu gesto, é um ponto alto da fita e revela um novo olhar em relação 

à personagem feminina: o assumir uma ação de comando, evoca noções de força 

e poder de decisão. Um aspecto chama a atenção: a imagem dessa personagem 

quando a câmara mostra seios e quadris, se por um lado pode reforçar a tese que 

associa a mulher a espetáculo,  corpo para ser admirado, por outro lado, essa 

maneira de apresentar Maria em sua sensualidade, revelada no modo de andar, 

nos trajes que acentuam suas formas, pode representar, também, um desafio a 
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Foto 1 - O corpo feminino ganha destaque em 
A grande feira

uma  ordem estabelecida,  uma  atitude  de  insubordinação3:  Maria  transita  com 

desenvoltura nos espaços reservados aos homens, é altiva e decidida. Outrossim, 

um ponto  inovador  é  a  abordagem da  traição  de  Ely  (que  se  envolve  com o 

marinheiro), que não culmina com a morte ou com outro tipo de punição. 

As  duas  personagens  chave 

femininas são: Maria, feirante, amante 

de  Chico  Diabo,  que  se  envolve 

também com o marinheiro Rôni, e Ely, 

“grã-fina”, mulher de um rico industrial, 

que  resolve vivenciar  novas 

experiências  ao  freqüentar, 

assiduamente, um bairro pobre. É em 

um  desses  passeios  que  conhece 

Rôni.  Ambas  as  mulheres  têm  uma 

vida  sexual  mais  livre,  não  havendo 

uma  representação  caricata  das 

personagens femininas.  Não existem, 

também,  imagens  que  evoquem  um 

questionamento das personagens frente à situação vivenciada por elas: elas não 

entendem como conflituosas essas suas experiências.  Ao ser abandonada por 

Rôni, Ely volta para o marido, que a recebe com tranqüila serenidade, mesmo 

suspeitando que fora traído. 

3 Rachel Soihet (2003, p.179) indica a maneira pela qual os viajantes europeus que chegavam ao 
Brasil no início do século XIX, estranhavam a forma livre das mulheres lidarem com seu corpo, 
especialmente negras e mulatas, que nas festas religiosas e populares, dançavam, cantavam e 
andavam  semi-nuas.  As  representações  desses  viajantes  são  informadas  pela  sua  cultura  e 
posição  de  classe,  manifestada  no  tom  de  censura  e  reprovação  ao  se  referirem  ao 
comportamento das mulheres. Deixam de perceber que tais atitudes, além de serem decorrentes 
das experiências culturais desse grupo, poderiam expressar a forma através da qual as mulheres 
usam o corpo “como centro de resistência e de crítica dos significados sociais”.  
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Sabemos que o tema da traição feminina foi objeto de romances e contos 

nos séculos XIX e XX:  Eça de Queiroz,  Tolstoi,  Stendhal,  Machado de Assis, 

Gabriel Garcia Marques, Nelson Rodrigues. Cada um tratando a seu modo essa 

questão. Não é comum a abordagem dessa temática no cinema, pelo menos até 

meados do século XX. Lembro de  Ganga Bruta (1933),  do cineasta Humberto 

Mauro4, em que o marido mata a esposa na noite de núpcias, ao saber que ela lhe 

fora infiel. Em A Falecida (1965), filme dirigido por Leon Hirszman e baseado na 

peça de Nelson Rodrigues, a protagonista não agüenta a pressão social por ter 

traído  o marido,  e  se  auto-pune,  tramando a própria  morte.  Os estudiosos do 

cinema, freqüentemente comparam o enredo desse filme, àquele construído por 

Flaubert em Madame Bovary. As heroínas se suicidam levadas pelas imposições 

sociais.

 Constata-se  que  o  “cinema  moderno  e  crítico”  debruça-se  sobre  a 

problemática social, e, simultaneamente, constrói representações femininas, nas 

quais se percebem as contradições e ambigüidades. Assim, embora a mulher não 

tenha  lugar  central  no  filme,  nem  a  “questão  feminina”  seja  eleita,  ali,  como 

problemática a ser explorada, o filme,  A grande feira, veicula representações do 

“ser mulher” e “ser mulher” em diferentes lugares sociais. 

Outros filmes desse período, já citados anteriormente, inauguram uma nova 

fase do cinema brasileiro,  em razão não apenas de abordarem temáticas que 

representam as experiências vivenciadas pelas classes mais pobres, assim como 

empregarem  uma  linguagem  cinematográfica  identificada  com  os  princípios 

adotados pelo chamado de “cinema moderno”. Dessa forma, foram considerados 

pelos críticos, como “precursores do Cinema Novo”. 

4 Humberto Mauro é integrante do Ciclo de Cataguases, Minas Gerais.  A princípio seus filmes 
apresentam temáticas e tipos do interior;  posteriormente,  obedecendo aos padrões do Estúdio 
Cinédia,  ao  qual  se  filia  em 1930,  cria  nos  filmes um estilo  de  vida  mais  elegante  e  luxuoso. 
Apropria-se de uma linguagem considerada avançada para a época como a preocupação com o 
roteiro e o encadeamento das seqüências, abordando temas ainda considerados tabus, como “a 
condição feminina e a nova concepção de vida expressa pelos jovens da classe média” (RAMOS / 
HEFFNER, 2000, p. 130), como por exemplo, no filme Ganga Bruta.
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1.2. Propostas de um cinema político

Herdeiros  das  idéias  abraçadas  pelo  chamado  “cinema  moderno”  e 

inseridos em um contexto no qual prevalecia um clima de euforia e entusiasmo – 

também presente no campo do teatro e da música – jovens intelectuais tendo 

como horizonte a nova tendência presente no plano internacional – envolveram-se 

no movimento de fazer um cinema que mantivesse a preocupação com a estética 

e fosse, simultaneamente, um cinema “militante”, ou seja, um cinema capaz de ser 

um veículo de crítica e de denúncia dos graves problemas que afetavam o país. A 

denominação  de  “Cinema  Novo”  foi  construída  paulatinamente.  A  princípio, 

críticos, cineastas e intelectuais, principalmente das cidades de São Paulo, como 

Paulo Emílio Salles Gomes, Gustavo Dahl e Jean-Claude Bernardet; da Bahia, a 

presença de Walter Silveira e Glauber Rocha; no Rio de Janeiro, Eli Azeredo, Alex 

Viany, Nelson Pereira dos Santos, referiam-se a um “novo cinema”, a um “cinema 

diferente”  que  incorporava  não  apenas  uma  nova  estética,  como  também  se 

constituía  em  um  cinema  político,  de  denúncia  dos  problemas  que  o  país 

atravessava, distanciando-se, assim, da Chanchada e das propostas formuladas 

pelo Estúdio Vera Cruz, cujos padrões obedeciam aos ditames de Hollywood. Ao 

longo dos anos 1960 e 1962 Glauber Rocha, Gustavo Dahl, Paulo César Saraceni, 

Joaquim Pedro de Andrade, Carlos Diegues, Nelson Pereira dos Santos e David 

Neves, dentre outros, através de debates, de apresentação de filmes em festivais 

internacionais,  de  um  trabalho  coletivo,  pensam  em  fazer  um  novo  cinema. 

Entretanto, somente a partir de 1963, um grupo formado por aproximadamente 30 

diretores,  define  filmes  e  cineastas  que  poderiam  ser  considerados  como 

pertencentes ao Cinema Novo (FIGUEIRÔA, 2004). Assim, a expressão “cinema 

novo”  foi  um termo cunhado como resultado de um movimento encetado,  não 

apenas por cineastas, por críticos e por intelectuais brasileiros, mas também, por 

pessoas de vários outros países, como Itália, França, Cuba, assim como pelos 

festivais internacionais e Revistas de cinema, notadamente, francesas. 

Aquele grupo de cineastas apóia-se em alguns princípios, já em voga no 

plano internacional, que se constituíram em norte na forma de fazer cinema: “um 
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cinema  de  autor,  a  câmara  na  mão,  o  despojamento,  a  luz  ‘brasileira’  sem 

maquiagem  no  confronto  com  o  real,  o  baixo  orçamento  compatível  com  os 

recursos  e  o  compromisso  de  transformação  social”  (XAVIER,  2003,  p.  8).  A 

adoção de um estilo  que tem como princípio  o  emprego de poucos recursos, 

visando  suplantar  as  dificuldades  enfrentadas  pelo  cinema  brasileiro  obedece, 

assim,  a  uma  prática  já  empregada  em  vários  países  e,  nesse  sentido,  o 

comentário  de  Saraceni  é  ilustrativo  dessa  tendência:  “Jean  Rouche  (cineasta 

francês), conforme ele mesmo me falou, fez Pirâmide Humana e Moi um noir sem 

dinheiro nenhum, com a câmara na mão. (...) no cinema moderno não existe mais 

tripé, os  travellings são feitos com a mão, com a câmara andando, seguindo o 

personagem (in  Bentes;  carta  enviada em maio de 1961)”.  O emprego de um 

“baixo  orçamento”,  associado  à  política  de  autores,  foi  chamado  por  Glauber 

Rocha de “estética da fome” que faz da “fraqueza a sua força, (e) transforma em 

lance de linguagem o que até então é dado técnico” (XAVIER, 1983, p. 9). 

 A “política de autores”, também adotada como um princípio fundante pelos 

representantes  do  Cinema  Novo,  começa  a  se  delinear  nos  anos  50  e  60, 

capitaneada por cineastas franceses que reivindicam uma valorização do cinema, 

visto  não  apenas  como  entretenimento,  mas  como  uma  “obra  artística”.  A 

importância  dada  pelo  Cahiers  du  Cinéma  ao  cinema  de  autor  manifestou-se 

desde seu primeiro número, em 1951, sucedendo-se os artigos em defesa dessa 

política,  bem  como  entrevistas  com  os  diretores  (Rossellini,  Antonioni,  Fellini, 

Hitchcock, dentre outros) reconhecidos como “autores” pelos representantes da 

Revista.  Nesta  postura,  em  que  o  cineasta  é  considerado  autor,  estaria 

pressuposto  o  caráter  de  “texto”  atribuído  ao  filme,  termo  próprio  à  área  da 

literatura e transferido para o cinema. O desdobramento de tal concepção confere 

ao  filme o  mesmo status  que comumente  se  percebe na literatura,  estando o 

trabalho de cinema e diretores, equiparados a esse campo do saber. “Se os filmes 

são textos e não filmes tornam-se dignos da mesma espécie de atenção devotada 

à literatura. A análise textual  também constitui  um corolário lógico à noção de 

autor:  o que afinal  de contas,  os ‘autores’  escreveriam senão textos?” (STAM, 

2003, p. 208).
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Cineastas  como  François  Truffaut,  Godard,  André  Bazin,  em  artigos 

publicados na Revista  Cahiers du Cinéma,  entendiam, assim, o filme como um 

texto literário, devendo seu autor imprimir ao “texto fílmico” seu estilo. Subjacente 

a  essa  postura  encontra-se  a  idéia,  segundo  a  qual  o  diretor  não  estaria 

subordinado a um roteiro pré-existente que ele apenas desenvolveria ou colocaria 

em prática. Ao contrário, o cineasta deveria ser considerado um artista, exercendo 

sua criatividade e, portanto, alcançando o status de autor, ao utilizar a  mise-en-

scène - forma de organizar a composição de uma cena: cenários, disposição dos 

objetos,  representação dos atores – como procedimento ou elemento de auto-

expressão.  Outro  elemento  central  na  defesa  do  autor,  dizia  respeito  à 

participação  de  um produtor  que  compreendesse  o  trabalho  do  cineasta  sem 

interferir em seu projeto, em suas idéias, sem pressões por conta do tempo, do 

dinheiro gasto, sem impor temas cujas fórmulas convencionais teriam o poder de 

atrair público mais numeroso.5  

Segundo  Stam  (2003),  em  alguns  momentos  houve  um  excesso  de 

“endeusamento” de autores, comparado à homenagem que se prestava ao  star 

system, esquema exatamente criticado por aqueles que defendiam o “diretor como 

autor”. Xavier (2003, p. 18) também afirma que o cinema de autor, nem sempre 

poderia garantir “um resultado positivo ou contribuir para o adensamento da obra”. 

Outros, ainda, apontavam o filme como o resultado de um trabalho coletivo, no 

qual todos desempenham um papel importante, não se podendo dizer que o autor 

era o único responsável por um trabalho, fruto de um esforço conjunto. A despeito 

desses  “senões”  a  “política  de  autores”  entra  definitivamente  na  agenda  do 

Cinema Novo, havendo concordância sobre a questão que considerava o diretor 

um autor, devendo imprimir a sua marca, o que resultaria na adoção de um estilo 

próprio que seria garantido pelo emprego da mise-en-scène.

 Mas a liberdade de criação, para alguns representantes do Cinema Novo, 

se revestia de mais um componente que não estava presente, pelo menos com 

5 A angústia vivenciada pelo cineasta decorrente do processo de criação é representada no filme 
Fellini Oito e Meio (1963), de Federico Fellini. Tal situação é agravada com a pressão do produtor, 
ao exigir mais agilidade na realização do filme, em virtude do dinheiro investido.     
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tanta  ênfase,  naqueles  que  iniciaram o  movimento  da  política  de  autores,  na 

França e nos Estados Unidos. Aqui, a “exigência” de um posicionamento crítico e 

de engajamento político, deveria ser expressa no entendimento do cinema como 

veículo de transformação social. Na perspectiva de Glauber Rocha, cineastas que 

não assumissem essa dimensão em seu trabalho, poderiam até ser autores, “pois 

em tudo imprimiriam a sua marca, o seu estilo e seus temas, mas o seriam em 

chave menor, pois trairiam a dimensão revolucionária de seu compromisso com a 

arte” (XAVIER, 2003, p. 18). Por este motivo, Ruy Guerra recebeu críticas dos 

representantes do Cinema Novo e também dos estudiosos, como por exemplo, de 

Jean-Claude Bernardet (1987), por considerarem que o filme Os cafajestes (1962) 

não  incorporava  essa  dimensão  revolucionária.  Assim  também,  estudiosos  e 

representantes do Cinema Novo, indagavam o motivo pelo qual Leon Hirszman 

teria adaptado a peça A falecida (1965), de Nelson Rodrigues, já que essa obra 

trata da infidelidade feminina, tema alheio ao ideário do grupo.  

1.3. O universo rural no Cinema Novo

Imbuído das idéias referidas, o diretor Glauber Rocha realiza seu primeiro 

longa-metragem,  Barravento  (1962).  A  história  se  passa  no  povoado  de 

Buraquinho e seus moradores são pescadores negros,  herdeiros dos escravos 

trazidos da África; cultuam os mesmos deuses, professam as mesmas crenças e 

estão  envolvidos  em  profundo  misticismo.  Não  percebem  como  estão  sendo 

explorados pelo proprietário dos barcos e agem de forma passiva e acomodada. O 

líder da aldeia é um representante dos deuses a quem todos devem obediência. 

Seu substituto  é  Aruã que deve permanecer  virgem para  dar  continuidade ao 

trabalho do Mestre, de proteger a aldeia. Firmino, ex-morador do local, chega da 

cidade e se impacienta diante da passividade dos pescadores. Toma como tarefa 

esclarecer aquele povo de sua precária condição de vida.  Convence Cota, sua 

amante, a seduzir Aruã e, desse modo, quebrar a virgindade do futuro mestre. 

Seria uma maneira de mostrar à comunidade a irracionalidade dessa crença ao 

revelar a condição humana de Aruã.  Este acaba não resistindo à sedução da 
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Foto 2 - Cota e Aruã em cena de Barravento

mulher.  Estava  quebrado  o  encanto.  Como  um  castigo  dos  deuses,  uma 

tempestade apanha desprevenido um velho pescador  da comunidade,  em alto 

mar, não sendo suficiente os esforços empreendidos por Aruã para salvá-lo da 

morte.  Também punida  pelas  divindades,  Cota  morre.  Aruã  assume,  então,  o 

discurso de Firmino de acordo com o qual “as coisas devem mudar”. Acredita que 

algo precisa ser feito. Vai para a cidade e promete voltar “para consertar nossa 

vida e a de todo mundo”. Nessa idéia encontra-se implícita a noção segundo a 

qual  o povo não é o protagonista  de sua luta,  necessitando,  portando,  de um 

“salvador” que se responsabilize por essa tarefa. 

Nesse filme, o diretor 

se  refere  à  presença  de 

uma “negra fabulosa que se 

despe  e  toma  Aruã  pelos 

flancos,  quebrando  a 

virgindade  do  herói”.  Essa 

seqüência  é  determinante 

na  estrutura  narrativa, 

sendo,  aí,  atribuída  à 

personagem  feminina  uma 

força  capaz  de  expressar 

um comando e um domínio  da situação, idéia presente, também,  em  A Grande 

Feira, quando Maria salva a população de um “acidente”, conforme mencionado 

antes.  Por  outro  lado,  simultaneamente,  reforça-se  um poder  da  sensualidade 

feminina, evocado através de uma espécie de valorização do corpo da mulher6. Já 

6 Ao analisar a importância do carnaval, já no final do século XIX, como festa que propiciava às 
mulheres – não somente as pobres, mas aquelas pertencentes a uma elite - uma possibilidade de 
dançar e se divertir, Soihet (2003, p.190) aponta para o “desejo e fantasia presente na maioria das 
mulheres, de se fazerem sentir como um elemento de sedução (...) Mulheres sonhavam o ano 
inteiro em se tornar mais belas, mais encantadoras, mais sedutoras durante três dias”. Assim, a 
exposição  do  corpo  feminino,  nesses  filmes,  pode  ter  essa  conotação.  Por  outro  lado,  se 
aceitarmos que “a câmara não é inocente, que os filmes trabalham com signos (significante + 
significado) então, as imagens construídas carregam consigo valores e intenções do cineasta, ou 
ainda, da própria cultura” (LAURETIS, 1992, p. 16). O que quero dizer é que há, também, uma 
intenção do cineasta em mostrar o corpo como espetáculo ao olhar do espectador e que o corpo 
da mulher, no mundo ocidental, torna-se objeto de admiração e desejo.

45



à  personagem  masculina  são  atribuídos  outros  valores  tais  como  “fortaleza”, 

“coragem” e “agressividade”.  

Entendendo assim, o cinema como uma forma de interpretação, investigo 

como o feminino é representado no Cinema Novo. Mesmo quando o tema central 

é  a  fome,  as  desigualdades  sociais,  o  misticismo,  enfim,  mesmo  quando  os 

dramas sociais “ganham o primeiro plano”, é possível examinar como aparece, aí, 

o  feminino,  muito  embora  o  Cinema  Novo  não  utilize  esse  aspecto  como 

prioritário. Nos  filmes  considerados  pelos  estudiosos  (RAMOS,  1987)  como 

pertencentes ao primeiro momento do Cinema Novo (1962-1964), ambientados na 

Região  Nordeste,  percebo  algumas  construções  específicas  de  imagens  de 

mulher que fogem de modelos considerados hegemônicos – como a femme fatale, 

ou o tipo romântico7, imagens freqüentes no cinema brasileiro no período anterior 

aos anos 1960. 

Diferentes, portanto,  são as construções das personagens femininas dos 

filmes  dessa  primeira  fase  do  Cinema  Novo: Vidas  Secas (1963),  de  Nelson 

Pereira dos Santos, baseado no livro homônimo de Graciliano Ramos, trata da 

saga de uma família nordestina que, fugida da seca, sai em busca de um lugar 

para morar. Deus e o diabo na terra do sol (1963), de Glauber Rocha, inspirando-

se em Os Sertões (Euclides da Cunha) e também em Grande Sertão – Veredas 

(Guimarães  Rosa)  associa  misticismo,  cangaço,  morte  e  esperança;  Os Fuzis 

(1963),  de Ruy Guerra,  ambientado numa pequena cidade da Bahia,  aborda a 

extrema pobreza em que vive uma população sofrida e acomodada. Encontra-se 

no  centro  das  três  histórias  a  luta  pela  terra  e  pela  própria  sobrevivência, 

considerando  que  os  filmes  tratam  de  fome,  pobreza,  violência  e  misticismo 

próprios do sertão.8

7 O cinema mundial, notadamente o americano, até os anos 1930, constrói a imagem da mulher à 
luz do arquétipo da femme fatale, cujos traços – perigosa, sedutora, pecadora - lembram o discurso 
misógino estabelecido na Idade Média.    
8 Em estudo de 1978,  Bernardet  questiona o por  quê do cangaço em  Deus e o  Diabo  se tal 
movimento já havia desaparecido desde os anos 30; pergunta por que adaptar Vidas Secas se a 
história se passa nos anos 1940; busca a razão pela qual Os fuzis não tem data. Ao situar o mundo 
rural,  por  que  não  tratar  do  intenso  processo  de  sindicalização  e  do  movimento  das  Ligas 
Camponesas lideradas por Francisco Julião? Nas cidades afloravam os conflitos entre, de um lado, 
sindicatos,  estudantes,  artistas,  setores progressistas da Igreja e,  de outro,  partidos de direita, 
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Foto 3 - Em Vidas secas o poder de decisão da 
mulher

Em Vidas Secas, o sol abrasador é insistentemente mostrado através de 

planos gerais, enfatizando, assim, o contexto agressivo ao qual está exposta a 

família  de  retirantes.  Neste  cenário  se  movimentam,  quase  silenciosamente, 

Fabiano, Sinhá Vitória, os dois filhos do casal, e Baleia, a cachorra. Os poucos 

diálogos, são, algumas vezes, substituídos pelo som agudo de um ruído de um 

carro de bois.  Embora as condições 

mais gerais de penúria da região do 

sertão  sejam  constantemente 

reveladas,  não  podemos 

desconsiderar  como  são  mostradas, 

através  de  planos  fechados,  as 

expressões  de  sofrimento,  de 

desânimo,  de  força,  e,  raras  vezes, 

de  esperança  que,  principalmente 

Sinhá Vitória, carrega. São freqüentes 

esses momentos nos quais o diretor 

representa a firmeza da personagem É ela  quem escolhe os caminhos que a 

família deve seguir, assume o planejamento; é a cabeça pensante; decide: “vamos 

dormir em cama de couro, vamos ser gente”, tão logo recebam o pagamento pelo 

trabalho  de  Fabiano.  Em  outras  ocasiões,  entretanto,  as  representações  do 

feminino e do masculino, não fogem ao “convencional”, ao esperado: cabe a ela o 

cuidado da casa e dos filhos, e ao homem, marido e pai, assegurar a proteção e 

subsistência da família. Na lida do cotidiano, é Fabiano quem se depara com os 

representantes das várias instâncias sociais que o espoliam e agridem – polícia, 

senhores de terra – assumindo uma posição passiva diante dessas agressões. As 

Formas Armadas e  demais  grupos  conservadores.  A  hipótese  formulada  pelo  autor  é  que  os 
cineastas, munidos de um modelo teórico formulado pela esquerda, posicionavam-se a favor da 
burguesia  nacionalista,  acreditando  que  seria  essa  classe  a  responsável  pelas  mudanças 
econômicas  necessárias  ao  crescimento  e  desenvolvimento  econômico  do  país.  Conforme 
Bernardet  (1978,  p.  126),  os cineastas teriam optado,  assim, por “eliminar  da tela”  filmes que 
fizessem representações da burguesia ou qualquer alusão ao conflito de classes. “A resposta a 
essa questão pode ser encontrada no pacto firmado entre intelectualidade brasileira e proposta 
desenvolvimentista do ISEB (...) o que explicaria o distanciamento daqueles filmes em relação à 
representação da cotidianidade (principalmente se comparados a Rio 40 Graus), e de seu alto nível 
de simbolização e metáfora”.   
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preocupações com a sobrevivência, decorrentes da pobreza e da miséria não dão 

espaço para manifestações de ordem afetiva. É como se não houvesse lugar, ali, 

para expressões de carinho entre o casal ou mesmo dos pais em relação aos 

filhos.  Quando uma das crianças cai,  devido  a fome e o cansaço,  e  chora,  a 

reação do pai é de intolerância: “seu desgraçado, condenado!”; também é de raiva 

e agressividade a bofetada que a mãe dá no filho, quando este pergunta “o que é 

inferno?” Em outro momento, a alegria decorrente da possibilidade de chuva faz 

Sinhá Vitória lançar um olhar afetuoso e se aproximar do marido, passando seu 

braço em torno do braço dele, para, em seguida, ambos se afastarem, surpresos 

ou surpreendidos por tal ato. O ambiente hostil plasma a subjetividade dos sujeitos 

imersos na realidade do campo, diferentemente das representações de construção 

dessa dimensão nos indivíduos que vivem nas cidades, como é possível observar 

em outros filmes do mesmo período, tais como, Os cafajestes, Porto das caixas,  

conforme será analisado, posteriormente. 

Deus  e  o  Diabo  na  Terra  do  Sol,  conta uma  história  perpassada  por 

sofrimento,  misticismo,  cangaço,  luta  e  esperança.  Imagens  que  evocam 

contradições  entre  as  classes  aparecem  nas  relações  estabelecidas  entre  o 

grande proprietário de terras e o vaqueiro Manuel. Este, sentindo-se injustiçado 

pelo patrão, mata-o num acesso de raiva. Na fuga pelo sertão, leva Rosa, sua 

mulher, e se deparam com o Beato São Sebastião que lhes promete a redenção 

do povo, pobre e miserável, empregando uma linguagem mística e religiosa à qual 

Manoel se rende. Rosa, entretanto, não se convence com as promessas do Beato 

e,  num  momento  de  desespero,  mata-o,  e  continua  sua  fuga  pelo  sertão.  O 

próximo encontro do casal é com o cangaço, representado na pessoa de Corisco, 

que  revela  inconformismo com a  situação  de  miséria  do  povo.  Porém,  chega 

Antônio das Mortes, a mando dos latifundiários e da Igreja para acabar com o 

misticismo e o cangaço. Necessário observar que o representante dos “fanáticos” 

havia sido morto por Rosa, mas é Antônio das Mortes quem assume esse feito. 

Por que a atitude de decisão tomada por uma mulher foi atribuída a um homem? A 

figura feminina desempenhou uma ação que lembra determinação, enfrentamento 

e decisão, mas tal  ação foi  imputada a Antônio das Mortes. Seria ele detentor 
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“natural” dessas qualidades? O filme não fecha o significado dessa seqüência e 

isso se deve à concepção de “obra aberta” atribuída a um objeto artístico, na qual 

existe a possibilidade de uma multiplicidade de interpretações. 

Em  outra  passagem,  ocorre  o  encontro  de  Rosa  e  Dadá  –  mulher  de 

Corisco – quando se observa um sugestivo interesse homossexual, estabelecido 

entre as duas mulheres. A câmera as focaliza suavemente, sempre girando, como 

se elas estivessem suspensas, flutuando, sem manter contato com a dureza de 

uma região inóspita do sertão nordestino. Essa imagem pode reforçar um modelo 

segundo o qual as mulheres são dotadas de traços meigos e doces, e isso se 

manifesta na expressão facial e nos corpos que revelam calma e suavidade. A 

harmonia desses planos, contrasta com os gritos, balas e mortes que rodeavam a 

todos. É um momento de encantamento. A leitura dessa imagem pode evocar, 

também,  ousadia  das  duas  mulheres,  algo  distante  do  “comum”,  diferente  do 

usual,  naquele  lugar  perdido  do  sertão.  A  atmosfera  do  sertão,  terra  seca 

castigada  pelo  sol  escaldante,  representa  nesse  filme  o  lugar  apropriado  à 

permanência  dos  homens,  suas  atitudes  associadas  a  um  modelo  de 

masculinidade  que  salienta  traços  como  coragem,  força  e  agressividade.  O 

contraponto é representado pela expressão de Rosa, pelos olhares que troca com 

Dadá, numa demonstração de carinho e ternura. Frente à secura e agressividade 

do local chama a atenção a sugestão desse tipo de relação no contexto de uma 

história em que a dimensão da sexualidade ou da relação amorosa parecia não ter 

lugar.  Também  surpreende  as  seqüências  em  que  Rosa,  aproximando-se  de 

Corisco, beija-o com intensidade. Talvez a introdução de traços que fogem da 
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Foto 5 - Representações de inconformismo e revolta,  
em Os fuzis

estrutura narrativa, seja uma opção do próprio filme, identificado com a proposta 

do  cinema  moderno  no  sentido  de  trabalhar  com  elementos  que  remetem  à 

ambigüidade. 

Em  Os  Fuzis, a 

personagem  central  é  Gaúcho 

(Átila  Iório),  que  aporta  em 

Milagres, interior da Bahia, com 

a  intenção  de  consertar  seu 

caminhão  que  transporta 

mercadorias para o sul do país. 

Enquanto  espera,  observa  os 

acontecimentos  da  cidade:  a 

chegada  de  um  destacamento 

para  proteger  os armazéns de 

possíveis  saques  dos 

camponeses. Gaúcho reclama daquela situação na qual os latifundiários contam 

com o poder público para resguardar seu patrimônio.  Não se conforma com a 

ação  dos  soldados  cuja  função,  formalmente,  seria  manter  a  segurança  da 

população, mas que ali, sabe-se, o objetivo era proteger os donos de armazéns. 

No bar, entre partidas de sinuca e doses de cachaça, as discussões entre Gaúcho 

e os policiais se acirram. Sua intolerância aumenta. Tanto critica a ação da polícia 

quanto condena a passividade do povo. No entanto, responde com simpatia a um 

olhar risonho de Mário, um dos policiais que chegara a Milagres. Sabe-se, depois, 

que Gaúcho fora soldado e, descrente de tudo, abandonara o cargo. Ao final do 

filme, seu desespero cresce no momento em que chega ao bar um homem com o 

filho nos braços, que morrera de fome. A inércia do pai exaspera Gaúcho que se 

revolta, e sai do bar com uma espingarda na mão em desabalada corrida, atirando 

contra os caminhões que levam as sacas de víveres. Após uma feroz perseguição, 

Mário, o policial, solidário a Gaúcho, procura protegê-lo, mas em vão, pois um tiro 

certeiro atinge o amigo mortalmente.  
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Nesse filme de Ruy Guerra, encontro representações de um papel diferente 

daquele  desempenhado  pela  figura  feminina  em  seu  trabalho  anterior,  Os 

Cafajestes, realizado dois anos antes. Em Os fuzis, as cenas parecem estabelecer 

uma clara demarcação entre as atitudes, modos de agir e de pensar das mulheres 

em uma cidade do interior e o comportamento daquelas que vivem nos grandes 

centros  urbanos.  Em  Os  fuzis, o  envolvimento  de  Luíza  -  moça  recatada  do 

interior,  de  comportamento  tímido,  porém  altiva  –  com  Mário,  ocorre 

paulatinamente.  O momento de acontecer uma relação mais íntima é marcado 

por um intenso desejo manifestado por ambos, mas, simultaneamente, ela recua, 

escapa, foge, para depois se aproximar, se envolver nos braços do rapaz, num 

jogo de paixão no qual  estão presentes, também, o medo e a insegurança. O 

comportamento  de  Mário  diferencia-se  da  atitude  assumida  pelos  dois 

“cafajestes”: no caso, sua atitude é de respeito e admiração por Luiza, o que não 

significa  um final  romântico  que  culmine  com promessas  de  amor  eterno.  Na 

despedida, Luiza pergunta se ele volta, e sua resposta é negativa, não deixando 

margens para sonhos, talvez já embalados por ela.

À época da realização desses filmes ambientados no universo rural  (há 

uma unanimidade dos estudos em sacramentar a primeira fase do Cinema Novo 

como centrado no universo rural), é possível identificar outros pertencentes a esse 

movimento, situados no espaço urbano, embora não seja esse o principal traço 

diferenciador  entre  tais  filmes.  A  fundamental  diferença  é  o  privilégio  que  os 

dramas íntimos,  a  sexualidade,  a exposição do corpo da mulher  assumem na 

filmografia dos anos 60, assim como um novo olhar sobre o “feminino”. Não se 

pense,  no entanto,  que a “exposição da intimidade”,  ou seja,  das experiências 

vivenciadas no interior  da esfera  familiar,  seja um fenômeno novo.  É possível 

51



observar  a  manifestação  dessa  tendência  desde  o  século  XVII9.  No  cinema 

nacional tal fato se expressará, de forma mais explícita, nos anos 1960. 

1.4. Os dramas íntimos entram em cena

No mesmo ano da exibição de Barravento – 1962 – em que a personagem 

Cota  aparece  nua,  outros  filmes  expõem  o  corpo  feminino,  tais  como  Os 

cafajestes,  de Ruy Guerra, que apresenta uma “prolongada” cena de nudez da 

personagem interpretada por Norma Benguell e Boca de Ouro, de Nelson Pereira 

dos Santos, no qual mulheres da “alta sociedade” se deslocam da zona sul para o 

subúrbio carioca, a fim de conhecerem um famoso dono de jogo do bicho, o Boca. 

Na ocasião, elas participam de um concurso, simulado por Boca, ganhando aquela 

que tivesse os seios mais bonitos.  Outros filmes,  embora mais cautelosos em 

relação à inovação de imagens femininas, ousam trabalhar temas que se afastam 

da  “problemática  social”  e  abordam os  dramas  que  se  passam no  interior  da 

esfera  familiar.  Os  estudiosos  do  Cinema Novo  conheciam a  forma pela  qual 

Glauber Rocha indicava a seus pares, possíveis temas e enredos de filmes. Em 

carta endereçada a Saraceni (BENTES, 1997), fala da obrigação que o cinema 

tem de fazer “filmes certos”, não sendo o momento adequado para enfocar outras 

temáticas, tendo em vista o processo revolucionário em curso no Brasil. “Filmes 

certos”, para ele, seriam aqueles que abordassem os problemas vivenciados pelas 

classes pobres. Nesse sentido, sugere a Saraceni fazer um filme sobre a situação 
9 A distinção dos espaços público e privado levou a classe burguesa a elaborar um conjunto de 
regras  e  normas  visando  disciplinar  o  comportamento  dos  indivíduos,  apontando  as  atitudes 
adequadas a serem expressas na esfera privada e aquelas convenientes a serem adotadas no 
âmbito  do público:  no interior  do espaço privado poderiam falar livremente sobre sentimentos, 
emoções, ao contrário da forma de se comportar no espaço público, onde deveria prevalecer a 
impessoalidade (SENNETT, 2002). Entretanto, a ordem das coisas foi constantemente subvertida, 
e as pessoas começaram a falar sobre seus sentimentos vivenciados na esfera familiar, através da 
correspondência  epistolar:  as  cartas,  se  bem escritas,  deveriam ser  publicadas  (HABERMAS, 
1984). Seguindo essa mesma linha, o teatro e a literatura falam sobre a subjetividade vivenciada 
no  interior  da  esfera  familiar,  sendo  esta  entendida  como  espaço  onde  reinava  felicidade  e 
harmonia.  Os romances que elegiam como tema o amor contribuíam para expor as experiências 
vivenciadas na intimidade, agradando, principalmente a um público constituído pelas mulheres. 
Tais questões aqui referidas serão analisadas no capítulo II.
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de miséria na qual o povo nordestino estava mergulhado. Saraceni, por sua vez, 

recusa essa proposta, e fala sobre seu projeto de Porto das Caixas. Dessa forma, 

percebe-se que o movimento liderado por Glauber Rocha não foi um movimento 

homogêneo  e,  a  despeito  da  presença  de  um  grupo  que  comungasse  idéias 

comuns, havia também divergências, principalmente na escolha das temáticas.  

Nesse sentido, Porto das Caixas (1962), primeiro longa-metragem de Paulo 

César Saraceni, baseia-se em um fato real (o crime da machadinha) que se torna 

ficção  pelas  mãos  do  romancista  mineiro  Lúcio  Cardoso,  autor  predileto  do 

cineasta. O filme conta a história de uma mulher (Irma Alvarez) que comete um 

assassinato  para  livrar-se  da  vida  medíocre  que  leva  num lugarejo  perdido  e 

estagnado. Planeja matar o marido e, para cumprir sua meta, pede, inicialmente, 

ajuda ao amante, que não concorda em participar do plano; em seguida, tenta 

seduzir  mais  dois  homens  para  seu  projeto,  mas  eles  também  se  recusam; 

finalmente, o amante aceita, mas, no último momento, desiste de tomar parte na 

ação  e  a  mulher,  sozinha,  utilizando  um  machado,  assassina  o  marido.  A 

conquista que levava a cabo para seduzir os amantes não tem como pretensão 

uma satisfação sexual, mas funciona como estratégia para envolvê-los a fim de 

que estes compartilhem de seu projeto. A idéia de se livrar do marido torna-se 

uma obsessão e tem como objetivo abandonar uma vida sem perspectivas: uma 

cidade inexpressiva, na qual o trem não pára na estação, o parque de diversões 

não funciona,  as pessoas não se movimentam nas ruas.  O marido representa 

essa  estagnação:  é  a  imagem  do  desânimo  e  da  lentidão.  É  funcionário  da 

estação ferroviária, mas passa o dia desocupado. Assim, a temática de Porto das 

Caixas, a despeito de, claramente, tratar de dramas íntimos vivenciados no interior 

da  estrutura  familiar,  está  inserida  no  contexto  social  mais  amplo,  tornando 

explícito  como  se  manifestam  os  dramas  humanos  quando  inseridos  em  um 

contexto de absoluta pobreza, revelando como essa situação pode resultar em 

tragédia. 

53



Foto 6 - O amante em Porto das caixas

Os temas da morte e da 

traição são abordados na peça 

A  Falecida (1965),  do 

dramaturgo  Nelson  Rodrigues, 

que o cineasta Leon Hirszman 

adaptou para o cinema.   

Assim, os filmes -  Porto 

das  Caixas  (1962),  de  Paulo 

César  Saraceni  e  A  Falecida 

(1965),  de  Leon  Hirszman, 

inauguram  uma  nova  abordagem  na  qual  têm  lugar  os  dramas  humanos 

configurados a partir das relações afetivas. Por sua vez, as relações afetivas são 

enfocadas  não  da  perspectiva  romântica  (concepção  muito  bem  traduzida  no 

melodrama), mas são constituídos de forma crua e realista. Elegem como cenário 

a  sociedade  urbana,  ao  mesmo  tempo  em  que  evocam  a  decadência  e 

empobrecimento da classe média. Tais filmes admitem a explicitação de conflitos, 

admitem  a  possibilidade  de  “questionar”  um  ordenamento  supostamente 

inabalável:  “lugar  de  homem”,  “lugar  de  mulher”.  Tratam,  assim,  da  condição 

feminina em um contexto no qual  emergem os conflitos das relações entre os 

sexos, decorrentes das mudanças provocadas pela crise da autoridade patriarcal, 

marcada  por  contradições:  por  um  lado,  regras  sociais  muito  rígidas  no  que 

concerne às práticas femininas, e por outro, possibilidades de maior liberdade e 

autonomia sexual.  A figura feminina  ocupa o papel  central  da narrativa  sendo 

dotada  de  determinação,  a  despeito  de  suas  ações  resultarem em  tragédias. 

Nesses  filmes,  os  percursos  traçados  por  elas  estão  perpassados  por 

contradições, conflitos, numa clara demonstração do embate travado entre desejo 

e normas sociais. 

Ruy Guerra escolhe um outro ângulo para analisar os dramas humanos ao 

representar  o  comportamento  de  jovens que se  vêem sem perspectivas  numa 

sociedade  que  privilegia  o  status  advindo  do  dinheiro  e  do  consumo.  Os 
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Cafajestes explora essa situação,  enfocando o tratamento humilhante que dois 

homens dispensam às mulheres.

Também datam desse período outras  adaptações das peças de  Nelson 

Rodrigues, além das já citadas anteriormente, feitas pelo Cinema Novo (Boca de 

Ouro  e A  Falecida),  elegendo  como  representações  a  crise  das  relações 

familiares, havendo, no dramaturgo,  uma recorrência de tipos e situações:  são 

figuras masculinas “fracas” e “medíocres”, homens traídos, mulheres sedutoras, 

cheias de artimanhas, mas, acima de tudo, aparecem mulheres fortes; relações 

incestuosas,  provocando  sentimentos  de  culpa  como  decorrência  dessas 

transgressões.  Para  Nelson  Rodrigues,  os  avanços  e  mudanças  advindos  do 

processo de modernidade pelo qual passava o país,  entraram em choque com 

instituições  que  ainda  mantinham um forte  conteúdo  conservador,  provocando 

uma  crise  na  estrutura  familiar,  pautada  por  uma  ordem  patriarcal.  Segundo 

Xavier,  o dramaturgo tem uma visão pessimista desse “progresso que dissolve 

valores, traz permissividades e faz avançar a ‘mais cínica de todas as épocas’ nas 

palavras do próprio Nelson Rodrigues” (XAVIER, 2003, p. 162). Essa nova ordem 

foi expressa nas peças teatrais através da representação de homens fracos e sem 

ações  determinadas,  convivendo  com  o  medo  e  a  insegurança  trazidas  pela 

possibilidade da traição feminina. Assim, enfatiza as experiências vivenciadas no 

interior da esfera familiar, espaço no qual emergem os conflitos entre o “desejo e a 

moral”. Foi com essa lente que o dramaturgo leu as mudanças que incidiam sobre 

os  papéis  desempenhados  por  homens  e  mulheres,  no  limiar  dos  anos  que 

antecederam  a  “revolução  sexual  e  de  costumes”.  Alguns  temas  caros  às 

mulheres, como o questionamento da dupla moral sexual, que é tolerante com a 

traição masculina e não aceita  essa atitude nas mulheres,  são traduzidos nas 

peças em termos de comportamentos femininos dotados de esperteza e astúcia; o 

homem torna-se pequeno diante dessa idéia fixa da mulher, voltada para a traição. 

Ela,  pelo  contrário,  cresce  na  arte  de  seduzir  e  de  enganar.  Os  valores  que 

sofriam alterações diziam respeito, em grande parte, às mudanças das práticas 

sexuais, ao desejo de autonomia e liberdade sexual reivindicadas pelas mulheres, 

mas vistas pelo dramaturgo como sinais de “decadência”. 
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Dentre as peças  teatrais de Nelson Rodrigues  adaptadas para o cinema, 

nem sempre os cineastas tiveram a clareza de incluir  a variedade de gêneros 

empregados  pelo  autor,  que  abrangem dois  pólos  opostos:  o  naturalismo e  o 

expressionismo.  A  primeira  adaptação  é  do  “romance-folhetim  assinado  por 

Suzana Flag (pseudônimo usado pelo autor), Meu destino é pecar (1952), dirigido 

pelo argentino Manuel Peluffo” que, ao escolher o melodrama clássico, no qual os 

conflitos são solucionados através de um final feliz, não havendo lugar para as 

contradições,  o  diretor  distancia-se do traço que caracteriza a obra de Nelson 

Rodrigues, marcado pela crise, e não pela concessão. Esta única experiência do 

diretor Peluffo foi  acompanhada, segundo aponta Xavier,  de novas adaptações 

nas décadas seguintes: (...) “a primeira onda rodriguiana no cinema, entre 1962 e 

1966, (conta) com seis filmes. Uma segunda onda viria mais tarde, a partir  de 

1978, com sete filmes. (...). Uma terceira leva de filmes anunciou-se em 1998-99” 

(XAVIER,  2003,  173).  No  primeiro  momento,  os  diretores  Nelson  Pereira  dos 

Santos e Leon Hirszman fazem uma leitura realista de Boca de Ouro e A falecida, 

afastando-se  de  uma representação do feminino  em moldes da  femme fatale. 

Especificamente, em  A falecida, há um comedimento em relação ao tratamento 

dado ao corpo feminino. Os demais filmes desse período escolhem o melodrama 

para abordar os temas trabalhados pelo dramaturgo – crise do núcleo familiar, 

traição feminina, crise da autoridade patriarcal. Alguns ainda são tímidos no trato 

da  sexualidade,  como  O  beijo, de  Flávio  Tambellini,  outros  um  pouco  mais 

ousados,  exemplo  de  Bonitinha mas ordinária de  J.  P.  de  Carvalho  e  Asfalto 

Selvagem de J.B.Tanko. Xavier observa ser curioso o cinema brasileiro adaptar 

tardiamente Nelson Rodrigues,  considerando que suas peças estavam escritas 

desde os anos 1940, e atribui esse fato a um conjunto de fatores, dentre os quais 

cita o medo da censura e a opção pela chanchada, bem como o contexto histórico 

de uma sociedade que vive em um horizonte “tradicional”.
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Foto 7 - A impossibilidade de comunicação em Eclipse, filme do cineasta italiano 
Antonioni

Entretanto, a década de 60 inaugura um novo olhar sobre a dimensão da 

intimidade.  Assim,  já  no  início  dos  anos  1960,  vimos  a  exposição  do  corpo 

feminino em Os cafajestes e em Boca de Ouro10; vimos também a representação 

dos dramas íntimos em  A falecida,  de Leon Hirszman e  Porto das Caixas, de 

Paulo  César  Saraceni.  Tais  abordagens,  na  representação  de  novos  temas  e 

imagens associam-se, em parte, a uma tendência manifestada também no cinema 

internacional.

10 Ismail Xavier analisa as adaptações feitas, não apenas pelo Cinema Novo (Boca de Ouro, de 
Nelson Pereira dos Santos e A falecida, de Leon Hirszman), mas pelo cinema brasileiro, da obra de 
Nelson Rodrigues, em O Olhar e a Cena. São Paulo, Cosac & Naify, 2003. Segundo o autor, nos 
anos 1970 e 1980, percebe-se uma liberação do olhar dirigido à “cena de cama”. Os cineastas que 
posteriormente  adaptaram  as  peças  de  Nelson  Rodrigues  reforçaram,  com  mais  ousadia,  a 
abordagem  da  sexualidade,  agora  incluindo  temas  caros  ao  dramaturgo,  como  incesto  e 
homossexualismo. 
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Forte  influência  exerce Antonioni  -  diretor  italiano,  cujos filmes são bem 

aceitos pelo círculo de cineastas vinculados ao “novo cinema”,11 tanto devido ao 

emprego  de  novas  técnicas,  como  também  por  abordarem  problemas  mais 

intimistas.  Dirige  à  época  Eclipse e  A  Noite,  abordando  dramas  existenciais 

concernentes  às  crises  conjugais  e  amorosas,  enfocando  as  dificuldades  de 

comunicação entre os casais. Da França, a influência maior vem de Louis Malle, 

sendo seu filme, Os amantes (1958), referência para alguns cineastas brasileiros 

da  época.  Assim,  o  “cinema  italiano,  Brigitte  Bardot  e  (o  filme)  Os  amantes, 

tornam-se a vanguarda do que, no Brasil, ficou a cargo de Norma Benguell, de 

Ruy  Guerra,  de  Khouri  e  da  desinibição  implicada  no  diálogo  com  Nelson 

Rodrigues” (XAVIER, 2003: 176). Walter Hugo Khouri12 é também apontado como 

seguidor  de Antonioni  e Bergman, abordando temas considerados tabus como 

lesbianismo, se debruçando, ainda, sobre os dramas enfrentados por homens e 

mulheres em seus relacionamentos. À época, dirige  A Ilha (1962), que trata da 

trajetória  de  um  pequeno  grupo  de 

pessoas, ricas e poderosas, quando se 

isola numa ilha deserta, aflorando, aí, 

paixões  e  desejos  recalcados.  Em 

Noite Vazia (1965), dois homens saem 

pela  noite,  em  busca  de  preencher, 

através do sexo, um vazio existencial. 

Algumas  seqüências  do  filme  são 

ambientadas  em um apartamento  no 

qual  eles  contracenam  com  “duas 

mulheres de programa”,  e, à medida que a noite avança, percebem a falta de 

sentido daquela situação, embora não tomem nenhuma atitude para alterar isso. 

11 “Novo Cinema”, expressão usada por cineastas e críticos, conforme afirmamos anteriormente, 
referindo-se aos filmes que se diferenciavam da chanchada e do modelo imposto por Hollywood. 
12 Em que pese o respeito que Gustavo Dahl, Glauber Rocha, dentre outros, sentiam por Khouri, 
como diretor dedicado ao cinema, preocupado com o rigor da qualidade técnica, recebe críticas 
pelo fato de seus filmes se distanciarem da temática preconizada pelo Cinema Novo. Atente-se 
que, entre os anos 1960 e 1962 o Cinema Novo ainda não é um movimento tão bem configurado. 
Fiz referência aos traços definidores que passaram a identificar os filmes como pertencentes ao 
Cinema Novo em “Propostas de um cinema político” à p. 41, deste trabalho.
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Um dos  homens,  rico  e  com prestígio  social,  expressa  seu  poder  através  do 

dinheiro,  manuseando  um grande  valor  em cédulas  e  exibindo-se  como dono 

daquele  rico  apartamento;  mas  o  vazio  aumenta  e,  para  compensar,  os  dois 

decidem assistir a filmes pornográficos. Sugerem às mulheres que elas simulem 

cena de lesbianismo. Com poucos diálogos, o silêncio expressa melhor a tristeza 

e o desânimo no rosto das personagens. Em Corpo Ardente (1966), de Khouri, a 

personagem  principal  questiona  sua  relação  no  casamento,  a  solidão,  a 

infidelidade, a falta de liberdade. Drama semelhante vivem as personagens de 

Porto  das  Caixas e  de  A  falecida,  embora  encontrem  saídas  diferentes  para 

solucionar  seus  problemas,  talvez  por  estarem  situadas  em  mundos  sociais 

diversos: enquanto as duas últimas estão inseridas em um ambiente de pobreza e 

decadência, Helena, de Corpo Ardente, pertence a alta burguesia o que contribui 

para  construções  diversificadas  de  experiências.  As  personagens  masculinas 

também são construídas diferentemente. Nos filmes Porto das Caixas e A falecida, 

aparecem homens fracos, sem nenhum poder de decisão; em  Corpo Ardente o 

marido, embora desempenhe papel secundário (considerando que a história versa 

sobre  as  inquietações  da  mulher),  é  um homem de  negócios,  bem sucedido, 

comedido e elegante. 

Apontei os filmes pertencentes ao Cinema Novo que se debruçaram sobre 

representações de experiências vivenciadas na intimidade. A manifestação dessa 

temática teve lugar na filmografia brasileira na primeira metade dos anos 60, e 

tendeu a se acentuar, posteriormente, em que pese um interregno enfrentado pelo 

cinema, no momento da instalação do regime militar, em 1964. Nesse período, 

alguns cineastas do Cinema Novo buscaram representar a situação política do 

país, tentando identificar as causas do fracasso do projeto das esquerdas. Diante 

da crise emergiram, também, os dramas íntimos.  Essa questão será tratada a 

seguir.      
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Foto 9 - O drama de Paulo em Terra em transe

1.5. Quando se cruzam o pessoal e o coletivo

Os filmes incluídos no que se convencionou chamar de “a segunda fase” do 

Cinema Novo se inserem na conjuntura marcada pelo Golpe Militar de 1964. Este 

acontecimento político  acarreta  uma quebra  no processo democrático  do  país, 

instaurando  um  período  sombrio  de  nossa  história,  caracterizado  por 

perseguições,  prisões,  tortura  e  morte.  A  censura  investe  pesado  nas 

manifestações  culturais 

de toda ordem, o que se 

reflete  no 

“desmantelamento”  dos 

Centros  Populares  de 

Cultura13 e  do 

movimento  estudantil  e 

na  perseguição  de 

intelectuais  e  artistas 

vinculados  a  música, 

teatro e cinema. Nesse primeiro momento após o golpe, a despeito das prisões e 

do medo, o Cinema Novo segue seu percurso. Assim, os cinemanovistas buscam 

uma explicação para a causa desse desfecho político, tentando entender o golpe 

militar e o fracasso das esquerdas.  O Desafio (1965), de Paulo César Saraceni, 

associa o drama de um jornalista (ao ver seu sonho de transformações no país se 

desmoronar) e a crise que este atravessa em um relacionamento amoroso. A dor 

de Marcelo (Oduvaldo Viana Filho) diante da situação política do país contribui 

para formar atitudes de dúvidas e indecisões no que diz respeito a problema de 

13 A criação dos Centros Populares de Cultura (CPC) foi uma iniciativa de jovens universitários cuja 
intenção  era  fazer  filmes  que  adotassem  uma  linguagem  didática  e  que  fossem  facilmente 
compreendidos pelas classes populares, considerando que o importante era transformar o cinema 
em um instrumento de conscientização política, sem, necessariamente, atribuir o devido valor à 
estética. “(...) Seriam filmes feitos para o povo com uma linguagem accessível, subordinando a 
liberdade criativa” (Graça, 1997, p.22). O filme que melhor representa essa proposta é Cinco vezes 
Favela (1961/62) com cinco episódios, sendo que três deles – Couro de Gatos, Escola de Samba 
Alegria de Viver e Pedreira de São Diego – foram dirigidos, respectivamente, por Joaquim Pedro 
de Andrade, Carlos Diegues e Leon Hirszman que, posteriormente se integrariam ao grupo do 
Cinema Novo. 
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ordem sentimental.  Por sua vez, a amante, esposa de um rico industrial,  tenta 

relativizar o problema político, e resiste diante da idéia de esse fato interferir tão 

diretamente na vida amorosa dos dois. Para Ada, que confia na força do amor, a 

dimensão política não deve ser priorizada; para Marcelo, que não tem mais na 

política o bálsamo que fortalece seu viver, uma relação amorosa vem, naquele 

momento, significar conflitos e incertezas. Pode-se dizer que, neste filme, a mulher 

é associada à dimensão afetiva, sendo a política secundarizada, enquanto para a 

personagem masculina, os rumos que trilha seu país é o que lhe dá o sentido da 

vida?  Analiso  esse  filme,  no  último  capítulo,  momento  de  desvendamento  de 

algumas pistas.

Outros filmes questionam o fracasso do projeto revolucionário:  A hora e a 

vez  de  Augusto  Matraga (1965),  Roberto  Santos;  Fome  de  Amor  (1965),  de 

Nelson Pereira dos Santos; O Bravo Guerreiro (1968), de Gustavo Dahl; Terra em 

Transe (1967), de Glauber Rocha14.

Este  último  veicula  uma  representação  alegórica  do  processo  político 

vivenciado não apenas no Brasil,  mas de certa forma, em todos os países da 

América Latina. Tem como personagem central Paulo (Jardel Filho), um jornalista 

que questiona o papel  desempenhado pela  esquerda no processo anterior  ao 

Golpe,  a  ausência  do  “povo”  nesse  processo,  o  populismo  que  marca  o 

comportamento de políticos.  É o inconformismo de Paulo que define a história: é 

ele quem questiona, briga, fala, grita. A mulher de Paulo, Sara (Glauce Rocha), 

presença certa  como acompanhante,  mantém-se sempre à sombra do marido. 

Permanece  silenciosa  a  seu  lado.  Paulo  tem  uma  amante,  mulher  bonita  e 

elegante (Danusa Leão), sempre presente nos bailes e festas. Em uma noite em 

14 Caetano Veloso,  em seu livro  “Verdade Tropical”,  observa que  Terra em Transe influenciou, 
decisivamente,  o movimento tropicalista.  Apesar  de dirigir  algumas críticas ao filme,  como por 
exemplo, a forma caricatural de como eram representadas as festas “grã-finas”, a ausência de uma 
ordem linear na história etc, Caetano aponta segmentos nos quais são valorizados os excessos, a 
diversidade,  o  grotesco,  traços  que  serão  apropriados  pelo  tropicalismo  e  vistos  como 
característicos da nossa cultura. Em uma praia reúnem-se figuras marcadas pela diferença: “uma 
cruz domina o grupo formado por políticos demagogos, bichas com fantasias de luxo do baile do 
Municipal e índios de Carnaval (...) em meio à multidão de um comício, um velhinho samba de 
maneira graciosa e ridícula, lúbrica e angelical, alegremente perdido: o povo brasileiro é captado 
em seus paradoxos” (1997, p. 105). Por outro lado, o tropicalismo exerceu forte influência sobre 
cineastas na terceira fase do Cinema Novo, conforme veremos a seguir.   
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que ele dança, bebe e grita suas dores devido a situação política do país, dorme 

com  “Danusa”,  sendo  acordado  surpreendentemente,  na  manhã  seguinte  por 

Sara, acompanhada por dois homens que o procuram para discutir um problema 

político. Ele aproxima-se lentamente do grupo, e a amante, observa, indiferente, a 

cena. A esposa, a tudo assiste silenciosamente, permanecendo, aparentemente, 

fria e distante como se aquela realidade não lhe dissesse respeito. O momento em 

que ela se manifesta, o faz para reivindicar o amor de Paulo, implorando que ele 

abandone a política, pois não compreende como essa dimensão pode se sobrepor 

ao amor. A mesma lógica rege o pensamento de Ada em O Desafio. Com Ada, 

esse pedido de privilegiar a relação sentimental pode ser atribuído ao fato de ela 

pertencer à burguesia, não sendo, por esse motivo, atingida pelas conseqüências 

do golpe militar. Sara, entretanto, está presente em todos os momentos em que se 

discute a questão política, e, aparentemente, compreende a situação pela qual 

passa o país. Mas ouve-se sua voz somente para reivindicar o amor de Paulo. 

Não quero  dizer  com isso  que a consciência  política,  crítica,  seja  prerrogativa 

apenas daqueles que não pertencem à classe burguesa.  Não há uma relação 

mecânica capaz de ser expressa numa equação tão simples. Afirmo, no entanto, 

que as  representações  das  duas figuras  femininas  contribuem para  reforçar  o 

estereótipo,  segundo  o  qual  as  mulheres  não  se  identificam com a  dimensão 

política (área de interesse dos homens), estando mais preocupadas em cuidar das 

“coisas do coração”, dos sentimentos, traços que supostamente, as caracterizam. 

Também  nesse  período,  alguns  cineastas  fazem  uma  autocrítica  em 

relação à sua própria  concepção da proposta revolucionária  do Cinema Novo, 

considerando possível fazer filmes que adotassem uma linguagem capaz de se 

comunicar com o público15. A Grande Cidade (1965), de Carlos Diegues, inclui-se 

15 A discussão entre fazer filme comercial (uso de uma linguagem mais accessível e de gêneros 
narrativos mais facilmente identificáveis pelo público) e filme reflexivo, que adote uma “perspectiva 
crítica”, marcou o debate cultural dos últimos 50 anos, no Brasil e no exterior. A partir de meados 
dos anos 60 manifesta-se uma preocupação em atrair o público, embora não se devam abandonar 
as temáticas que representem as complexas e contraditórias relações sociais  configuradas na 
sociedade brasileira. Assim se expressa Gustavo Dahl, numa carta a Glauber Rocha: “é difícil fazer 
um filme que seja ao mesmo tempo suficientemente comercial (...), suficientemente brasileiro, para 
que  sua  comunicabilidade  não  fique  limitada  a  setores  limitados  regionalmente  (...)  e 
suficientemente  ‘artístico’  para  impressionar  os  imbecis  críticos  que  freqüentam  os  festivais” 
(BENTES, 1997, p. 116).
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nessa nova perspectiva, tratando do processo migratório,  focalizando, assim, a 

realidade rural e a urbana. Representações desta última aparecem em cenas de 

favela,  de pobreza e suas conseqüências,  tudo numa linguagem mais amena, 

diferentemente  do  tom agressivo  utilizado anteriormente.  As  obras  literárias  O 

Padre e a Moça (1965), de Carlos Drumond de Andrade e Menino de Engenho, de 

José Lins do Rego,  adaptadas por  Joaquim Pedro de Andrade e Walter  Lima 

Júnior,  respectivamente,  não  apresentam  um  engajamento  político.  Com 

preocupação  oposta,  Luís  Sérgio  Person  lança  um  olhar  crítico  sobre  as 

conseqüências  que  o  intenso  crescimento  industrial  acarretou  no  plano  das 

relações  cotidianas  e  afetivas.  O  filme  São  Paulo  Sociedade  Anônima  (1965) 

interpreta a repercussão de problemas de ordem social  na vida cotidiana e na 

relação  amorosa.  Carlos  (Valmor  Chagas)  questiona  o  modelo  de 

desenvolvimento econômico do país na fábrica em que trabalha, ocupando um 

alto cargo. O dono da empresa recebe investimento do Banco do Brasil  sem o 

devido retorno. Temos, aqui, a representação do mundo dos negócios regido por 

trapaças e comportamentos desonestos. Por sua vez, Carlos incomoda-se com o 

crescimento  da indústria,  tem uma visão pessimista  do progresso.  Movido  por 

essas inquietações, também não vê sentido em seu casamento, na relação que 

mantém com a esposa e com o filho. Sua mulher alimenta sonhos de consumo de 

uma classe  média  em ascensão:  perfeita  dona  de  casa  deseja  uma casa  de 

campo e, para isso, traça planos para o marido comprar ações na fábrica onde 

trabalha. A tensão surgida entre a atitude questionadora e angustiada de Carlos e 

a posição consumista da mulher, é o aspecto explorado pelo filme em pauta. 

O  movimento  Tropicalista  (1967  e  1968),  rico  em  criações  artísticas, 

principalmente musicais e teatrais, tendo como proposta assimilar a diversidade 

cultural, influencia os cineastas, neste período que se convencionou chamar de a 

terceira fase do Cinema Novo. O grupo de diretores tem como propósito utilizar o 

cinema como instância  de reflexão crítica,  ao mesmo tempo em que pretende 

estabelecer uma maior comunicação com o público. Desse período destacam-se 

O Dragão da maldade contra o Santo Guerreiro (1969), de Glauber Rocha;  Os 
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herdeiros (1969),  de  Carlos  Diegues;  Os Deuses e os  mortos (1970),  de  Ruy 

Guerra e Macunaíma (1969), de Joaquim Pedro de Andrade.

O Dragão da maldade contra o Santo Guerreiro poderia ser pensado como 

uma continuidade de “Deus e o Diabo na terra do sol”, a despeito de representar o 

cangaço de um outro ângulo. O comportamento do líder dos camponeses, vestido 

como cangaceiro (numa alusão a Lampião e Corisco), usando armas e peixeira, 

reivindicando justiça e terra para o povo, contrasta com a atitude pacífica do grupo 

que  se  expressa  constantemente  através  da  música,  da  dança  e  da  oração. 

Antônio das Mortes assume papel central na narrativa e, aqui também, tal como 

em  Deus e o Diabo, é chamado por um grande fazendeiro (Jofre Soares) para 

matar  cangaceiros  que  ainda  resistem  -  ou  perambulam?  -  pelo  sertão.  O 

fazendeiro  é  cego,  anda  acompanhado  de  um  guia,  está  sempre  de  pijama 

trazendo uma manta colorida sobre os ombros, os cabelos em desalinho e a barba 

por  fazer,  imagem  que  se  contrapõe  com  a  representação  que  o  cinema 

comumente faz dos grandes fazendeiros. A semelhança entre eles talvez esteja 

no discurso agressivo e violento contra os pobres. O segmento mais importante do 

filme é o remorso de Antônio das Mortes que, ao lutar com o cangaceiro, o fere 

mortalmente. A partir daí, “muda de lado” e se solidariza com o povo. 

A  atitude  assumida  pela  personagem  feminina,  companheira  do  líder, 

sempre silenciosa, olhos semicerrados, vestindo uma túnica branca, lembra muito 

mais uma figura representante de alguma entidade religiosa do que um membro 

integrante  do  cangaço.  Integrando  o  “mundo  da  guerra”,  sua  imagem  evoca, 

simultaneamente, outros símbolos, remete a outras formas de “luta”. Em muitas 

ocasiões dança ao som dos cantos entoados pelo grupo. Parece que aqui, mais 

uma vez, a mulher é o contraponto da violência, sua força é interior, reside na 

prece  e  na  introspecção.  O  ponto  original  do  filme  é  a  profusão  de  cantos, 

sagrados e profanos, assim como a presença da dança, em compasso lento, e da 

abundância das cores. A incorporação de tais traços deve-se, em grande medida, 

ao movimento tropicalista que tem como um traço essencial incorporar em suas 

manifestações  a  diversidade  cultural,  incluindo  como  principais  formas  de 
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expressão a dança e a música. Chama a atenção esse contraste entre o cangaço, 

marcado pela violência, e a maneira dos camponeses se portarem, adotando uma 

atitude pacífica e lúdica. 

O  movimento  tropicalista  também  exerce  influência  sobre  um  grupo  de 

cineastas  que  polemizam  com  o  Cinema  Novo,  principalmente  na  proposta 

assumida por este último, que diz respeito à posição de empregar uma linguagem 

mais convencional, capaz de manter uma aproximação com o público. Assim, ao 

final  dos  anos  1960,  delineia-se  o  chamado Cinema  Marginal  cujos  principais 

representantes  são  Rogério  Sganzerla  e  Júlio  Bressane  que  criaram o  termo 

“estética  do  lixo”,  em contraposição  à  “estética  da  fome”,  idéia  defendida  por 

Glauber Rocha. Os filmes emblemáticos desses dois diretores – O Bandido da luz 

vermelha (1968) e  Matou a família e foi ao cinema (1970) – respectivamente de 

Sganzerla  e  Bressane,  abordam os  problemas  do  país  através  de  “metáforas 

extremamente  corrosiva  e  agressiva”.  Mas  o  “Cinema  Marginal”  nasce, 

exatamente, no período de autoritarismo mais duro, do regime militar, e não pode 

sobreviver por muito tempo, tanto em função da repressão política, quanto das 

dificuldades econômicas. 

Nesse período, encerra-se, também, a trajetória do Cinema Novo. Em uma 

atmosfera  de  intensa  repressão,  após  o  Ato  Institucional  Nº  5  (extinção  dos 

partidos  políticos,  fechamento  do  Congresso,  suspensão  dos  direitos  civis), 

crescem  as  dificuldades  de  fazer  um  trabalho  conjunto  –  marca  dos 

cinemanovistas.  A  censura  instalada  no  país  era  intolerante  com  a  produção 

cultural  e inflexível com os filmes que adotavam temáticas “sociais” e políticas. 

Nesse clima, o Cinema Novo passa a questionar sua própria identidade. A partir 

de 1970, os cineastas se dispersam e o Cinema Novo deixa de existir enquanto 

movimento. 
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1.6.  O  Cinema  depois  dos  anos  60:  novas  temáticas  e  novas 

abordagens.

Na década de 1970, alguns cineastas, ligados direta ou indiretamente ao 

Cinema Novo, iniciam uma revisão de seus princípios, tanto no que se refere à 

adoção de temáticas, quanto à linguagem utilizada,  marcada pela ruptura, não 

linearidade, lacunas. Propõem, dessa forma, trabalhar com uma narrativa mais 

convencional, numa tentativa de manter uma maior aproximação com o público, 

bem  como,  escolher  temáticas  que  incorporassem  outros  traços  da  cultura 

brasileira, dentre outros, a religião e o futebol, entendidos por alguns cineastas do 

Cinema  Novo,  como  formas  de  alienação.  Assim,  visando  superar  esta 

perspectiva, Nelson  Pereira  dos  Santos  enfoca  o  elemento  da  religiosidade, 

discutindo a presença da umbanda na Baixada Fluminense nos filmes Amuleto de 

Ogum (1974) e Tenda dos milagres (1977)  sem a preocupação de apresentar a 

religião como “falsa consciência”. A busca da identidade brasileira já identificada 

como preocupação constante do cinema nacional, também se faz presente aqui, 

mas perdendo a dimensão conflituosa, conforme valores defendidos na década de 

60, quando a questão da identidade somente seria construída através do processo 

revolucionário, visando uma transformação estrutural da sociedade. Na proposta 

de atingir o público, destaca-se Bruno Barreto com Dona Flor e seus dois maridos 

(1976) em que dialoga com Jorge Amado, sendo um grande sucesso de bilheteria 

(público de 10.735.000) e A Estrela sobe (1974). Carlos Diegues escolhe filmar um 

personagem histórico,  mulher  e negra:  Xica da Silva (1977)  reconhecidamente 

uma figura que transgrediu os valores do período colonial, que não se submete à 

dominação  de  uma  classe  e  utiliza  estratégias  de  resistência  contra  o  poder 

estabelecido.  Também  alguns  filmes  desse  período,  recuperam  a  imagem  do 

malandro - já presente em outros momentos, em filmes das décadas de 1940 e 

1950 - inserida no contexto do morro, ligada principalmente ao samba. Essa figura 

é construída de forma amena, estando presente o famoso “jeitinho brasileiro”, em 

filmes como:  O Capitão Bandeira contra o Dr.  Moura Brasil (1971) de Antonio 

Calmon,  Quando  o  carnaval  chegar (1972)  de  Carlos  Diegues,  Vai  trabalhar 
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vagabundo (1973) e Se segura malandro (1978), dirigidos por Hugo Carvana. No 

entanto,  Glauber  Rocha  e  Júlio  Bressane  fazem  O  câncer  e  O  anjo  nasceu, 

respectivamente,  filmes  que  não  fazem  representações  do  malandro,  e  cujos 

personagens  são  “marcados  pela  transgressão  e  pela  absoluta  ausência  de 

conciliação” (XAVIER, 1986, p. 120).

Ao final da década de 1960 e nas décadas posteriores, os filmes enfatizam 

ainda mais, o que já havia se delineado no período anterior: maior liberdade no 

tratamento da sexualidade e acentuada ênfase na exposição do corpo feminino. A 

temática relativa à condição feminina, a crise do casamento, a solidão, a relação 

amorosa, configurada nos anos 1960, e apropriada por poucos diretores, ganha 

amplitude. Arnaldo Jabor (que em 1967 faz Opinião pública, cuja idéia versa sobre 

o  golpe  militar),  debruça-se  sobre  esses  temas,  realizando,  Toda  nudez  será 

castigada (1972),  e  O  casamento (1975),  adaptações  das  peças  de  Nelson 

Rodrigues. Na trilogia Tudo bem, (1978),  Eu te amo (1980), e Eu sei que vou te 

amar (1984)  Jabor  trata,  basicamente,  dos  conflitos  presentes  nas  relações 

amorosas. Em Tudo bem, a trama se passa dentro de um apartamento, que serve 

de palco para o diretor abordar questões de ordem pessoal e íntima, articuladas a 

problemas sociais. Assim, identificamos no enredo representações de problemas 

relativos  a  experiências  da  esfera  familiar,  tais  como,  os  dramas  sexuais 

vivenciados por um casal de meia idade, atitudes transgressoras de dois jovens 

filhos do casal e, também, conflitos de classe, representados pela relação mantida 

entre  patroa  e  empregada  doméstica.  A  reforma  do  apartamento,  feita  por 

nordestinos, é ocasião para mostrar a pobreza e a miséria, num aceno do filme 

para  questões  caras  ao  Cinema  Novo.  Mas,  se  esse  primeiro  filme  ainda 

consegue fazer uma articulação – dimensão pessoal e esfera social – os outros 

dois voltam-se para o tratamento dos dramas amorosos. São representações dos 

dramas vivenciados  numa relação  amorosa:  amor,  ciúme,  traição,  infidelidade, 

submissão, vivência da sexualidade.

Assim, configuram-se com mais nitidez, filmes que pretendem contemplar 

novas problemáticas que vão se delineando no horizonte nacional: mudanças no 
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espaço urbano,  questões relativas à sexualidade,  e à situação da mulher.  Há, 

assim,  um  deslocamento  no  eixo  das  preocupações:  são  privilegiados  temas 

relativos à esfera privada, ao espaço da intimidade, aos conflitos familiares. Nessa 

perspectiva, os filmes realizados pela cineasta Ana Carolina, realçam os dramas 

íntimos:  Mar de rosas (1976),  Das tripas coração (1982) e  Sonho de valsa de 

1986-1987. 

Ao  final  da  década  de  1970  e  início  dos  anos  1980,  alguns  diretores 

aproveitam o processo de abertura política do país,  iniciado no governo Geisel 

(1974-1978),  e  representam  em  seus  filmes  situações  vivenciadas  durante  a 

ditadura militar como Lúcio Flávio, o passageiro da agonia (1977) e Pixote, a lei do 

mais  fraco (1980),  de  Héctor  Babenco,  e  Prá frente  Brasil (1982)  de  Roberto 

Farias. A despeito do clima de mudanças vivido com a redemocratização, alguns 

cineastas  brasileiros  não  incorporaram,  em  seus  filmes,  a  crítica  política,  tão 

presente no Cinema Novo e no Cinema Marginal. Se antes era possível pensar 

“um projeto de cultura popular urbana com os cineastas na ponta, com a Nova 

República ocorreu um processo de dissolução do moderno (...) enterrando de vez 

uma  matriz  para  pensar  o  cinema  e  o  país”  (XAVIER,  1986,  p.  115).  A 

consideração de Xavier não alcança os filmes que, nesse período, se debruçam 

sobre os problemas políticos do país, dentre os quais, cito:  Cabra marcado para 

morrer de  Eduardo Coutinho iniciado na década de 70,  interrompido devido  a 

repressão política e apenas retomado em 1986; Eles não usam black-tie (1981) de 

Leon Hirszman;  O bom burguês (1982) de Oswaldo Caldeira;  A próxima vítima 

(1982)  de João Batista de Andrade;  Nunca fomos tão felizes (1984) de Murilo 

Salles, Memórias do cárcere (1983) de Nelson Pereira dos Santos; Jango (1981-

1984) de Sílvio Tendler; Que bom te ver viva (1989) de Lúcia Murat. Mesmo sem 

essa perspectiva política mais explícita Tisuka Yamasaki filma Gaijin, caminhos da 

liberdade (1980), tratando do processo de migração japonesa para o Brasil no final 

do  século  XIX;  Parahyba  mulher  macho  (1983),  no  qual  se  percebe  a  forte 

presença feminina, e Patriamada (1984), uma mistura de documentário e ficção. 
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Segundo historiadores do cinema brasileiro, a crise da economia enfrentada 

pelo  país,  ao  final  dos  anos  1980,  cujo  processo  inflacionário  aumentou 

constantemente os custos da produção cinematográfica, pode ter sido responsável 

por um declínio na realização de filmes. Outro fator que ajuda a explicar essa 

diminuição pode ser a crescente hegemonia da televisão, contribuindo para que 

mais de dois terços das salas fossem fechadas, reduzindo a ida do público ao 

cinema.16 Por  outro  lado,  alguns  cineastas  aproveitam-se  do  relaxamento  da 

censura, e intensificam a produção de filmes pornográficos, “com cenas de sexo 

explícito, que chega a representar cerca de 77% do total da produção brasileira 

em  1988”  (AUTRAN,  2000,  p.  27).  O  gênero  pornochanchada,  baseado  na 

comédia de costumes, reforça imagens femininas ligadas ao erótico. “O critério 

básico é a prioridade na exibição anatômica feminina (...), ênfase em piadas ou 

situações eróticas. Parece ter sido esta, uma interpretação peculiar que o cinema 

elaborou da revolução sexual” (ABREU, 2000, p. 432). 

Percebe-se, assim, uma redefinição da produção cinematográfica que se 

distancia dos padrões que marcaram a filmografia do chamado “cinema moderno”, 

inaugurado nos anos 1950.

   

O  cinema  que  se  adensou  em  meados  dos  anos  80,  que  se 
destacou em festivais  e debates,  afirmou propostas alheias  aos 
parâmetros  do  cinema  moderno,  principalmente  no  que  diz 
respeito  à  preocupação  com  um  “estilo  nacional”  (...).  O  novo 
cinema dos anos 80 afastou-se de seus temas e estilos, enterrou a 
estética da fome, afirmou a técnica e a mentalidade profissional 
(XAVIER, 2001, p. 40).

1.7. Anos 90 e o “Cinema da Retomada”

A situação de fragilidade do cinema brasileiro dos anos 80 é agravada nos 

três  primeiros  anos  da  década  de  1990.  Fernando  Collor,  ao  assumir  a 

16 Segundo Xavier (2001),  nas décadas de 60 e início de 70,  a maior ameaça para o cinema 
nacional era a indústria cinematográfica americana,  representada pelos filmes de Hollywood; a 
partir de meados de 1970, essa ameaça é representada pela TV.
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Presidência do país, extingue os órgãos ligados ao cinema: Embrafilme, Concine e 

Fundação do Cinema Brasileiro  (ORICHIO,  2000,  p.  136).17 Diante  da falta  de 

apoio oficial, agrava-se mais ainda a situação do cinema brasileiro, “(...) com a 

produção  de  pouquíssimos  filmes  em  longa-metragem  e  que,  rodados 

precariamente,  chegavam  com  dificuldade  ainda  maior  ao  circuito  comercial 

cinematográfico” (Ibidem, p.136).  Mas, no governo de Itamar Franco, entra em 

vigor a Lei do Audiovisual (Lei n 8.695/93, de 20 de julho de 1993) que, através de 

incentivos fiscais, contribui para o revigoramento do cinema nacional ficando essa 

fase conhecida como a “Retomada do Cinema Nacional”. Enquanto “no princípio 

da década apenas dois ou três longas chegavam às telas a cada ano (...) entre 

1995 e 1997, 31 filmes foram rodados, finalizados e exibidos” (Ibidem, p. 137).

Alguns  estudiosos  não  são  tão  otimistas  quanto  ao  momento  da 

“Retomada”. Para Xavier, uma característica dos filmes realizados a partir de 1993 

é a diversidade e o pragmatismo, não se colocando a tensão entre cinema de 

autor e privilégio atribuído ao mercado. A variedade de estilos não permite apontar 

a qual escola estética os diretores se encontram filiados, resultando no que o autor 

denomina de ausência de uma “personalidade” do cinema. Um dos fatores que 

contribui para essa diversidade de estilos pode ser creditada à política cultural, 

definida através da Lei do Audiovisual. Tal lei concede isenção fiscal às empresas 

que invistam recursos em cinema; dessa forma, qualquer pessoa que tenha livre 

acesso às essas instituições, pode conseguir recursos. O critério aí definido não é 

a  “capacidade”  do(a)  diretor(a),  sua  trajetória,  sua  experiência  no  campo  do 

cinema, mas uma possibilidade de ter “acesso mundano, e de classe, aos canais 

para  captar  recursos  junto  às  empresas  ou  a  governos  locais  que  procuram 

favorecer  a  descentralização”  (XAVIER,  2001,  p.  45).  Assim,  cada  realizador 

escolhe fazer filmes mais voltados para atingir o grande público ou fazer cinema 

17 A Embrafilme, empresa estatal criada nos anos 1970, desempenhou importante papel no cenário 
da produção cinematográfica brasileira. No governo Sarney, com a agudização da crise enfrentada 
pelo cinema brasileiro, há uma proposta de mudança na estrutura da Embrafilme. Esta passa a ser 
denominada Embrafilme Distribuidora de Filmes S/A,  tornando-se responsável pela produção e 
distribuição de filmes voltados para o mercado. Paralelamente, é criada a Fundação do Cinema 
Brasileiro, dando suporte à produção e à difusão de filmes “artisticamente importantes” (AUTRAN, 
2002, p. 27).
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de  autor,  já  que  inexiste  uma  política  cultural.  “O  clima  cultural  não  realçou 

questões de princípio como pólos de debate, seja a questão nacional, a oposição 

entre  vanguarda  e  mercado,  a  disparidade  de  orçamentos  e  estilos.  A  tônica, 

desde  1993,  tem sido  o  pragmatismo”  (Ibidem,  p.  44)  O cinema realizado  na 

década de 1990, não está preocupado em proclamar rupturas. Enfim, a dimensão 

política, a preocupação com as mudanças na sociedade, a idéia segundo a qual o 

cineasta se outorgava ao direito de representar a coletividade, o caráter utópico, 

etc,  são dimensões que na década de 1990,  não foram colocadas com muita 

intensidade  na  filmografia  brasileira.  Nesta  linha  de  raciocínio  enquadra-se  o 

depoimento  de  Fabrizia  Pinto  que aplaude  essa  corrente  de  diretores  que 

abordam “os problemas mais profundos do Brasil (considerando) que existe uma 

homenagem contínua  ao  Cinema Novo,  (mas)  sem uma  reivindicação  política 

muito forte (vivendo-se) uma fase muito mais individualista” (PINTO, 2002, p. 349). 
18

Entretanto, ao analisar depoimentos de cineastas que realizaram filmes na 

última  década,  é  possível  constatar  a  presença  de  uma  preocupação  em 

representar  aspectos  do  contexto  social.  A  possibilidade  de  “haver  uma 

cinematografia  com cara  de  Brasil”,  afastando-se  das  estruturas  narrativas  do 

cinema estrangeiro,  principalmente do cinema americano, constituem-se, ainda, 

em  objetivos  perseguidos  pelos  cineastas.  Segundo  Murat  (2002,  p.  322),  o 

cinema deve ser uma instância não apenas de “conhecimento sobre o mundo, 

mas também de reflexão sobre esse mundo”. Não se pode ignorar, porém, que o 

cinema brasileiro dos anos 1960, tenha sido marcado, mais fortemente, por um 

conteúdo político mais explícito.  Paulo Thiago reforça essa idéia ao comentar que 

o “Cinema Novo preocupava-se com o político, nós estamos preocupados com o 

homem em si, o indivíduo, com a maneira como o ser humano convive com a 

questão  social  e  política”  (2002,  p.  470).  A  observação  de  Paulo  Thiago  me 

permite afirmar que não se trata de estabelecer uma dicotomia entre o pessoal e o 

18 Os depoimentos de Fabrizia Pinto, Lúcia Murat e Paulo Thiago foram retirados do livro de Lúcia 
Nagib “O cinema da retomada: depoimentos de 90 cineastas dos anos 90”, São Paulo: Editora 34, 
2002.
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social,  mas  entender  que  a  partir  das  representações  dos  dramas  íntimos  é 

possível compreender questões de ordem mais geral.     

1.8. Mulheres cineastas no Cinema Brasileiro

Um  dado  novo  referente  aos  anos  1990,  diz  respeito  à  crescente 

participação  de  mulheres  na  direção  de  filmes.  Do  início  do  século  XX até  a 

década de 90, somente 31 mulheres haviam dirigido longas-metragens no Brasil19, 

sendo  que,  nos  primeiros  50  anos  desse  período,  apenas  três  mulheres 

assumiram  cargos  de  direção,  ocupando  um  espaço  predominantemente 

masculino.

A primeira  mulher  a  dirigir  um longa-metragem foi  Cléo  Verberena,  que 

dirigiu um único filme,  O mistério do dominó preto (1930). Não se conhecem as 

razões  pelas  quais  abandonou  o  cinema.  Sabe-se,  inclusive,  que  foi  muito 

elogiada pela  segurança e  firmeza na direção e  que seu trabalho  teve  ampla 

divulgação “pela imprensa cinematográfica, principalmente pela revista Cinearte. 

(...)  Fotos  e  mais  fotos  de  Cléo  Verberena  apareceram  nas  publicações 

especializadas da época, que teve assim a sua popularidade elevada ao máximo” 

(RAMOS, 2000, p. 562). 

Outro nome conhecido do meio cinematográfico foi o de Carmem Santos 

que,  tal  como  Cléo  Verberena,  dirigiu  apenas  um filme,  Inconfidência  Mineira 

(1939–1948). Apesar do esforço empreendido na feitura desse filme – levou 09 

anos entre a filmagem e a exibição –, não teve aprovação nem de público nem de 

crítica. Carmem Santos destaca-se, também, por sua intensa participação como 

atriz, mas, provavelmente, pelo precário esquema de distribuição da época, muitos 

dos filmes em que atua,  não foram comercializados.  Contando com o suporte 

financeiro  do  marido,  notabiliza-se  como  produtora  e  funda,  em  1933,  a 

19 Dados  levantados  pelo  pesquisador  Luiz  Felipe  Miranda,  autor  do  Dicionário  de  Cineastas 
Brasileiros e organizador (com Fernão Ramos) da Enciclopédia do Cinema Brasileiro.
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Companhia Cinematográfica Brasil  Vox Film, que teve seu nome alterado para 

Brasil Vita Filme, em 1935, devido a um processo movido pela 29TH Century Fox.

A  terceira  mulher  a  ocupar  a  posição  de  cineasta  foi  Gilda  Abreu, 

destacando-se também como atriz e roteirista de peças para teatro. Dirige O Ébrio 

(1946),  “alcançando  (...)  uma  das  maiores  bilheterias  da  história  do  cinema 

brasileiro.  Estima-se que tenha sido visto por mais de 12 milhões de pessoas” 

(RAMOS / HEFFNER, 2000, p. 132). Além de O Ébrio, dirigiu Pinguinho de Gente 

(1947),  ‘escreveu,  produziu,  dirigiu  e  foi  a  protagonista  de  Coração  Materno 

(1947), atuando ao lado do marido Vicente Celestino. 

A  escassa  presença  de  mulheres  em  cargos  de  direção  continua  nas 

décadas seguintes: Maria Basaglia, italiana, em seu país  dirige dois filmes. Vem 

residir em São Paulo, em meados da década de 50, e, juntamente com o marido 

funda, em 1957, a Paulistânia Filmes e a empresa de dublagem Odil Fono-Brasil 

(1960-64). Seguindo a tendência da época, escreve e dirige as comédias:  Pão 

que o diabo amassou (1957) e Macumba na alta (1958), ambos produzidos pelo 

estúdio Paulistânia.  Zélia Costa, nos anos 60, exerce funções de continuísta, de 

assistente de montagem e dirige o drama As testemunhas não condenam (1961) 

(MIRANDA, 1990).

Nos anos 70, a participação feminina na direção de filmes já é bem mais 

significativa,  sendo  também,  outro  o  perfil  das  cineastas.  Algumas  cursam  o 

ensino  superior,  realizam  pesquisas  de  cunho  sociológico  e  fazem  filmes  de 

caráter mais crítico. Entretanto, apenas Ana Carolina e Tisuka Yamasaki têm seus 

trabalhos  reconhecidos,  seja  pelo  público,  seja  pela  crítica.  Ana  Carolina é 

considerada a primeira diretora a fazer carreira no moderno cinema brasileiro e 

seu primeiro longa é Um mar de rosas (1976); Tisuka Yamasaki estréia na direção 

com Gaijin, caminhos da liberdade (1979), realizando outros filmes que obtiveram 

êxito nas décadas seguintes. 
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Nos anos 1980, destacam-se Lúcia Murat, com o filme Que bom te ver viva 

(1988),  e  Suzana  Amaral,  esta  adaptando,  para  a  tela,  a  novela  de  Clarice 

Lispector, A hora da estrela (1986).

Esse  quadro  sofreu  profundas  alterações,  já  que  a  partir  de  1992,  41 

mulheres  estrearam  em longa-metragem,  dirigindo  63  filmes.  A  especificidade 

desta nova etapa é que algumas dessas diretoras estrearam com filmes de grande 

sucesso de público. Inaugura esse período o filme dirigido e distribuído por Carla 

Camurati, Carlota Joaquina: Princeza do Brasil, retratando a vinda da família real 

para o Brasil e colocando em destaque a “complexa” vida amorosa da Princesa 

Carlota.  Outros destaques são Daniella Thomas, com  Terra estrangeira (1995), 

expressando a crise política do governo Collor e seu reflexo sobre os projetos 

individuais; Bia Lessa fez Credi-me (1997), revelando a religiosidade do povo da 

região do Cariri-Ceará; Fabrizia Pinto fez Menino maluquinho 2, a aventura (1998), 

destinado a um público infantil. Suzana Moraes, com Mil e uma (1995), conta as 

dificuldades de uma diretora em realizar um filme. Helena Solberg dirige Carmem 

Miranda:  bananas  is  my  business  (1995),  que  recupera  a  vida  de  Carmem 

Miranda; Eliane Caffé fez Kenoma (1998), que se passa num lugarejo perdido no 

Vale do Jequitinhonha e trata da persistência e do fracasso de um indivíduo na 

tentativa  de  realizar  um  sonho;  Rosane  Swartman  realiza  Como  ser  solteiro 

(1998), e tem como cenário o Rio de Janeiro, estando os personagens em busca 

de um grande amor;  Sandra Werneck, em  Pequeno dicionário amoroso (1997) 

retrata  os  desejos,  anseios,  angústias  de  um  relacionamento  amoroso,  que, 

segundo Werneck,  é  um pouco de sua história,  após um casamento  desfeito. 

Tisuka  Yamasaki  realiza  três  longas:  Fica  comigo (1996),  sobre  o  drama  da 

‘criança abandonada no Brasil; O Noviço rebelde (1997) e Xuxa requebra (1999), 

filmes  de  apelo  popular.  Dada  sua  experiência  em  filmes  mais  reflexivos, 

questiona-se se pretende abandonar uma idéia na qual acreditou durante anos ou 

se irá enveredar pelo cinema popular. Para ela, trata-se de “chegar a um meio 

termo,  ao  filme  ‘cabeça’  que  possa  ser  entendido  por  milhões  de  pessoas” 

74



(YAMASAKI, 2002, p. 512)20. Lúcia Murat, com Doces poderes (1996), analisa a 

participação de jornalistas na campanha política do candidato Fernando Collor. 

Tata Amaral dirige  Um céu de estrelas (1997) cuja personagem central  é uma 

mulher vivendo a angústia de não realizar seus próprios projetos.

A  reflexão  feita  sobre  a  recente  e  marcante  presença  de  mulheres  na 

direção  de  filmes  sugere  outros  possíveis  estudos  sobre  o  cinema  brasileiro. 

Poderia  ser  um  campo  de  investigação  fértil  para  identificar  se  há  uma 

especificidade  do  olhar  feminino  sobre  representações  dos  “dramas  íntimos”. 

Entretanto,  não cabe a mim fazê-lo,  no presente trabalho, uma vez que decidi 

investigar  representações  que  o  Cinema  Novo  fez  da  mulher  e  dos  “dramas 

íntimos”. No próximo capítulo, faço a análise do filme  Os cafajestes, mas antes, 

apresento as principais concepções teóricas a respeito das formas empregadas 

pelo cinema na realização dos filmes. 

No próximo capítulo apresento uma retrospectiva do processo através do 

qual experiências vivenciadas na esfera privada começaram a ser expostas pelo 

teatro, pela literatura e pelo cinema, e ganharam a cena pública.

20 Este depoimento da cineasta encontra-se no livro “O cinema da retomada” (2002), organizado 
por Lúcia Nagib.
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Capítulo II

A exposição da intimidade e o universo feminino



2.1. A exposição dos dramas íntimos

A representação dos dramas íntimos,  feita  pelo  teatro,  pela  literatura  e, 

mais  recentemente,  pelo  cinema,  pode me levar  a  compreender  aspectos  das 

relações sociais no interior da estrutura familiar. Aqui, farei um breve retrospecto 

histórico sobre o processo de formação da instituição família, apontando a forma 

pela qual foi se constituindo a esfera íntima, através de que meios essa intimidade 

foi exposta e de que forma estabeleceram-se vínculos entre tal dimensão com a 

esfera  pública.  Reúno  esses  traços  sob  a  denominação  de  exposição  da 

intimidade. Tais traços, a exemplo de outras expressões da cultura, se revestem, 

continuamente, de características novas, na medida em que, de alguma maneira, 

guardam  vinculações  com  contextos  históricos  particulares.  Há,  porém,  um 

elemento  comum: são expressões de experiências  que ocorrem no interior  da 

esfera privada e que, pouco a pouco, serão expostas para um público.

Em meados do século XVIII, na Europa Ocidental, a família assume uma 

nova configuração que pode estar relacionada à distinção estabelecida entre os 

âmbitos do público e do privado1. Atividades econômicas, antes desenvolvidas no 

espaço  privado  da  casa  passam,  nesse  período,  a  se  realizar  fora  da  esfera 

doméstica. Esta ganha nova configuração, e serve de base à esfera íntima da 

pequena  família,  sendo,  aí,  onde  “historicamente  se  origina  a  privacidade  no 

sentido moderno, de uma interioridade livre e satisfeita” (HABERMAS, 1984, p. 

43).  Seria  na  família  que  o  homem  alcançaria  sua  humanidade,  através  da 

realização  de  seus  direitos  naturais,  entendidos  como  felicidade  e  liberdade 

(SENNETT, 2002). Nesta perspectiva, o lar, ou o espaço doméstico seria visto, 

ainda,  como  o  lugar  no  qual  as  pessoas  poderiam  expressar  sentimentos  e 

1 A nascente burguesia inicia um processo de reorganização do espaço público, transformando as 
praças, locais de convivência - onde permaneciam vendedores ambulantes, acrobatas, artistas – 
em largas avenidas, adequadas para passeio. Conforme Sennett, com tais reformas, a idéia é que, 
ao longo dos passeios, nesses largos espaços, as pessoas pudessem se comunicar publicamente, 
cumprimentando-se entre si, saudando-se umas às outras, mas sem estabelecer maiores contatos. 
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emoções, assumir atitudes umas em relação às outras, quer de carinho, quer de 

raiva,  ou  amor.  Assim,  “Intimidade  significa  a  revelação  de  emoções  e  ações 

improváveis de serem expostas pelo indivíduo para um olhar público mais amplo” 

(GIDDENS, 1993, p. 154). 

No que se refere à formação da esfera pública, vamos encontrar, ainda em 

meados  do  século  XVII,  alguns  locais  que  passam a  caracterizá-la,  como  os 

Cafés,2 em  Londres,  espaços  nos  quais  os  homens  pertencentes  à 

intelectualidade  burguesa  e  à  aristocracia  se  reúnem  para  discutir  questões 

referentes à economia, à política e à  cultura. Posteriormente, a burguesia utiliza 

esses  locais  para  fazer  “aberta  crítica  à  sociedade  decadente,  à  corte” 

(HABERMAS, 1984, p. 45). Mas, em tais círculos, apenas permitia-se a entrada de 

homens, sendo vedada a presença de mulheres que somente tinham acesso aos 

salões “todo rococó”. “As mulheres da sociedade londrina, abandonadas a cada 

noite,  também  ensaiaram  então  uma  luta  enérgica,  mas  inútil  contra  a  nova 

instituição” (Idem, p. 48). Na França, prevaleciam os Salões que se diferenciavam 

daqueles de Londres, funcionando como lugar no qual se encontravam 

(...) a nobreza e a grande burguesia dos banqueiros e dos burocratas (...) 
e a intelectualidade,  como em pé de igualdade (...).  O  salon  mantinha 
simultaneamente  o  monopólio  da  primeira  edição:  uma  nova  obra, 
mesmo sendo musical, tinha de primeiro legitimar-se perante este fórum. 
(Ali),  o  irrelevante,  as  viagens  e  a  saúde  (são)  tratados  com  tanta 
gravidade quanto o relevante, o teatro e a política: en passant  (Idem, p. 
49). 

Ao  lado  da  formação  do  espaço  público,  vai  se  consolidando  a  esfera 

privada que se apresenta configurada na “pequena-família patriarcal” que, ao se 

interiorizar, parece estar separada da esfera pública, ou seja, parece não sofrer 

influências das dimensões econômicas e políticas. Assim, a representação que 

seus membros constroem a respeito do lar está assentada na idéia segundo a 

qual é aí um lugar onde os indivíduos conseguem atingir a felicidade e ser livres, 

2 “Lá pela metade do século XVII, depois que não só o chá, a primeira bebida a ser difundida, mas 
também o chocolate  e  o  café  se tornaram bebidas  usuais  (ao  menos para  as  camadas mais 
elevadas da população), o cocheiro de um mercador oriental inaugura o primeiro café. No primeiro 
decênio do século XVIII já existem mais de 3.000 deles em Londres, cada um com o seu círculo 
íntimo de fregueses habituais” (HABERMAS, 1984, p. 48).
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realizando ou concretizando o ideal  de humanidade.  Também está presente a 

noção de que prevalece uma “permanente  comunhão amorosa dos cônjuges”, 

possibilitando a permanência de um estado de paz e de harmonia. Neste suposto 

isolamento, a esfera da família é pensada como o local adequado para expressar 

sentimentos  e  adotar  atitudes  impossíveis  de  serem  manifestadas  no  espaço 

público. Assim, a esfera da família é o local onde se origina a intimidade.

Porém, querer entender o círculo familiar como estando separado da esfera 

pública é ilusório, na medida em que a realização dos casamentos, na maioria das 

vezes,  era  feita  por  conveniências  ditadas  ou  informadas  pelo  econômico  ou 

político.  Conseqüentemente,  a  noção da “permanente  comunhão amorosa dos 

cônjuges” é abalada ou “contaminada” por esses fatores. Observa-se, também, 

que a ordem das coisas é subvertida, já que, ações e expressões de sentimentos 

que, supostamente, deveriam se manifestar tão somente no âmbito do privado, 

ganham, paulatinamente, a cena pública. Certamente, é possível afirmar que a 

necessidade de compreender a dinâmica das relações sociais, estabelecidas no 

interior da esfera familiar, impele as pessoas a falar e escrever sobre elas, e, a 

princípio,  uma  das  formas  encontradas  foi  a  correspondência  epistolar.   Nas 

palavras de Habermas,

(As  cartas),  na  Era  do  Sentimentalismo,  se  constituíam  em 
derramamentos  do  coração,  eram  escritos  d’alma  (...)  cartas 
querem então ser escritas com sangue; querem ser diretamente 
choradas.  (São)  experiências  equivalentes  à  subjetividade 
descoberta no interior das relações da intimidade familiar.  Esta 
subjetividade,  como  corte  interior  do  privativo,  já  está,  desde 
sempre, ligada ao espaço público (HABERMAS, 1984, p. 65). 

Um outro motivo que contribuiu para a exposição da vida íntima pode ser 

atribuído ao esvaziamento do espaço público, em termos de seu conteúdo político. 

Se,  até  finais  do  século  XVII  e  início  do  século  XVIII,  as  discussões  sobre  o 

“mundo  político”  ocorriam  numa  esfera  pública,  formada  por  homens  que 

desenvolviam um “intenso debate racional-crítico, a partir de meados do século 

XIX,  a  esfera  pública,  constituída  pelos  Cafés  e Salões,  se  descaracteriza,  se 
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despolitiza, transformando-se em apenas mais um campo de consumo cultural” 

(Idem,  p.  50). Essa  transformação  se  deve,  provavelmente,  a  mudanças  de 

interesses  da  própria  burguesia.  Ou  seja,  aqueles  espaços  tiveram  a  sua 

importância enquanto “lugares de encontros”. Encontros não só de pessoas, mas, 

principalmente, encontros de idéias; espaços preciosos para o semear de “ideais” 

ditos coletivos; espaços de veiculação de novas visões de mundo; espaços de 

conquista ou sedução de novos adeptos. Nesses termos, podemos compreendê-

los, enfim, como espaços que exerceram função relevante na consolidação dessa 

burguesia.  E,  na  medida  em  que  aqueles  ideais  foram  se  solidificando,  a 

burguesia foi se sentindo mais forte e obtendo um certo reconhecimento do seu 

lugar  social,  aquela  esfera  pública  foi  perdendo  a  sua  importância  para  essa 

classe. Aproximadamente, a partir de 1850, na medida em que vão se eliminando 

os chamados resíduos feudais, o espaço público se esvazia, em termos de sua 

dimensão política. 

À gradativa perda da dimensão política do espaço público, acrescente-se 

que os meios de comunicação, como a imprensa, através de jornais e panfletos, 

passam a aproveitar esse espaço para a divulgação de notícias sensacionalistas, 

para fatos que ocorrem entre “quatro paredes”, fofocas e bisbilhotices, visto serem 

estes que atraem mais o público do que aqueles relativos a assuntos políticos. 

Mas, é bom lembrar que esse tipo de notícias já era veiculado antes pela literatura 

de cordel. Segundo Barbero (2003), o cordel foi utilizado desde o século XVII pela 

classe  pobre  como  forma  de  divulgar  seus  valores,  ou  resgatar  sua  vivência, 

resistindo, assim, à imposição da cultura burguesa. Trata-se de uma forma que a 

população  pobre  encontra  para  reproduzir  e  divulgar  suas  idéias;  aí  já  está 

presente uma maneira específica da exposição da intimidade. Entretanto, diferente 

do que passa a ocorrer com a literatura romântica, cujos personagens se movem 

em  um  clima  de  comedimento  e  cuja  temática  principal  é  a  subjetividade 

construída na esfera íntima da família, no cordel o que prevalece são relatos de 

crimes,  de  tragédias,  “de  homens  que  na  cidade  da  Espanha  violentam suas 

filhas, matam suas mães, falam com o demônio, negam a fé, dizem blasfêmias” 

(BARBERO,  2003  p.  156).  Portanto,  mesmo que  tudo  isso  seja  publicizado  e 

80



divulgado, é o contrário do que faz o romance burguês. Também, “à diferença do 

livro e semelhança do periódico, a literatura de cordel vai buscar seus leitores na 

rua” (Ibidem, p. 157). Trata-se, assim, de uma “leitura oral” de versos que são 

contados  em voz  alta  por  alguém que  sabe  ler,  ao  redor  do  qual  se  postam 

mulheres,  homens,  crianças  e  velhos.  Associadas  às  histórias  amorosas, 

encontram-se cenas de violência e os crimes. (...) “Se exalta o que vive fora da lei 

e se glorifica o valor de viver perigosamente” (Ibidem, p.  161).  Os relatos dos 

crimes seriam, mais tarde, utilizados pelo jornalismo popular e sensacionalista. 

Dessa forma, os meios de comunicação, imbuídos de um interesse comercial, se 

voltam para a divulgação de fatos daquela natureza.  

Outras formas de expressão artística, como o teatro e a literatura, também 

se constituíram em mediadores entre  os espaços público e privado.  Conforme 

observa Ismail Xavier (2003), o teatro do século XVIII, que tem em Diderot seu 

principal mentor, notadamente na França, representa as experiências vivenciadas 

no interior da esfera familiar; e, nas peças, há o entendimento desse núcleo como 

perpassado  por  uma atmosfera  de  harmonia  e  tranqüilidade.  Nesse  teatro  de 

concepção  burguesa,  foram  tomadas  algumas  medidas  com  a  finalidade  de 

“combater o alvoroço” que prevalecia na representação dos dramas, durante o 

século XVII, bem como para valorizar a encenação, já que até então era atribuída 

mais  ênfase  à  retórica  verbal.  Há  uma  encenação  das  ações  e  sentimentos 

vivenciados na esfera privada, mas encenação feita de maneira muito comedida, 

sem teatralidade, através de gestos e expressões faciais  contidas.  Diderot  era 

contra tudo o que, pelo exagero, denunciasse a cena como algo para ser notado; 

era contra os chamados ‘golpes de teatro’ que revelam a condição de estarmos 

diante do espetáculo (XAVIER, 2003, p. 18). Essa postura se dava por que para 

ele havia uma associação entre formas teatralizadas de representação, “a vida do 

Antigo  Regime,  marcada  pela  corrupção,  pelo  arbítrio  do  rei,  pela  ciranda  de 

favores e traições, pela intriga e decadência” (Ibidem, 23). Mas, após a Revolução 

Francesa, a despeito da permanência de alguns traços pertencentes a esse teatro, 

houve  uma  mudança  na  representação,  agora  caracterizada  pelo  exagero  e 
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excesso. Para Barbero, essa transformação se deve a uma maior participação do 

povo,

(...) que se permitiu encenar suas emoções, assim como suas ações e grandes 
paixões.  E  esse  forte  sabor  emocional  é  que  demarcará  definitivamente  o 
melodrama,  colocando-o  ao lado  do popular,  pois  justo  nesse  momento,  a 
marca da educação burguesa se manifesta totalmente oposta, no controle dos 
sentimentos que, divorciados da cena social,  se interiorizam e configuram a 
cena privada (BARBERO, 2003, p. 171).    

Entretanto,  mesmo  que  o  interesse  da  burguesia  fosse  no  sentido  de 

controlar os sentimentos, a fim de que estes se manifestassem apenas na esfera 

familiar, havia, simultaneamente, uma necessidade de se falar sobre eles, de se 

entender esses sentimentos, o que fazia com que fossem expostos para além da 

“cena privada”. E, ao contrário da representação baseada no melodrama, com seu 

gosto pelo excesso e “pelo popular” (Idem), havia um teatro que privilegiava e, 

portanto,  expunha,  ações e sentimentos vivenciados no  espaço privado,  tendo 

como  referência  uma  determinada  compreensão  da  organização  familiar,  que 

começava  a  ser  tornar  hegemônica:  reduto  de  realização  da  felicidade  e  da 

liberdade.  Nesse espaço,  homens e mulheres se realizariam e encontrariam a 

felicidade. São modelos que indicam o espaço privado da casa como ideal para a 

permanência  da  mulher,  e  apontam,  também,  a  figura  feminina  como  a 

responsável  pela  manutenção da harmonia  que aí  deveria  reinar.  Também se 

encontra presente a idéia segundo a qual o núcleo familiar estaria livre de coação 

social, estando resguardados os relacionamentos íntimos, de pressões advindas 

da dimensão econômica e política. 

Além do teatro,  é esta a representação que um tipo de literatura fez da 

família,  baseada  no  romance  sentimental,  prevalecendo  a  idéia  de  paz  e 

harmonia. No próximo item, analiso como se constituiu a família no Brasil e de que 

forma a literatura romântica fez a sua representação.  
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2.2. A construção de modelos de masculinidade e de feminilidade

No Brasil,  o processo de construção da intimidade se constituiu de uma 

maneira muito peculiar. Em meio às desigualdades sociais, numa estrutura social 

marcada  por  acentuada  hierarquização,  a  formação  da  família  adquiriu  uma 

configuração  própria  fundada  sobre  uma  “tradição  patriarcal”  desenvolvida  no 

período colonial.  Principalmente entre  as classes dominantes dos senhores de 

engenho, do Nordeste ou dos barões de café do Sul, predominava a estrutura da 

família  patriarcal,  composta  por  um extenso grupo incluindo:  marido,  mulher  e 

seus  filhos  legítimos,  em  torno  dos  quais  gravitavam  parentes,  afilhados, 

agregados,  concubinas  e  filhos  bastardos,  o  que,  certamente,  contribuía  para 

mudar a dinâmica do círculo familiar. Nessa estrutura, era atribuída centralidade 

ao lugar ocupado pelo núcleo conjugal e a autoridade se concentrava na figura do 

marido, que exercia todo o poder sobre os demais integrantes do grupo. O poder 

econômico e político detido por essa figura masculina, em algumas ocasiões, não 

tinha limites, sendo justificado pela necessidade de uma imposição da ordem, em 

um círculo onde estava ausente uma instituição estatal que se mantivesse através 

da força da lei.  Desse modo, sob a alegativa de se combater a “desordem”, o 

“desregramento”3 instituía-se essa outra autoridade, de natureza particular, e com 

3 Esse “desregramento” é atribuído, em grande parte, a uma maior liberdade sexual presente no 
comportamento de índios e negros e a uma suposta incapacidade de discernimento, como que 
natural, dos integrantes desses grupos étnicos. É sabido que, a partir dos relatos dos estrangeiros, 
assim como dos registros feitos pelos primeiros desbravadores – incluam-se aí as Cartas de Pero 
Vaz de Caminha, e outros – formula-se uma idéia da índia e da negra, cujos traços mais realçados 
são a sensualidade e a “falta de vergonha dessas mulheres que se esfregam, sem o menor pudor, 
nos homens”. Embora algumas descrições revelem uma certa simpatia em relação às índias – 
fortes, bonitas, com o corpo pintado –, em outras está presente a ênfase nas atitudes tidas como 
“imorais”. Com a chegada dos escravos, essa idéia foi reforçada, pois a negra ganha um outro 
adjetivo  (dengosa),  e  mais  ainda  afeita  a  práticas  sexuais,  dada  sua  atitude  submissa.  Daí 
decorreria também a justificativa de uma necessidade de se agir com rigor para impor a obediência 
a regras morais (FREYRE, 1976).
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funções públicas de mando e punição. Assim, o exercício do poder do patriarca, 

que  recorre  constantemente  à  violência  para  se  impor,  está  relacionado  à 

prevalência de uma situação na qual estava ausente uma ordem, onde não havia 

leis já devidamente institucionalizadas. O poder aparentemente ilimitado do chefe 

da família  contribuiu  para marcar  uma grande distância  entre  o  patriarca e os 

demais membros, estabelecendo uma hierarquia quase absoluta entre eles.

Essa estrutura hierárquica foi baseada, sobretudo, no exercício da 
força  pelo  patriarca:  seu  direito  de  apelar  para  a  violência.  O 
simbolismo  de  violência  (muito  freqüentemente  exercida  na 
realidade) é crucial para a completa compreensão das relações 
entre homens e mulheres no Brasil patriarcal (PARKER, 1991, p. 
57). 

A estrutura hierárquica rígida,  que não estabelece uma graduação lenta 

entre os membros na organização familiar, define o que concerne ao masculino e 

ao  feminino  dentro  de  uma  referência  dual,  na  qual  o  homem  é  dotado  de 

“superioridade, força, virilidade, potencial para a violência e legítimo uso de força. 

A mulher, em contraste, em termos de sua evidente inferioridade, como sendo em 

todos os sentidos o mais fraco dos dois sexos – bela e desejável, mas de qualquer 

modo sujeita à absoluta dominação do patriarca” (Ibidem, p.58). A compreensão 

de  uma  tal  oposição  contribui  para  a  construção  de  um  padrão  duplo  de 

moralidade, no qual se sobressai a idéia de uma maior liberdade sexual para o 

homem,  enquanto  o  comportamento  sexual  das  mulheres  deveria  ser 

rigorosamente controlado. 

Tal  configuração  da  estrutura  familiar  foi  tematizada  por  estudiosos  já 

considerados  clássicos.  Dentre  eles,  o  que  aparece  com  trabalho  de  maior 

repercussão é Gilberto Freyre, em “Casa Grande e Senzala” cuja primeira edição 

data de 1933. 

Algumas considerações devem ser feitas sobre a ampla repercussão que 

esse  estudo  obteve  (alguns  traços  sendo  aceitos  e  servindo  de  referência), 

mesmo em tempos mais recentes, ao explicar os traços característicos da família 
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brasileira  no  período  colonial.  Em  primeiro  lugar,  não  é  possível  garantir  ou 

determinar  até  que  ponto,  o  modelo  de  família  preconizado  pelo  autor,  se 

concretizou,  mesmo  quando  estavam  em  vigência  as  condições  econômico-

sociais, em meio às quais se originou a família “patriarcal”. Bruschini (1990) revela 

que pesquisas recentes indicam que apenas 26% dos domicílios tinham famílias 

extensas, e predominava muito mais uma estrutura de família simplificada, do tipo 

nuclear, com reduzido número de filhos, não sendo adequado generalizar esse 

modelo patriarcal para a sociedade brasileira, como se fora homogêneo. Sabe-se, 

também que, no plano das práticas sociais, existe uma maior complexidade na 

relação entre os sexos, na qual é possível a manifestação de outras expressões, 

como, por exemplo, a contestação da superioridade masculina e da dupla moral 

sexual,  em função de atitudes de filhos, esposas e escravos que reagiam aos 

desmandos do senhor. Entretanto, mesmo levando em conta essas variáveis, e 

considerando, igualmente, ser difícil  pensar na permanência de uma instituição 

social  cujas  circunstâncias  históricas  já  foram  alteradas  ou  profundamente 

modificadas, é possível dizer que esse modelo tornou-se referência pelo menos 

até os anos 50 do século XX, principalmente no que se refere à compreensão do 

“ser  homem”  e  do  “ser  mulher”,  e  também  na  definição  dos  padrões  de 

masculinidade  e  feminilidade,  das  relações  afetivas,  sexuais,  bem  como,  das 

relações de amizade e de solidariedade. Assim,

                 Uma visão socialmente constituída da família patriarcal (em oposição à sua 
realidade empírica) continuou a afetar o pensamento brasileiro,  as maneiras 
pelas  quais  os  brasileiros  visualizam não apenas  sua  própria  historia,  mas 
também  seu  meio  social.  E  talvez  em  nenhuma  outra  área  o  impacto  da 
ideologia patriarcal tenha sido mais poderosamente sentido que na construção 
do  gênero  –  em  interpretações  de  masculinidade  e  feminilidade  e 
compreensões  dos  relacionamentos  que  deveriam  existir  entre  homens  e 
mulheres na vida social contemporânea (PARKER, 1991, p. 63). 

Um modelo de masculinidade ancorado em alguns papéis  tais  como de 

provedor,  de  protetor,  de  poder  transitar  no  espaço  público,  lugar  tido  como 

perigoso e ameaçador; para as mulheres, o modelo de feminilidade é definido, a 
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partir  de alguns traços específicos: ligada a pureza, meiguice, delicadeza; para 

sua proteção o ideal seria permanecer ao espaço doméstico. 

A Igreja  Católica também foi  responsável  por  instituir  e  exercer  controle 

sobre as atividades relativas à sexualidade. Em relação a isso, é possível dizer 

que  a  idéia  construída  a  respeito  da  sexualidade  sempre  moveu  o  interesse 

daqueles que descreveram as atitudes dos diversos grupos sociais na época do 

Brasil  colônia.  Fala-se  em  uma  “moralidade  sexual  frouxa”  (FREYRE,  1975), 

advinda  dos  costumes  das  populações  indígena  e  negra.  Dessa  forma,  são 

freqüentes as descrições feitas por  estrangeiros,  de uma licenciosidade sexual 

nesse período.  Para os representantes da Igreja,  havia  uma “falta  de controle 

quase total sobre o caráter moral na vida colonial” (PARKER, 1991, p. 111). Com 

a finalidade de conter a “exacerbação” das práticas sexuais, a Igreja Católica, em 

Roma, passa a se preocupar com esse assunto e toma como medida, instituir, no 

Brasil, o poder inquisitorial, no fim do século XVI e começo do século XVII, com o 

objetivo de condenar todo tipo de prática sexual  que não se enquadrasse nos 

padrões considerados “normais”. Não é possível afirmar que o poder da Inquisição 

tenha se propagado por todo o país, considerando que o Santo Ofício chega ao 

Brasil apenas em 1591, aqui permanece por menos de um século, e limita suas 

investigações a um pequeno número de cidades costeiras. Mesmo assim, pode-se 

afirmar  que  rigorosos  julgamentos  foram  efetuados  sendo  considerados  os 

principais “crimes” aqueles relacionados à questão das práticas sexuais, que por 

sua vez, foram minuciosamente classificadas pelos inquisidores. Assim, é possível 

dizer que a “divisão dos sexos, a estrutura de dominação masculina, a importância 

da virgindade feminina, tudo está ligado a um conjunto de valores religiosos que 

agem  tanto  para  legitimar  como  para  reproduzir  a  ordem  aceita  do  universo 

sexual” (Ibidem, p. 109).

O  discurso  religioso  foi  um,  dentre  outros  discursos  institucionais,  que 

orientaram a vida sexual do brasileiro. Some-se a esse, outros discursos menos 

formais,  advindos  da  sabedoria  ou  da  cultura  popular,  assim  como  os  mais 

formais, constituídos pela ciência. Para o que nos interessa, vamos apontar um 
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tipo de literatura como um discurso que serviu como direção para um determinado 

conjunto da população, bem como identificar de que forma essa literatura está 

vinculada à esfera da vida íntima. 

2.3. “O amor romântico suscita a questão da intimidade”4

Esses traços construídos para orientar homens e mulheres, não só em suas 

praticas sexuais, como também em seus “direitos, responsabilidades, restrições e 

recompensas diferentes e desiguais para cada sexo” (PULEO, 1997, p. 43) são, 

continuamente, reforçados não apenas pela Igreja Católica, como também pela 

literatura romântica, que formula uma concepção capaz de ser referência para as 

pessoas organizarem sua vida pessoal e sexual, e que irá se constituir em um 

norte para os grupos burgueses, pelo menos durante o século XIX e até períodos 

mais recentes. Os temas escolhidos por uma determinada forma de literatura que 

se  expressou  no  romance  sentimental,  ou  no  drama  burguês,  voltam-se  para 

entender  a  subjetividade  construída  na  intimidade  da  família.  Suas  histórias 

priorizaram “as narrativas pessoais sem ligação com os processos sociais mais 

amplos” (GIDDENS, 1993, p. 50). Essa forma de literatura promove a idéia do 

amor romântico, que elabora um ideal de relacionamento amoroso assentado em 

dois pilares: um deles está voltado para indicar que a relação selada através do 

casamento  deve  ser  duradoura,  ou,  em outros  termos,  a  aliança  estabelecida 

entre um homem e uma mulher, deve durar “para sempre”; o outro privilegia um 

“estado d’alma’ provocado pelo sentimento de se amar alguém, com um detalhe 

de que o “ardor sexual”, ou a atração sexual produzida por esse sentimento, não 

deve  ser  valorizado  e,  nesse  sentido,  não  deve  guiar  comportamentos, 

principalmente deve ser mesmo ignorado, no relacionamento entre o homem e a 

mulher.  

O surgimento da idéia do amor romântico serve, em parte, para arrefecer 

um tipo de relacionamento que se enquadraria no que se convencionou chamar 

“amor  paixão”,  que não se  submetia  tão  facilmente  a  regras  e normas,  e,  de 

4 Retirado de Giddens (1993, p. 56), capítulo em que o autor analisa a origem do amor romântico e 
o relaciona à dimensão da intimidade e ao “amor feminilizado”.
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acordo  com  o  qual,  os  casais  estavam  interessados  em  se  realizar  física  e 

sexualmente. Aí, o que prevalecia era o envolvimento físico; daí porque, tal tipo de 

relação  não  estava  adequado  a  um  projeto  que  adotava  como  referência  a 

disciplina e a moderação. Devido ser refratário a qualquer tipo de controle, o amor 

apaixonado levaria os pares amorosos a viverem intensamente a paixão, o que o 

tornava vinculado à dimensão sexual. 

O amor apaixonado é marcado por uma urgência que o coloca à 
parte das rotinas da vida cotidiana, com a qual, na verdade, tende 
a conflitar. O envolvimento com o outro é invasivo – tão forte que 
pode levar o indivíduo, ou ambos os indivíduos, a ignorar as suas 
obrigações habituais (Ibidem, p. 48). 

O  amor  apaixonado  rompe  com  regras  e  normas  e  se  entrega  a  um 

sentimento arrebatador, voltado para a satisfação do desejo sexual. No Brasil do 

período colonial, algumas práticas sexuais ou comportamentos sexuais podem ser 

enquadrados nesse modelo, segundo o qual rompia-se com as regras e os casais 

eram dominados pela paixão.  No dizer de D’Incao,

A descrição de outras formas de namoro (...) sugere que ao lado 
da  proibição  havia  um  contato  direto  dos  corpos  sem 
intermediações  discursivas  ou  sentimentais  prévias:  nesse 
período, não se fazia nada sem um apertão de carnes (D’INCAO, 
1997, p. 232).

Assim, o amor romântico tende a reprimir o impulso sexual,  a paixão e, 

numa tentativa de frear atitudes consideradas “ousadas” e anormais, desloca a 

atenção para um outro foco: privilegia o envolvimento do espírito, e não a atração 

física e sexual. A atração física pode até ser sentida, mas não é incluída entre os 

principais  critérios  que  fundamentariam,  por  exemplo,  a  decisão  do  casal,  de 

contrair  matrimônio.  Nessa  perspectiva,  no  relacionamento  entre  os  sexos, 

propõe-se um adiamento da satisfação sexual, de modo que ela se dê apenas no 

casamento.  E,  mesmo  se  realizando  apenas  dentro  do  casamento,  à  prática 
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sexual  não  se  deve  associar  a  noção  de  prazer.  A  rigor,  ela  existiria,  no 

casamento, em especial para a mulher, como uma espécie de dever decorrente da 

sua condição de esposa; assim, a prática do sexo, no casamento, é vista com um 

caráter finalista, visando à procriação. São estas idéias, pois, que devem pautar o 

comportamento  da  mulher  casada.  Simultaneamente,  constrói-se  toda  uma 

imagem de satisfação sexual como uma dimensão instintiva, animalesca. 

Paralelamente,  construiu-se  a  imagem da  “mulher  devassa”,  da  “mulher 

mundana”, na prática, a figura da meretriz, significativamente, a “mulher da vida”. 

Ela se constitui, assim, a figura central de um outro mundo, o “mundo da rua”, o 

“mundo do pecado”. Esse mundo é contrário ao “mundo da casa”, ao universo 

familiar,  onde,  supostamente,  reinam  a  paz,  a  afetividade,  enfim,  um  mundo 

povoado  de  sentimentos.  A  “mulher  da  vida”  se  constitui  numa  espécie  de 

ameaça, constante, à harmonia do lar. Isso porque, paradoxalmente, o “mundo do 

pecado” é o “mundo do prazer”. Ele é o lugar para a admiração, pelo homem, do 

corpo feminino, como expressão de sensualidade, visto também como objeto de 

sedução.  É  nele  que  os  homens  (machos)  realizam  seus  instintos  e  essa 

realização é necessária também à sua afirmação de masculinidade. Enquanto no 

espaço privado, da casa, a esposa é exaltada pelas suas qualidades espirituais, 

pelos seus dons, manifestos no comportamento comedido, nos gestos contidos, 

na  fala  “mansa”,  na abnegação ou na dedicação extremada do “ser  mãe”,  no 

“mundo da rua”, a mulher se torna “irresistível” pela sua sensualidade “à flor da 

pele”, pelo riso franco ou pelos gestos largos, exibindo a beleza do seu corpo; pelo 

seu domínio da “arte de mostrar-se” como fêmea, enfim, pela sua capacidade de 

proporcionar  o  prazer,  quase  sempre  associada  à  inexistência  de  regras  de 

proibição,  no  que se  refere  à  exibição do seu corpo.  Aqui,  o  proibido  são os 

sentimentos, são as expressões de afetividade. Aqui, a “mulher ideal” é aquela 

que sabe viver com o homem a sua animalidade, proporcionando-lhe o prazer na 

plenitude.

Assim,  no  amor  romântico,  o  que deve ser  cultivado é  a  comunhão de 

idéias  e  de  sentimentos.  O  romance  sentimental,  configurado  a  partir  desse 
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ideário, torna-se, em tese, referência para homens e mulheres, no sentido das 

pessoas organizarem suas vidas pessoais em torno desse eixo. Entretanto, tal 

literatura é lida, de forma intensa e preferencialmente, por um público constituído 

basicamente  por  mulheres.  Desse fato  específico,  o  senso comum formulou a 

noção ou hipótese segundo a qual, o romantismo expresso por essa literatura se 

constituiu em instrumento de controle, usado pelos homens sobre as mulheres, no 

sentido  de  mantê-las  aprisionadas a  “sonhos fúteis  e  impossíveis”  (GIDDENS, 

1993, p. 52).

Porém,  é  necessário  buscar  uma ordem de argumentação que vá  além 

dessa hipótese, na medida em que ela, por si só, não explica tal repercussão. 

Assim, para compreender a influência exercida pelas idéias do amor romântico, 

faz-se  necessário  analisar  alguns  fatores  que  atingiram  o  universo  feminino, 

configurados no século XVIII, e que, em parte, foram também responsáveis pelo 

sucesso da ideologia romântica.

 O primeiro desses elementos se estabelece a partir da distinção entre o 

público e o privado, este último, conforme dito antes, entendido como espaço que 

dá origem à esfera íntima da família nuclear burguesa. É nesse espaço que deve 

reinar  a  mulher,  tornando-se  responsável  pela  manutenção  da  harmonia  e 

tranqüilidade  do  lar.  Também de  sua  fortaleza  moral  dependeria  a  realização 

profissional do marido. Assim, para além de suas obrigações relativas ao comando 

do lar, ela também deveria apoiá-lo e orientá-lo nos negócios e na profissão. “Mas 

deveria ser invisível e calada e exercer sua influência redentora sem se fazer notar 

e sem esperar nenhum reconhecimento público” (JAGOE, 1998, p. 35). Delineia-

se, a partir daí, uma tendência preocupada com a divulgação de um modelo que 

associa  a  esfera  privada  e  familiar  ao  feminino,  modelo  esse  dirigido 

principalmente para uma nascente classe média. 

Outro aspecto que certamente serviu de baliza, para a construção do amor 

romântico,  diz  respeito  à  “invenção  da  maternidade”  vinculada  às  mudanças 

ocorridas  nas  relações  entre  pais  e  filhos.  Se,  até  então,  o  cuidado  com  a 

educação das crianças era tarefa das amas, agora, a vida emocional dos filhos 
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passa a ser valorizada, ficando a cargo da mãe desempenhar as funções afetiva e 

de socialização. Representações da mulher como “anjo do lar”, baseadas numa 

perspectiva que a  eleva moralmente,  se  constituem como referências,  durante 

aproximadamente um século, em vários países ocidentais.        

A definição  da  mulher  como  esposa  e  mãe  foi  divulgada  nas 
revistas femininas, na literatura, nos manuais de comportamento, 
nos  programas  escolares,  na  legislação,  na  medicina,  nos 
tratados sociológicos e nos discursos acadêmicos. As ocupações 
apropriadas para a mulher são o matrimônio, a maternidade e a 
domesticidade (JAGOE, 1998, p. 24).

 

O êxito dessas tarefas (ser boa esposa, ser boa mãe e boa dona de casa) 

vincula-se a uma imagem de feminilidade, cujos traços característicos estavam 

centrados na emoção, na tranqüilidade, na doçura e na meiguice5. Tais elementos 

seriam  característicos  das  mulheres:  as  mulheres  seriam  naturalmente  boas, 

doces, meigas e dotadas de fortaleza moral. Qualidades estas que autorizariam a 

mulher a exercer seu domínio no espaço da intimidade. O homem (marido/pai), 

chefe  da  família,  exerceria  uma  função  profissional  no  espaço  público,  sendo 

responsável pela manutenção (sustento) da casa, e dotado de uma racionalidade 

e  agressividade que o  capacitariam para  enfrentar  o  espaço público,  lugar  de 

conflitos.  A mulher poderia desempenhar com sucesso os papéis de esposa e 

mãe, sem, contudo, contrariar o marido naquilo que eventualmente ele pensasse 

(ou fizesse) acerca do “mundo doméstico”. Este espaço apresenta-se como mais 

adequado à mulher; nele, ela assumiria o papel de esposa dedicada ao marido e 

mãe  extremada,  estando  desobrigada  de  realizar  qualquer  trabalho  produtivo. 

Vigora a idéia segundo a qual,  somente através do matrimônio, maternidade e 

5 Percebe-se nessa concepção,  uma recuperação da imagem feminina,  no aspecto  moral,  em 
relação à visão misógina, que prevaleceu durante o sistema feudal, associando a imagem feminina 
à  imperfeição,  vendo-a  como  um ser  física  e  moralmente  inferior  ao  homem.  Tal  discurso  é 
substituído pelo saber científico ancorado numa visão biologista. Aqui, a visão naturalista concebe 
a  mulher  como  naturalmente  boa.  A  natureza  ter-lhe-ia  atribuído  algumas  qualidades  que  a 
capacitariam para o exercício de tarefas realizadas no interior do lar. Percebe-se um movimento de 
valorização  da  mulher,  capitaneado  por  um  movimento  da  Igreja  Católica,  denominado  de 
marianismo.
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domesticidade a mulher se realizaria. Assim, rotineiramente, poder-se-iam ouvir, 

por exemplo, em círculos de interações sociais vários, na sociedade brasileira, 

(num período que se estendeu até a segunda metade do século XX), comentários 

associando à mulher o grande sonho de realização através do casamento e da 

maternidade.

No Brasil, o livro clássico que inaugura o gênero do amor romântico é o 

romance A Moreninha, de Joaquim Manoel de Macedo, escrito em 1844-1845. Ali, 

o autor enfatiza o amor espiritual e não físico. Outros exemplos podem ser citados: 

o romance Inocência (1871), de Visconde de Taunay, aborda a extrema vigilância 

exercida pelo pai  sobre a jovem filha, visando mantê-la casta,  a fim de que o 

casamento, armado por conveniência, se consumasse. Também em Machado de 

Assis,  nos  romances  considerados  da  “primeira  fase”  (1872-1878),  a  temática 

central recai sobre a vida familiar, e, mesmo abordando a presença de ligações 

amorosas  proibidas  e  romances  reprovados,  a  mulher  é  representada  como 

esposa  dedicada  e  mãe  extremada.  (D’INCAO,  1997,  p.  232).  O  trabalho  de 

STEIN (1984, p. 56) aponta de que forma o autor, nesses romances, privilegia o 

casamento para suas personagens femininas. Em Ressurreição, primeiro romance 

de Machado de Assis, a trajetória da personagem Lívia é fundamentada no amor, 

tido como sonho arrebatador, enquanto para o marido esse sentimento é vivido 

sem grandes arroubos.

Entretanto, embora o romance sentimental se fundamentasse nesses traços 

citados  anteriormente,  e  tivesse  as  mulheres  como  principais  destinatárias,  é 

possível dizer que esse tipo de leitura contribuiu, também, para que as mulheres 

conhecessem mais sobre suas próprias experiências e falassem mais, entre si, 

sobre aquilo que encontravam em comum nas suas vidas.

Com a divisão das esferas de ação, a promoção do amor tornou-
se predominantemente tarefas das mulheres.  As idéias  sobre o 
amor romântico estavam claramente associadas à subordinação 
da mulher ao lar e ao seu relativo isolamento do mundo exterior. 
Mas o desenvolvimento de tais idéias foi também uma expressão 
do poder das mulheres, uma asserção contraditória da autonomia 
diante da privação (GIDDENS, 1993, p. 54). 
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No Brasil, algumas experiências foram realizadas nesse sentido, como a 

criação dos salões literários, que se multiplicaram, a partir do Segundo Reinado 

até a década de 30 do século XX. Apesar de ser uma iniciativa das mulheres da 

aristocracia, serviu de referência para a classe média que aproveitou esse espaço, 

envolvendo-se com a prática literária. Quer como leitoras (tanto nos saraus, como 

de  romances e  folhetins),  ou  ainda  como organizadoras  de  salões  literários  e 

academias  femininas  de  letras,  produtoras,  escritoras  e  consumidoras  da 

imprensa feminina, as mulheres utilizaram a literatura como um veículo através do 

qual  puderam  expressar  e  falar  sobre  suas  experiências  transcorridas  na 

intimidade.  

A percepção da importância destas formas de organização literária 
parece imprescindível para a definição da inserção das mulheres 
na cultura letrada.  (E permite perceber)  o quanto a literatura,  o 
jornalismo e os salões literários estavam atrelados à emancipação 
da mulher. As academias femininas de letras tinham um explícito 
sentido  de  protesto  frente  à  lógica  das  instituições  literárias 
masculinas,  debatendo  questões  como  o  destino  da  educação 
feminina,  os  novos  papéis  da  mulher  na  sociedade  e  a 
possibilidade efetiva de sua entrada na vida pública (HOLLANDA, 
1991, p. 72). 

    Vemos, assim, que alguns passos são dados no sentido de alterar, pouco 

a pouco a intimidade forjada no interior do lar. Se a literatura se constituiu, por um 

lado, em uma forma de controle e de exposição da intimidade, por outro lado, 

possibilitou  às  mulheres  discutirem suas  vivências,  e  reverem e  questionarem 

seus papéis assumidos no interior do lar. 

Esse fato  ganha realce se levarmos em conta um tipo de literatura que 

certamente também exerceu forte influência sobre o comportamento feminino e 

que analisa a estrutura familiar, através de um olhar mais complexo, trazendo, 

também,  para  o  tecido  dos  laços  familiares  a  intriga,  o  jogo  de  interesses,  a 

disputa.  Machado de Assis,  iniciando o  que é  considerado sua segunda fase, 

escreve Memórias Póstumas de Braz Cubas (1881), ganhando relevo a traição de 

Virgíllia  com  seu  amor  de  adolescência.  Em  1889,  escreve  o  clássico  Dom 
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Casmurro,  cujo enredo versa sobre o ciúme e a desconfiança de Bentinho em 

relação a Capitu “que tem olhos dissimulados” ao acreditar que a mulher o traíra 

com  Escobar,  seu  melhor  amigo.  Nos  anos  1940,  Nelson  Rodrigues  escreve 

peças que representam a família em constante crise. 

No início do século XX o cinema, uma outra forma de expressão artística, 

também veicula  imagens  que  evocam a  intimidade,  mas  tornando  muito  mais 

complexa essa forma de representar a família, o universo feminino, e os dramas 

íntimos.  A  despeito  de  entendermos  o  cinema  como um veículo  que  constrói 

representações  e,  como  tal,  não  se  constitui  em uma cópia  da  “realidade”,  é 

possível dizer que esse meio estabelece um constante diálogo com o contexto 

social.

2.4. A modernidade, o cinema e as imagens femininas

A despeito das mudanças ocorridas,  no Brasil,  ao final  do século XIX e 

primeiras décadas do século XX, quando se configurou a substituição do modelo 

agrário-exportador  pelo  modelo  urbano-industrial,  ainda  permaneceram  traços 

característicos de uma “sociedade tradicional”. O processo de modernização que, 

paulatinamente,  se  vai  instituindo  na  sociedade  brasileira  se  manifesta, 

principalmente, na crescente urbanização, alterando o traçado das cidades, com o 

alargamento das ruas, transformadas, assim, em avenidas, delineando-se, assim, 

uma  nova  arquitetura.  Isto,  entretanto,  não  é  acompanhado  por  um 

desenvolvimento das forças econômicas. Aqui, a modernidade se revestiu de um 

caráter específico, resultando em uma apropriação de um conjunto de idéias e de 

um estilo de vida da civilização européia. Segundo Ortiz (2001, p. 32/33), “a noção 

de modernidade está ‘fora do lugar’ na medida em que o Modernismo ocorre no 

Brasil sem modernização”.

Já nas últimas décadas do século XIX e início  do século XX, é  forte  a 

influência das idéias liberais provenientes da Europa ocidental. A noção de “ser 
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civilizado”  contagiava  as  chamadas  elites  nacionais,  e  somente  o  seriam,  se 

adotassem padrões da civilização européia, o que é possível perceber na irônica 

declaração deste observador carioca:

                         

Ninguém ignora que na Europa,  somos considerados um povo 
estranhamente civilizado, que, de um dia para o outro, com uma 
facilidade  encantadora,  transportou  para  seus  hábitos  e  seus 
usos  tudo  quanto  de  mais  fino,  de  mais  notável  possui  a 
civilização  do  Velho  Mundo,  desde  o  Corso  até  os 
cinematógrafos, desde as conferências literárias até a supressão 
elegante do maillot no vestuário feminino (ARAÚJO, 1985, p. 19). 

Nas três primeiras décadas do século XX, há uma preocupação em seguir a 

moda, os costumes, as idéias que mostravam uma semelhança com o estilo de 

vida da Europa civilizada. Ismail Xavier, estudando o cinema na década de 20, 

observa  que  determinadas  expressões  utilizadas  por  aqueles  vinculados  ao 

cinema  denotavam  uma  impressão  de  orgulho,  elegância,  distinção  social, 

revelando  um  certo  fascínio  pelos  costumes  civilizados.  Entretanto,  havia  um 

contraste entre essa postura ufanista e as dificuldades financeiras enfrentadas por 

aqueles que se envolviam com a nova arte.  A produção de cinema em terras 

brasileiras  é  dificultada  por  obstáculos  inerentes  a  um país  “subdesenvolvido” 

expressão utilizada por Paulo Emílio. Segundo ele, tais obstáculos muitas vezes 

impediram  que  uma  indústria  como  o  cinema  tivesse  possibilidades  de  se 

desenvolver.

              

O aparecimento do cinema na Europa Ocidental e na América do 
Norte  na  segunda  metade  dos  anos  90  foi  o  sinal  de  que  a 
Primeira Revolução Industrial  estava na véspera de se estender 
ao  campo  do  entretenimento.  Esse  fruto  da  aceleração  do 
progresso  técnico  e  científico  encontrou  o  Brasil  estagnado  no 
subdesenvolvimento, arrastando-se sob a herança penosa de um 
sistema econômico escravocrata e um regime político monárquico 
que só haviam sido abolidos respectivamente em 1888 e 1889. O 
atraso  incrível  do  Brasil,  durante  os  últimos  cinqüenta  anos  do 
século passado e outro tanto deste, é um pano de fundo sem o 
qual  se  torna  incompreensível  qualquer  manifestação  da  vida 
nacional,  incluindo  sua mais fina literatura e com mais razão o 
tosco cinema (GOMES, 1986, 27).
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Nesse  período  em  que  o  “crônico  atraso  econômico”  impedia  uma 

expansão  da  filmografia  nacional,  um  outro  aspecto  que  aparece,  ao  se 

analisarem os estudos dos historiadores do cinema, é a preocupação em se fazer 

deste último um veículo de divulgação de uma cultura “genuinamente nacional”, de 

“coisas  nossas”,  coincidindo com a  idéia  acalentada  por  intelectuais  e  artistas 

ligados  à  produção  cultural,  quando  se  impõe,  de  diferentes  maneiras  e  por 

diferentes caminhos, a idéia de nação; e o próprio Estado assume para si a tarefa 

de  gerar  ou  ampliar  e  difundir  um  sentimento  de  nacionalismo  no  seio  da 

sociedade. A esse respeito,  pode-se encontrar farta ilustração em atuações do 

governo Vargas, à época do Estado Novo. Nesse período, há uma expectativa de 

que o cinema promova a integração nacional.  Estabelece-se, assim, um vínculo 

entre  modernismo  e  identidade  nacional.  “Só  seremos  modernos  se  formos 

nacionais; há uma ponte entre uma vontade de modernidade e a construção da 

identidade nacional” (ORTIZ, 2001, p. 35).

Para os historiadores do cinema brasileiro, a primeira filmagem em terras 

brasileiras é feita em 1898, por Afonso Segreto, que, ao retornar da Europa para 

onde havia sido enviado pelo irmão Paschoal Segreto, filma a baía da Guanabara, 

a bordo do navio  Brésil. Alguns dos estudiosos têm dúvida quanto à existência 

dessa  filmagem.  Haveria  filme  na  câmera?  Uma  máquina  adaptada  à 

luminosidade da Europa se adequaria à luminosidade de um país tropical? Para 

Bernardet (1995), um dos autores a questionar esse assunto, a preocupação dos 

primeiros  estudiosos,  em identificar  um acontecimento capaz de caracterizar  o 

nascimento do cinema brasileiro deve-se ao seu desejo de encontrar elementos 

através dos quais pudesse atribuir um status de modernidade ao Brasil,  o que 

daria ao país uma espécie de equivalência aos países europeus e aos Estados 

Unidos.

A idéia de apontar o cinema como veículo de uma  ideologia  nacionalista, 

conduz  Viany  (1983)  a  identificar  filmes  “tipicamente  brasileiros”,  alguns  deles 

adaptando  os  romances  de  Visconde  de  Taunay,  José  de  Alencar,  Bernardo 
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Guimarães e Aluísio de Azevedo. Entretanto, esses aspectos dos trabalhos dos 

historiadores são criticados por Bernardet, para quem o sentimento nacionalista se 

restringiria  aos  círculos  de  intelectuais,  escritores,  jornalistas  e  não  atingiria  a 

população, sem contar com o desinteresse e a antipatia que alguns intelectuais 

sentiam pelo cinema, no final do século XIX e início do século XX (BERNARDET, 

1995, p. 75/77). Segundo Bernardet, o grande público preferia assistir aos filmes 

Cantantes, filmes Criminais e filmes de Revista de Ano6 e não a filmes de longa 

metragem (raros na época); preferia documentários e curta-metragem. Se havia 

sentimento  patriótico,  era  restrito  aos  círculos  intelectuais;  estava  presente  na 

Literatura, mas não alcançava o povo, na sua grande maioria analfabeto, que não 

se identificava com o sentimento nacionalista.  E o “povo” certamente não teria 

acesso ao cinema. Essa preocupação que os críticos afirmam existir no cinema 

nacional  expressa  muito  mais  uma  determinada  ideologia  que  circulava  entre 

alguns grupos. 

A posição dos intelectuais, de se tomar o Brasil como nação influenciou os 

diretores de cinema a fazerem filmes com traços próprios da realidade brasileira, 

opondo-se ao mercado dominado pelos Estados Unidos, interessado em controlar 

o mercado cinematográfico do país. Mas, isso não significa que a sociedade como 

um  todo,  nem  mesmo  aqueles  envolvidos  com  cinema,  comungassem  das 

mesmas idéias. Sem contar com o deslumbramento de parte da população pelos 

hábitos e modos importados da Europa. Posteriormente, veremos que a “utopia 

nacionalista”  também  se  fará  presente  nos  anos  1960,  expressando-se  nas 

aspirações de diversos grupos que, mesmo comungando ideologias antagônicas, 

tentavam encontrar saídas para os problemas da sociedade.  Está presente no 

Cinema Novo, e revela-se na defesa de um cinema identificado com os destinos 

da  nação,  agora  não  mais  com  aquele  “orgulho  exacerbado”  pelo  país,  mas 

através da adoção de uma visão crítica e questionadora. 

6 Filmes  cantantes  são  aqueles  em que  cantores  e  cantoras  se  colocam  por  trás  das  telas, 
“procurando sincronizar falas e cantos”; filmes Criminais baseados em crimes ocorridos no Rio e 
em São Paulo; filmes de Revista seriam as revistas cinematográficas (BERNARDET, 1995, p. 95).
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Por  sua  vez,  a  produção  de  cinema  nacional,  feita  de  forma  quase 

artesanal, não tinha condições de concorrer com a tecnologia dos Estados Unidos. 

As fitas nacionais, que antes atraíram grande parte do público, são preteridas e 

observa-se  que,  em muitas  cidades,  somente  se  assistiam às  fitas  vindas  do 

exterior e o público, paulatinamente, ia se habituando com o cinema americano 

que  vai  se  tornando  cada  vez  mais  hegemônico.  O  ano  de  19127 encerra  o 

período da Bela Época e coincide com o crescimento do cinema americano, que 

passou a dominar o processo de distribuição e exibição de filmes. Segundo Paulo 

Emílio Gomes,

(...)  o  Brasil  importava até  palito  e  era  normal  que importasse 
também  o  entretenimento  fabricado  nos  grandes  centros  da 
Europa  e  da  América  do  Norte.  Em  alguns  meses  o  cinema 
nacional eclipsou-se e o mercado cinematográfico brasileiro, em 
constante  desenvolvimento,  ficou  inteiramente  à  disposição  do 
filme estrangeiro (GOMES, 1986, p. 30). 

Em que pesem as adversidades, vamos encontrar na cidade do Rio 

de Janeiro, em primeiro lugar, seguida por São Paulo e cidades de outros estados 

(Amazonas, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Minas Gerais,  que tiveram seu 

ciclo de produções),  artistas,  técnicos e empresários que se reúnem em torno 

dessa indústria de diversão.

Na segunda metade da década de 1920, em São Paulo, são realizados, 

dentre  outros,  os  filmes  denominados  “ousados”,  que  atraíram  a  atenção  do 

público:  Vício  e  Beleza,  de  Antônio  Tibiriçá;  Depravação, de  Luiz  de  Barros; 

Morfina e Absinto, de Caetano Matonó (MACHADO, 1987). A primeira adaptação 

de Lucíola (1917), do romance de José de Alencar, “escritor com maior número de 

obras adaptadas para as telas”, causou escândalo à época, ao “mostrar a pioneira 

7 O período que atrai grande parte do público foi denominado pelos historiadores como a “Bela 
Época”, compreendendo o espaço de tempo que vai de 1908 a 1912 e tem lugar, principalmente, 
na cidade do Rio de Janeiro, atendendo ao processo de reurbanização da cidade que constrói 
largas avenidas, dentre elas a Avenida Brasil, ao longo da qual se instalam as salas de projeção. 
Os filmes desse período são classificados como Criminais, Cantantes e Revistas do Ano e atraíram 
o interesse do público. “(Nesse período), apesar das escassas informações, há indícios de um 
primeiro domínio da narrativa cinematográfica que recorre ao esquema da reportagem jornalística 
permitindo que a ilusão de realidade das imagens animadas se confirme na imposição dramática. 
Trata-se do filme Nhô Anastácio chegou de viagem, de 1908” (MOURA, 1987, p. 33).
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nudez da atriz Aurora Fúlgida” (MIRANDA, 2000, p. 16)8. O romance de José de 

Alencar,  Iracema, teve  várias  adaptações  sendo  que,  a  versão  de  1949  fez 

sucesso, talvez por “explorar a semi-nudez de Ilka Soares” (Idem). Estes filmes, 

que escolheram uma forma específica de tratar a questão da intimidade, qual seja, 

a  exposição  do  corpo  feminino,  mesmo  com  sucesso  de  público,  podem  ser 

considerados experiências isoladas, já que à época, não encontram guarida ou 

aceitação, da parte de determinadas instituições sociais, como a Família, a Igreja, 

ou outras do poder público.  É possível  afirmar que o cinema produzia,  assim, 

representações da família e da mulher, que, tanto reforçam um modelo tradicional, 

quanto o transgridem. Como foi o caso citado acima, os filmes que transgrediram 

os padrões morais da época não tiveram condições de ser vistos ou exibidos.

Na verdade, prevalecem representações da família, as quais evocam idéias 

que  reforçam os papéis  femininos  e  masculinos,  baseados  numa  “ideologia 

patriarcal”,  sobressaindo-se  a  dupla  moral  sexual  que  cultivava  a  idéia  da 

virgindade, reforçando os padrões de masculinidade e femininlidade tradicionais. A 

rigor, eram ressaltados elementos que associavam a mulher ao casamento e à 

domesticidade. Pense-se, por exemplo, em uma sociedade em que prevaleciam 

valores que reservavam à mulher situações que contribuíam para mantê-la “presa” 

ao ambiente do lar. Nesse contexto, o trabalho remunerado somente é aceito em 

conformidade  com  algumas  situações:  para  as  solteiras,  até  o  momento  do 

casamento,  e  para  as  viúvas  ou  separadas.  O  campo de  trabalho  também é 

limitado,  reduzindo-se  ao  magistério,  datilografia  ou  aulas  particulares,  “de 

preferência de piano” (BRUSCHINI, 1990, p. 69). Mesmo havendo maior aceitação 

do trabalho feminino, são criados outros mecanismos que vinculam a mulher ao 

espaço doméstico. A presença de um forte esquema ideológico difunde a idéia de 

que “a verdadeira felicidade e sua realização estão no cultivo da vida doméstica”. 

(Ibidem,  p.  70).  Assim,  se  esse  período  estabelece  uma  relação  menos 

8 O estudioso Heffner (2000, 264) assim se refere à repercussão do filme: “A performance de 
Aurora é particularmente elogiada e sua imagem marca profundamente a primeira  geração de 
espectadores  e  críticos,  fato  que a  coloca  como a  primeira  atriz  a  causar  impacto  num filme 
brasileiro”. Lucíola teve ainda mais três adaptações todas elas de forte apelo erótico, podendo as 
duas últimas, realizadas em 1951 e 1975, ser enquadradas no gênero da pornochanchada. 
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Foto 10 - Cartaz A grande 
Feira

hierarquizada entre marido e esposa, nem por isso, ocorre uma diminuição do 

controle sobre a sexualidade feminina. 

E o cinema,  em certa  medida,  reafirma esses modelos.  Em sua grande 

maioria, os filmes da Chanchada, representam a mulher no desempenho de seus 

tradicionais papéis de dona de casa; também nos anos 1960, o “novo cinema” 

reforça, em seus filmes, os modelos de feminilidade construídos para a mulher. É 

assim, por exemplo, em O assalto ao trem pagador (1962), e em alguns episódios 

de Cinco vezes favela (1962). 

Entretanto,  paralelo  às  representações  que  reforçam  os  modelos  de 

feminilidade  considerados  ou  ditos  tradicionais,  vamos  encontrar,  também,  a 

adoção de fórmulas que enfocam o corpo feminino pelo viés da sensualidade. 

Neste sentido, é interessante o cartaz do filme A grande Feira (1962), cujo enredo 

trata da mobilização dos feirantes frente aos interesses da especulação imobiliária 

na  cidade  de  Salvador,  mas  a  imagem do  cartaz,  ao  invés  de  explorar  essa 

temática, coloca em evidência a figura feminina.

Não  somente  o  cinema,  mas  as  Revistas  de 

Cinema (Cinearte, Para Todos) adotam esse caminho e 

as imagens femininas são representadas com um forte 

apelo à sensualidade. É sugestiva a forma pela qual a 

imagem de Carmem Miranda é veiculada no exterior, ao 

acentuar traços  que  evocam  uma  figura  feminina 

marcada  pelo  exotismo e  pela  malícia.  “Vem aí  uma 

bomba de calor. Carmem Miranda: pimenta e tempero 

(...) O tempero da vida, a irresistível estrela tórrida (...) 

sua canção faz a pele arrepiar pela excitação gerada 

por sua presença” (ORTIZ, 2001, p. 204).

Assim,  vimos  que  a  especificidade  da  modernidade  se  manifestou  na 

intensa urbanização, cujo processo não se constituiu, diretamente, como resultado 

de um crescimento econômico, mas se expressou, principalmente, na mudança de 
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hábitos,  costumes,  idéias,  valores.  Algumas  cidades  respiravam  um  “ar 

provinciano”9,  embora  convivessem,  simultaneamente,  com  traços  da 

modernidade o que deve ter contribuído para alterar os hábitos, a moda, a vida 

intelectual  de  um  pequeno  grupo  social  (deixando  de  lado  grande  parte  da 

população  analfabeta  e  pobre).  Por  exemplo,  a  circulação  de  revistas,  os 

programas de rádio e o cinema podem ser considerados fatores que provocaram 

alterações de atitudes e mentalidades. Ortiz indica que nos anos 30 e 40, em que 

pese  a  precariedade  no  gerenciamento  e  funcionamento  nos  meios  de 

comunicação, eles, assim mesmo, tinham uma dinâmica própria e funcionavam 

dentro da lógica da empresa, a despeito de seu caráter “tradicional”. A produção e 

difusão culturais eram feitas por empresas. Importante acrescentar a formação de 

um público, composto pelas camadas médias urbanas. “A produção cultural era 

realizada por empresas que lidavam com a cultura: agências de publicidade, rádio, 

jornal,  cinema,  televisão;  dados  que  apontam  para  a  emergência  de  uma 

sociedade urbano-industrial e que introduzem, nos anos 40, um grau diferente de 

modernização” (ORTIZ, 2001, p. 94). 

A  despeito  da  presença  desse  conjunto  de  fatores,  que  conferiu 

características modernas ao país, é possível afirmar que um considerável número 

de cidades brasileiras convive com padrões ditos tradicionais, no que diz respeito 

aos comportamentos sexuais. O cinema, também, veicula representações de uma 

espécie de tensão entre o “moderno” e o “tradicional”: a forma de tratar questões 

relativas à sexualidade,  se dava,  prioritariamente,  em uma chave romântica e, 

embora a sexualidade “respingasse por todos os lados”10, isso era mostrado de 

9 Exemplo disso é a Cidade de Fortaleza, ainda “tipicamente provinciana”, ter inaugurado, já em 
1917, o Cine Majestic-Palace, reconhecido por sua imponência e grandiosidade, com capacidade 
para  1.088  pessoas,  “instalado  em  um  dos  mais  belos  prédios  construídos  até  essa  época, 
ocupando espaço destacado da Rua Major Facundo, em frente à Praça do Ferreira (...). O salão, 
na verdade um teatro de estrutura metálica, com balcões e camarotes, acolheu gerações ao longo 
de sua existência, até o seu fechamento, por ocasião do segundo e definitivo incêndio a 1º de 
janeiro de 1968” (LEITE, 1995, p. 309). Devo lembrar, também, que o belíssimo prédio do Teatro 
José de Alencar foi inaugurado ainda na última década do século XIX.    
10 Expressão usada por Kaplan (1995, p. 16), para se referir à vivência da sexualidade, exercida, 
muitas  vezes,  de  forma contida,  devido  às  normas sociais  ainda  serem rígidas  em relação  à 
determinadas práticas sexuais. Kaplan baseia-se no referencial da psicanálise para indicar como a 
sexualidade da mulher é sufocada pelo olhar masculino, referendado pelo modelo patriarcal. “A 
polêmica questão do olhar masculino, visto, no patriarcado, como capaz de dominar e reprimir a 
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Foto 11 - Cena do filme Carnaval  
Atlântida (1952)

maneira implícita; o desejo sexual feminino era regido por severas normas sociais. 

Alguns exemplos podem ser encontrados na Chanchada, cuja tônica é centrada 

em filmes musicais, e não perde oportunidade para enfatizar a sensualidade do 

corpo feminino. Já no mesmo período, nos filmes da Vera Cruz, como Caiçara e 

Florada na Serra, o padrão romântico é o escolhido na abordagem das relações 

amorosas.

Entretanto,  em  que  pesem  as 

oscilações  dos  modelos  adotados,  assim 

como  o  complexo  de  elementos  que 

caracterizou o  processo de urbanização  no 

Brasil,  é  possível  apontar  alguns  fatores, 

como por exemplo, a expansão dos meios de 

comunicação,  as  alterações  na  estrutura 

familiar, criando novos papéis para homens e 

mulheres,  que  influenciaram  na 

“reorganização  dos  valores  sexuais  e  na 

reconstrução  de  suas  práticas“.  Tais 

elementos  provocaram  a  adoção  de  novos 

padrões de comportamentos sociais, criando 

um  clima  no  qual  se  fez  presente  maior 

liberdade para se falar sobre as experiências da vida íntima, gerando o que pode 

ser  descrito  como  “modernização  da  vida  sexual  no  Brasil”  (PARKER,  1991, 

p.135). Tal “modernização” da vida sexual não teve um caráter unívoco, mas veio 

revestida de características muitas vezes contraditórias, como era de se esperar 

em uma sociedade marcada pela adoção de valores culturais tão díspares. Em 

algumas situações,  evocam-se imagens de violência  contra  a  mulher,  e,  como 

mulher, por seu poder controlador sobre o discurso e o desejo femininos”. A autora considera que 
os filmes norte-americanos dos anos 1940 e 1950 por ela analisados “mostram antigos códigos se 
desmoronando, prontos para ruir, mas ainda resistindo. A sexualidade respingava por todo lado 
sem  ser  reconhecida.  Os  mecanismos  utilizados  para  controlar  a  sexualidade  em  décadas 
passadas continuavam existindo, mas estavam mais fragilizados. Havia medo em relação à força e 
perigo da sexualidade feminina”.
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conseqüência,  reafirma-se  a  autoridade  do  homem.  É  possível  identificar  em 

algumas  revistas  de  circulação  nacional,  uma  concepção  do  feminino  e  do 

masculino  referendada  pelos  padrões  românticos;  em  outras,  encontramos 

perspectivas mais ousadas. É dessa forma que se estabelece o debate, aflorando 

algo relativamente novo, no que concerne à exposição da vida íntima: discute-se 

sobre a possibilidade de maior liberdade e autonomia sexual para a mulher; as 

jovens se manifestam expressando suas dúvidas, questionamentos e anseios. O 

contexto histórico dos anos 1960 é palco de acontecimentos que revolucionaram 

ou alteraram de forma significativa os costumes sociais.

2.5. Contexto histórico dos anos sessenta: tudo é bossa nova?

A  produção  cultural  dos  anos  sessenta  respira  novos  ares.  Embora 

associada diretamente ao campo musical, a expressão Bossa Nova passa a ser 

usada  para  designar  práticas  e  orientações  culturais  “diferentes”,  produzidas 

também no teatro, no cinema, no ritmo e na dança, na moda, nas atitudes e nos 

valores culturais. De uma forma bem humorada um jornalista desfia em sua coluna 

de 11/06/67, o que entende por Bossa Nova é

(...) a mulher é transfigurada, bossa novada para os nossos olhos 

atônitos.  Mulher  é  o  material  de  primeira  ordem para  a  bossa 

nova; (...), mas, se é, sobretudo mulher, não é apenas mulher. É 

paginação de revista, jeito de vender utensílios, rouquidão para 

cantar samba devagar e baixinho (...).  É difícil  explicar o que é 

bossa nova. (...)  não é uma coisa, uma qualidade,  um ato, um 

fato, um gato. Bossa Nova é (como direi, senhoras minhas?) um 

estado  de  espírito”.  (Passando  pelo  jornalismo,  imprensa, 

literatura, futebol, cinema, música, conclui): “Mas, bossa nova é, 

sobretudo mulher. Desde o começo do mundo”.
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Ao lado do novo estilo de música, que agrada à classe média de maneira 

geral, é e exportada para outros países, o twist, vindo dos Estados Unidos, é uma 

nova  dança  que  invade  o  Brasil.  Tido  como  “quebra  ossos”  devido  o  intenso 

movimento  de  braços  e  pernas  que  se  agitam  “pra  lá  e  pra  cá”,  de  forma 

sincronizada, é visto pelos grupos mais conservadores, “como uma dança que 

expressa o sentimento de uma geração marcada pela angústia; mensagem de um 

mundo desintegrado; ritmo alucinado”. Porém, ao lado dessas análises, os jovens 

não  se  intimidam  e  dançam,  e  muito,  não  só  em  ambientes  fechados,  mas 

também em lugares públicos, como nas ruas e praças.  

A beleza dos corpos dourados pelo sol é insistentemente revelada através 

dos incontáveis concursos de Miss. A propósito, essa construção de um ideário de 

beleza  feminina  tendo  como  referências  critérios  supostamente  objetivos  – 

estatura, peso, medidas da cintura, busto, tornozelo etc – aparece também em 

circuitos mais restritos ou particulares, em contextos “urbanos” das várias regiões 

do País. Nesses termos, refiro-me a práticas que vão da eleição da miss municipal 

à escolha da “Rainha do algodão” ou da “uva”, passando pela “garota das férias”. 

Durante os anos 60, convivia-se, diariamente, com os grandes festivais de beleza, 

voltados para avaliar “a mulher mais bonita” do Brasil e do mundo. Entrava ano e 

saia ano, eram as festas ou concursos, primeiro de âmbito estadual (cada estado 

fazia suas escolhas), em seguida nacional, para depois as moças seguirem em 

busca do título internacional. São incontáveis as capas de revistas que traziam 

estampados rostos das misses,  dos concursos,  das viagens etc.  Priorizava-se, 

claro, a beleza, a perfeição e o equilíbrio das formas anatômicas. O interesse pela 

beleza, a despeito de antigo, apresenta singularidades no século XX. Conforme 

Mary Del Priore (2000), nos anos 20, algumas novidades acontecem: o esmalte 

substitui  as  luvas,  o  cabelo  cortado  à  la  garçonne  fica  no  lugar  das  bastas 

cabeleiras,  a  boca  recebe  o  batom vermelho.  As  roupas  ficam mais  leves;  o 

vestido até o tornozelo é trocado por roupas mais curtas e, nos anos 60, aparece a 

famosa mini-saia; as roupas de banho, cobrindo as coxas, são substituídas pelo 

maiô. Acentua-se uma preocupação com a magreza: são muitas as orientações no 

sentido de indicar exercícios e dietas capazes de tornar o corpo mais leve, mais 
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magro. Em meados dos anos 60, na praia de Copacabana, apontada como a mais 

glamurosa,  convivem,  lado  a  lado,  os  maiôs  inteiros,  as  “duas-peças”  bem 

comportadas,  aparecendo,  pouco  a  pouco,  os  biquínis  que  serão,  ao  final  da 

década,  “a  grande  vedete”.  Nos  Bailes  de  Carnaval  do  Rio  de  Janeiro,  em 

fevereiro de 1967, observam-se fantasias minúsculas. É o momento em que o 

corpo feminino é exposto de forma cada vez mais explícita, e um dos veículos que 

melhor se aproveita dessa nova tendência será o cinema.  

Dentro do clima de “novidades”,  a coluna  Cinelândia aplaude a maneira 

diferente de fazer cinema no Brasil: “Parodiando Paris, só se fala aqui de Cinema 

Novo, revelando que os filmes pretendem superar a era da chanchada”. Trata-se, 

portanto, de um novo momento, cuja “temática essencialmente brasileira é o ponto 

de partida para um tipo de cinema novo, que vai dar ao Brasil a sua maioridade no 

campo da cinematografia. (...).Trinta e quatro filmes estão sendo produzidos ainda 

para 1962, figurando como chefe de fila Os cafajestes”; (seguindo-se) O pagador 

de promessa  (de Anselmo Duarte), que concorre com  O anjo exterminador (de 

Buñuel) e Eclipse (de Michelangelo Antonioni), dentre outros, e termina ganhando 

o  primeiro  lugar  em  Cannes;  Assalto  ao  trem  pagador  (de  Roberto  Farias), 

Barravento (de Glauber Rocha), A ilha  (de Walter Hugo Khouri),  Bahia de todos 

os santos  (de Roberto dos Santos),  Boca de Ouro (Nelson Pereira dos Santos) 

etc. Mas ganha destaque o trabalho das atrizes. Com o título “Bonitinhas, mas 

extraordinárias”  faz  referências  às  mulheres  que  adotam  novas  formas  de 

representação, tais como, Odete Lara, Norma Benguell, Lia Rossi. Aponta o filme, 

Bonitinha, mas ordinária (de J.B.de Carvalho), uma adaptação da peça de Nelson 

Rodrigues, que traz Jece Valadão e Odete Lara nos papéis principais, como um 

filme que, além de “sexo, amor e violência, tem, ainda, como era de se esperar, 

muitas mulheres bonitas”. 

Pedro Lima, na sua coluna Cinelândia (23/09/61), insiste na importância de 

se  criar,  no  Brasil,  uma  indústria  cinematográfica  e  apela  para  que  o  Grupo 

Executivo da Indústria Cinematográfica (GEICINE), criado pelo Presidente Jânio 

Quadros, e à época tendo como presidente Flávio Tambelini, realize uma gestão 
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voltada “para o cumprimento das leis que já temos, fiscalização das rendas de 

bilheteria, facilidades para a produção, sujeição das co-produções a policiamento 

e  proteção  de  artistas”.  Nessa  reivindicação,  explicita-se  a  necessidade  de 

proteção ao cinema, a fim de que o filme não dependa dos recursos dos próprios 

produtores. “Por que não surgem capitalistas dispostos a inverter dinheiro numa 

indústria que além de útil ao País, pode dar rendas compensadoras?” (11/09/61). 

Um passo dado nesse sentido foi concretizado em 1966 com a criação do Instituto 

Nacional  de  Cinema  (INC).  Entretanto,  havia  uma  discordância  em  relação  à 

adoção de tal política pelos intelectuais e artistas integrados ao Cinema Novo. Na 

defesa do “cinema de autor” que tem, como um princípio básico, a liberdade para 

criar, não havia espaço para ingerência de “capitalistas”.

O teatro se “moderniza”. Deixa o palco, como noticia a Revista, referindo-

se, por exemplo, à peça O Beijo no asfalto, de Nelson Rodrigues. Esta passa a ser 

encenada nos bairros e ruas nos quais transcorre a história. As peças teatrais 

também se politizam e o musical Opinião, transforma-se em protesto, anunciando 

a pobreza do Nordeste e indicando o aumento sempre crescente da emigração de 

nordestinos para o sul do país. “O musical Opinião reunia um compositor de morro 

(Zé Kéti), um compositor rural do nordeste (João do Vale) e uma cantora de bossa 

nova  da  Zona  Sul  carioca  Nara  Leão  num  pequeno  teatro  de  arena  de 

Copacabana, combinando o charme dos shows de bolso de bossa nova em casa 

noturna com a excitação do teatro de participação política” (VELOSO, 1997, p. 

72). Segundo Caetano Veloso, nessa peça, Maria Bethânia substitui Nara Leão e 

estréia  cantando,  ao  lado  do  compositor  João  do  Vale,  a  música  Carcará, 

causando impacto sua voz – um talento dramático inigualável - e sua aparência. A 

descrição da cantora feita pelo irmão é interessante, pois aponta o choque que, à 

época, causava o diferente: seu rosto anguloso, a larga testa, o nariz aquilino, os 

cabelos crespos, a idade indefinida (tinha dezessete anos), contrastavam com o 

perfil das moças da Zona Sul do Rio de Janeiro: “branca, bonitinha e moderna”. 

(Ibidem, 75). Estes traços, segundo Veloso, possivelmente criaram embaraços ao 

diretor e autores da peça, no sentido de “vesti-la, penteá-la e mesmo apresentá-la 

ao  público”  e  devem,  também,  ter  constrangido  a  própria  cantora  “em  áreas 
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profundas de sua pessoa,  mexendo com a  vaidade,  a  insegurança,  o  orgulho 

íntimo” (Ibidem, p.75). Mas ela se impõe devido sua interpretação ser marcada por 

uma intensa força dramática. 

                   As novidades e animações, as festas de miss e o carnaval convivem, 

simultaneamente, com os chamados problemas “estruturais”.  Entre os anos de 

1961 e 1963, são constantes as notícias que retratam a fome, a pobreza e os 

conflitos  no  Nordeste,  revelados  através  de  fotografias  que  mostram  corpos 

esquálidos  de  homens,  mulheres  e  crianças.  Diversas  “manchetes”  criticam  a 

“solução” dos problemas do Nordeste pela via da violência, e chamam a atenção 

das autoridades para o perigo representado pelas Ligas Camponesas, lideradas 

pelo  deputado  Francisco  Julião:  “A  terrível  imagem da  Revolução”;  “Discursos 

inflamados pregam invasão de terras alheias”; chamam Julião de “Messias Julião”. 

O  Nordeste  está  na  mira  dos  Estados  Unidos:  “Kennedy  manda  examinar  a 

situação  do  Nordeste”.  Em  dezembro  de  1961,  o  economista  Celso  Furtado 

declara: “Três quartas partes do Nordeste passam fome todos os dias do ano”. 

Alguns meses depois a revista o acusa de ser comunista. Celso Furtado revela, aí, 

uma interpretação da fome dos nordestinos,  diferente de uma outra,  veiculada 

pela imprensa, nos discursos de políticos ou, ainda, na música de Luiz Gonzaga, 

na década anterior: “Mas doutô dos 20 estados / Temos oito sem chuvê / Veja 

bem quase a metade / Do Brasil tá sem cumê”. (Vozes da Seca, de Zé Dantas e 

Luiz Gonzaga, 1952).

O  Cinema  Novo  também  faz  suas  representações  sobre  o  Nordeste, 

lançando seu olhar sobre a fome e a pobreza presentes no universo rural. Em 

Deus  e  o  Diabo  na  terra  do  sol  (1962) evidenciam-se  traços  referentes  ao 

misticismo, ao latifúndio, à luta de classes. O processo migratório e os dramas daí 

decorrentes são tratados em  Vidas secas  (1962).  Já a passividade do povo, o 

papel da polícia no sentido de proteger os grandes latifundiários são os problemas 

representados  em  Os  fuzis  (1962).  Esses  filmes  são  incluídos  no  que  se 

convencionou chamar de primeira fase do Cinema Novo e são classificados como 

emblemáticos na interpretação dos problemas do campo. 
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Particularmente nas  cidades,  chama  a  atenção  a  renúncia  de  Jânio 

Quadros da presidência da República, em 19 de setembro de 1961 e os conflitos 

gerados, dentro do próprio Exército, para garantir a posse de Jango Goulart. “O 

Exército (ou pelo menos parte dele) quer garantir o cumprimento da Constituição”; 

“Brizola pelas armas; o povo gaúcho vai às ruas conclamar a posse de Jango; 

Porto Alegre vira praça de guerra”. Estudantes se movimentam e se agregam em 

torno da UNE (União Nacional dos Estudantes), para manifestar suas opiniões e 

programas. A página “O Amigo da Onça”, da revista  O Cruzeiro, mostra, dentre 

outras “piadas”, barricadas e dinamites no prédio da UNE, como a representar o 

caráter do órgão. Uma charge de Appe (25/08/62) é reveladora tanto da tendência 

política (associada ao comunismo) do movimento, quanto de sua força. Um líder 

russo, em uma ligação telefônica para o Brasil, ordena: “Presidente da República, 

não. Quero falar com o Presidente da UNE”. Parte da Igreja Católica se solidariza 

com  a  política  adotada  por  Jango  Goulart  e  “diz  sim  à  Reforma  Agrária”. 

“Portuários fazem greve na cidade de Santos”. Outras paralisações acontecem em 

algumas cidades do país. Observa-se a participação de mulheres no movimento 

estudantil. O lado mais conservador da Igreja Católica se mobiliza, promovendo 

grandes concentrações, tendo à frente, dentre outros, senhoras donas de casa.

 Há uma efervescência política que anda de mãos dadas com a produção 

cultural. A ênfase no novo é recorrente: uma nova música, um novo teatro, um 

novo cinema, novos comportamentos, novos valores, novas perspectivas políticas. 

Qual a base em que se apóiam essas idéias? A esse “novo”, presente no plano 

cultural e político, está subjacente a idéia segundo a qual devem ser modificadas e 

transformadas as  estruturas  sociais.  Ressurge a proposta  nacionalista  que,  ao 

identificar  os  problemas  do  país,  alimentava  a  utopia  de  concretização  de 

profundas mudanças. 

Não deixa de ser significativo apontar que várias das produções 
culturais do período se fizeram em torno de movimentos, e não 
exclusivamente  no  âmbito  da  esfera  privada  do  artista.  Bossa 
Nova,  teatro  Arena,  tropicalismo,  cinema  novo,  CPC  da  UNE, 
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eram tendências que congregavam grupos de produtores culturais 
animados, se não por uma ideologia de transformação do mundo, 
pelo menos de esperança por mudança. Neste sentido podemos 
dizer  que  cultura  e  política  caminhavam  juntas,  nas  suas 
realizações e nos seus equívocos.  (ORTIZ, 2001, p. 110).     

Segundo  Ortiz,  a  produção  cultural  dos  anos  1960  (assim  como  das 

décadas  de  40  e  50),  era  realizada  de  forma quase  artesanal,  sem recursos 

financeiros,  dependendo  da  boa  vontade  dos  envolvidos,  e  marcada  pela 

“improvisação”.11 As formas de contrato, o acúmulo de funções, a realização de 

tarefas sem a devida capacitação, indicavam que a produção da cultura ainda se 

dava em bases tradicionais, o que contribui para que o “período seja concebido 

como  amadorístico,  não  profissional”.  Simultaneamente,  traços  como 

“precariedade”  e  “improvisação”  dão  margem  para  a  eclosão  de  um  intenso 

processo  criativo,  gerando  nos  profissionais,  fossem  atores,  câmera-man, 

técnicos, diretores, uma grande integração, resultando um trabalho de equipe, no 

qual  todos se dedicavam intensamente  (Ibidem,  p.  97/98).  O caso do Cinema 

Novo  é  exemplar.  Aliando  criatividade  à  qualidade,  consegue  se  firmar  como 

movimento com repercussões nacional e internacional. Isso ocorre, por que havia 

mais  liberdade  para  criar,  considerando  que  o  Estado  ainda  não  intervinha 

racionalmente  no  planejamento  da  produção  cultural.  Dessa  forma,  aqueles 

envolvidos com a cultura “encontraram um espaço aberto para desenvolver seu 

projeto  artístico”  (Ibidem,  p.108).12 Ainda  não  estava  firmada  uma  indústria 

cinematográfica  que  ditasse  as  regras  do  jogo.  Isso  vem  a  acontecer 

paulatinamente, quando, em 1966, o Estado cria o Instituto Nacional do Cinema 

(INC) e amplia-se nos anos 1970, com a fundação da Embrafilme. 

11 Os relatos de pessoas envolvidas com a imprensa,  o  rádio,  a  televisão,  nos anos 40 e 50 
analisados por Ortiz, apontam para traços que dizem respeito à falta de planejamento dos gestores 
da produção cultural.  Tais  elementos conduzem a pensar  que tudo funcionava sem regras ou 
normas. Na verdade existia uma lógica empresarial,  mesmo que essa lógica fosse regida pelo 
apadrinhamento, resultando em um modelo tradicional de funcionamento. Segundo Ortiz, o caráter 
moderno da produção cultural  – ou seja,  a produção cultural  realizada dentro dos padrões de 
racionalidade, obedecendo à dinâmica da produção de mercadorias e visando a integração de um 
mercado, voltado para o lucro e a venda – somente viria a acontecer no regime militar.
12 A tese de Ortiz é similar ao posicionamento de Adorno, segundo o qual, a produção cultural na 
Alemanha  foi  possível  no  período  da  segunda  guerra  mundial,  devido  o  Estado  dirigir  seus 
investimentos para a indústria bélica, o que possibilitou aos artistas desenvolverem seus projetos, 
sem se preocuparem em atender ao mercado.

109



2.6. Nem tudo é bossa nova

“Aída  Cury  morreu  duas  vezes.  A  1ª  foi  há  vinte  meses, 

quando os monstros curradores a atiraram do alto do Edifício 

Rio Nobre à calçada. A 2ª vez deu-se na ocasião em que o 

júri absolveu um criminoso da laia de Ronaldo Guilherme de 

Souza Castro – um monstro cínico e asqueroso. O júri salvou 

o  tarado  currador,  mas,  ao  mesmo  tempo,  morreu  no 

conceito  público  como  instituição  de  justiça.  (...)  O  Brasil 

acabara de oficializar a curra” (Fevereiro de 1960).   

 

É assim que nos primeiros anos de 1960 a revista O Cruzeiro trata de um 

crime  ocorrido  em  1958,  quando  Aída  Cury  foi  assassinada  por  rapazes  da 

burguesia.  A curra,  definida pelo  Dicionário Houaiss como “Violação sexual  de 

uma  pessoa,  com  a  cumplicidade  de  outra  (s),  estupro”,  era  uma  prática, 

empregada por jovens da classe média e da burguesia, relativamente recorrente 

no final  dos anos 50 e 60, que consistia em uma violação sexual  feita a uma 

mulher,  e  geralmente  realizada  em  grupo.  A  freqüência  com  que  esse  fato 

acontecia, e da hostilidade e agressividade de que era revestido, a julgar pelos 

depoimentos  por  mim colhidos  informalmente  junto  a  homens e mulheres  que 

vivenciaram sua juventude àquela época, tornava-se comum ser noticiado e muito 

criticado por jornais e revistas. O caso Aída Cury recebeu, mais ainda, uma ampla 

divulgação, e o tom de revolta que envolveu a notícia, pode ser encontrada no 

desfecho que esse fato, em particular tomou, culminado com a morte da moça.  

É  possível  entender  esse  fato  ao  buscar  a  origem  ou  as  raízes  do 

significado da violência sexual contra a mulher no modelo da família patriarcal, 

cujo traço central apoiava-se na idéia que outorgava ao homem poderes ilimitados 

sobre mulheres e crianças.  Nesse caso,  é possível  entendê-lo,  também, como 
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parte de um cenário em que “novo” e “velho”, “sagrado” e “profano”, “civilizado” e 

“selvagem”  se  entrelaçam,  em  meio  ao  moderno  urbano,  em  expansão,  que 

parecia distanciar-se enormemente das estruturas patriarcais, expressão de um 

“atrasado mundo rural”. Conforme vimos anteriormente, em que pese a distância 

histórica e as alterações das estruturas sociais, é possível afirmar que tal modelo, 

ainda servia de orientação para construção de valores culturais, orientando, em 

determinadas  ocasiões,  as  práticas  sociais.  Em  alguns  casos,  principalmente 

naqueles em que o comportamento da mulher escapa ao controle do homem, a 

agressão masculina recebia a aprovação não somente de homens, mas também 

de mulheres, por se acreditar, de alguma forma, que a mulher era merecedora 

daquele tratamento, e que o homem apenas reagiu à sedução feminina. 

É em torno da temática da violência contra a mulher que gira o filme  Os 

cafajestes. As personagens masculinas, ao fotografarem uma mulher nua numa 

praia,  â  sua revelia,  agem,  teoricamente,  com o  mesmo espírito  que regia  os 

jovens que violentavam sexualmente as mulheres,  e  que se  tornaram práticas 

mais  ou  menos  freqüentes,  nas  cidades  brasileiras  àquela  época.  Essa  cena 

causa impacto, sendo reiteradamente apresentada como o ponto alto do filme. 

Numa chamada publicitária, a revista O Cruzeiro, sublinha: “A cena durará apenas 

quatro minutos, mas, sem dúvida, já é a mais comentada de ‘Os Cafajestes’. É 

quando Norma Benguell fica inteiramente despida na praia (...)”. Com a finalidade 

de atrair mais ainda a atenção do espectador, a reportagem refere-se ao momento 

em que “a atriz Norma Benguell aparece tomando banho de mar inteiramente sem 

roupas,  numa  das  mais  longas  seqüências  de  nu  na  história  do  cinema” 

(14/04/62).

Os três principais atores são recebidos pela Revista que os convida para 

representarem  uma  das  “seqüências  mais  violentas  e  chocantes  de  ‘Os 

Cafajestes’,  em  que  os  três  se  deitam  lado  a  lado,  para  fumar  cigarros  de 

maconha”. A “juventude transviada”, ou “rabo de burro” (expressão que os jovens 

recebiam,  e  que  significava,  dentre  outros,  agirem  de  forma  transgressora, 

fumando maconha e agredindo as mulheres), recebe ênfase nessa reportagem.    
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A polêmica suscitada por  essas cenas,  ou melhor,  pela  própria  “história 

contada” pelo filme, gera discussões e reações as mais diversas, assim como atrai 

a  atenção  do  público.  É  possível  imaginar  o  sucesso  de  um filme  (“custou  7 

milhões de cruzeiros e teve renda de 18 milhões de cruzeiros em 10 dias de 

exibição. Estourou bilheterias quatro dias seguidos, até que a Censura Estadual 

da Guanabara retirou o filme de cartaz (de circulação com a ajuda da polícia”)13 

que  traz  cenas  de  nudez,  de  consumo  de  drogas,  de  comportamentos 

transgressores e que funcionaram como atrativo em um contexto histórico cujas 

instituições eram regidas por normas ainda severas (austeras, intransigentes) e 

não  se  discutiam  abertamente,  as  questões  que  se  encontravam  latentes  ou 

prontas para “explodir”.  O filme foi talvez uma ocasião encontrada pelo público 

para enfrentar, e talvez entender uma nova situação que se vislumbrava diante de 

seus olhos. Não esquecer o apelo à sexualidade, reconhecido pelo próprio diretor. 

Segundo Ruy Guerra, o sucesso de  Os cafajestes  deve-se pelo fato de apelar 

para um forte sentimento nacionalista, e “qualquer que fosse o filme, e qualquer 

que fosse o problema nacional localizado, teria provocado este sentimento, este 

desejo de um cinema verdadeiramente brasileiro. Além disso, o filme tinha vários 

elementos  comerciais,  como o  erotismo,  por  exemplo”  (Declaração prestada à 

Revista Isto É, fascículo Cinema Brasileiro). 

Para Norma Benguell14, fazer o filme foi uma possibilidade de realizar um 

trabalho artístico, assim como denunciar as agressões de que eram vítimas as 

mulheres: 

                  Fui convidada por Jece Valadão, Miguel Torres (que escreveram o roteiro) e 
Ruy  Guerra.  Achei  que  seria  um  filme  moderno  com  uma  linguagem  que 
somente um diretor  como o Ruy Guerra faria,  e que não iria me expor  ao 
ridículo.  Considero  de  grande  ousadia  de  minha  parte,  pois  na  época  o 
moralismo era atroz. Mas não me senti constrangida, pois tomei como uma 
denúncia contra as agressões e chantagem sofridas naquela época (e ainda 
hoje), pelas mulheres.

13 Considerações retiradas do fascículo da Revista “Isto É Cinema Brasileiro” (s/d) por ocasião do 
lançamento de fitas de filmes que fizeram sucesso ou considerados clássicos do cinema brasileiro. 
São dadas outras informações interessantes a respeito do filme e de fatos que marcaram o seu 
lançamento. 
14 Depoimentos de Norma Benguell em entrevista que me foi concedida, por e-mail, no mês de 
junho de 2005.
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Refere-se, também, à repercussão do filme, “do sucesso enorme e das filas 

e mais filas que se formavam em torno dos cinemas”. Porém, não esquece das 

manifestações feitas contra ela, pela Igreja Católica e pelo Governo.  15 Lembra, 

também, que perdeu o prêmio de melhor atriz, no Festival de Berlim, devido à 

cena  em  que  se  encontra  nua  na  praia.  Por  outro  lado,  recorda  das 

“manifestações  de  carinho  que  recebia  do  Ziraldo”  (cartunista  e  com  uma 

participação no filme, pois fez os letreiros de apresentação), e da forma pela qual 

ele se referia à cena em que ela, para se proteger da “câmera agressora”, rola na 

areia: “Norminha à milanesa”. 

Um jeito divertido, talvez, mas, ao mesmo tempo, revelando a associação 

estabelecida,  no  âmbito  do  senso  comum,  entre  mulher  e  “comida”.  Nessa 

concepção servem de referência os modelos traçados para homens e mulheres no 

interior  dos  discursos mais  informais,  nos  quais  se alia  ao homem a idéia  de 

atividade  e  poder,  e,  à  mulher,  a  noção  de  passividade  e  submissão.  Essas 

noções remetem aos significados culturais dos quais são revestidas as diferenças 

anatômicas.  As genitálias masculina e feminina recebem, popularmente,  várias 

denominações, às quais se vinculam também significados diversos. Ao pênis se 

associam a força, o poder, e a violência. A vagina, por sua vez, é definida como 

um órgão relacionado a inferioridade e imperfeição, mas também, como lugar do 

perigo e do mistério.  A compreensão simbólica da combinação desses órgãos 

remete  à  “distinção  básica  entre  atividade  e  passividade  –  entre  papéis 

culturalmente  definidos  como  ‘ativo’  e  ‘passivo’  durante  a  interação  sexual” 

(PARKER,  1991,  p.  70).  Assim,  para  descrever  o  ato  sexual  são  usadas 

expressões  como  “comer,  dar,  entregar”.  No  caso,  a  expressão  “Norminha  à 

15 “O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro proibiu o filme por considerá-lo um atentado 
ao pudor e incentivo ao uso de entorpecentes. Por conta disso, Norma Benguell teve forte queda 
de pressão e ficou de cama por alguns dias na maior depressão. (...) O governador de Minas 
Gerais, José de Magalhães Pinto, determinou a proibição do filme em todas as salas do Estado” 
(Revista Isto É Cinema Brasileiro, s/d, p. 15).
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milanesa”  pode  se  reportar  ao  ato  de  “comer”,  e  simbolicamente,  terá  um 

significado de controle e dominação por parte do homem. 16 

Sugestivo é o depoimento de Daniel Filho17, que representa Vavá, um dos 

personagens centrais de  Os cafajestes,  ao afirmar  que os quase cinco longos 

minutos dessa cena eram como uma “surra que Leda estaria levando. A platéia 

(implicitamente), dizia: chega, chega de bater”. No ato de “bater” está suposto que 

a personagem Leda agiu de forma incorreta, devendo, nesse caso, ser castigada. 

Ou  seja,  uma  reação  violenta,  a  um  comportamento  errado,  não  a  qualquer 

“comportamento  errado”,  genericamente.  Mas,  para  um  tipo  de  mulher  cujo 

comportamento é visto como pecaminoso, como condenável, por ferir princípios 

da  moral  social. É  interessante  que  esse  mesmo  comportamento,  em  outro 

circuito,  será  aplaudido.  Uma  mesma  prática  pode  ser  vista  não  como  um 

atrevimento ou uma rebeldia, mas artimanha de um tipo de mulher que, fora do lar, 

é competente na sua maneira de proporcionar prazer aos homens. Assim, isso 

vale para nos lembrar, por exemplo, que representações sociais não podem ser 

tomadas em termos absolutos, quando analisamos imagens. No caso, o “erro” de 

Leda estaria relacionado à adoção de um comportamento ousado, considerado 

inadequado a época, como exercer a sexualidade com mais liberdade. 

Certamente, as representações sobre os modelos de feminino e masculino 

que  se  apresentam  no  filme  Os  cafajestes,  assim  como  os  comentários  e 

expressões  populares  empregados  por  Ziraldo,  estão  distantes  das  noções 

sugeridas por algumas revistas, direcionadas para moças e rapazes, no sentido de 

orientarem os comportamentos sexuais e suas relações amorosas. 

2.7. Sexo: quase uma obsessão?

16 Segundo Parker, em outros contextos, essa noção recebe o significado de vencer e possuir. 
“Quando um time de futebol vence outro, por exemplo, sua torcida se vangloria de que ele ‘comeu’ 
o  adversário.  E,  comendo,  o  parceiro  ativo  metaforicamente  consome  o  passivo:  possuindo, 
tomando posse, estabelecendo propriedade” (PARKER, 1991, p. 71). 
17 Depoimento  do  ator  no  Documentário  “Mulher  Brasileira”,  realizado  por  Norma  Benguell  e 
transmitido pelo Canal Brasil, em Março de 2004. 
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Eis alguns conselhos sublinhados por diversas revistas da época:

“Se desconfiar  da infidelidade do marido,  a esposa deve redobrar seu 

carinho e dá provas de afeto, sem questioná-lo” (revista Cláudia, 1962). 

“A desordem em um banheiro desperta no marido a vontade de ir tomar 

banho fora de casa” (Jornal das Moças, 1965). “A mulher deve fazer o 

marido  descansar  nas  horas  vagas,  servindo-lhe  uma  cerveja  bem 

gelada.  Nada  de  incomodá-lo  com  serviços  ou  notícias  domésticas” 

(Jornal das Moças, 1959). “Sempre que o homem sair com os amigos e 

voltar tarde da noite, espere-o linda, cheirosa e dócil” (Jornal das Moças, 

1958). ”Homem casado ama a esposa e a amante: apesar de condenável 

é  possível  encontrar  qualidades  morais  nesse  homem;  mas  o 

comportamento da amante é inadmissível: enganar o marido, esquecer 

os filhos e contribuir para a irregularidade da vida de um casal” (revista O 

Cruzeiro, 1961).     

A  coluna  “Da  Mulher  para  a  Mulher”  da  revista  O  Cruzeiro aborda, 

basicamente, o tema do casamento, e seus desdobramentos: educação dos filhos, 

separação, adultério, namoro, celibato. Os traços característicos que compõem o 

perfil de uma boa esposa e mãe não se afastam daqueles sugeridos por outras 

revistas  da  época,  ressaltando-se  a  abnegação  e  o  sacrifício.  Na  matéria  de 

02/04/60, a autora discute os papéis que maridos e esposas devem desempenhar, 

a fim de que seja mantida a harmonia do casamento:

“(...) cada um tem seu papel  naturalmente definido no casamento. E de 

acordo com esse papel natural chegamos a acreditar que caiba à mulher 

maior  parcela  na  felicidade  do  casal;  porque  a  natureza dotou 

especialmente  o  espírito  feminino  de certas  qualidades  sem as  quais 

nenhuma  sociedade  de  espécie  matrimonial  poderia  sobreviver  bem. 

Qualidades  como  paciência,  espírito  de  sacrifício  e  capacidade  para 

sobrepor  os  interesses  da  família  aos  seus  interesses  pessoais”. 

Seguem-se outras opiniões: “a mulher é, por natureza, muito romântica. 

O homem é mais realista”. “Cada um ama a seu jeito. Dizem os homens: 
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ela me fará feliz. Dizem as mulheres: eu o farei feliz”. A mulher teria uma 

inclinação natural para adotar um comportamento abnegado (Grifo meu). 

Observe-se  que  alguns  traços  atribuídos  à  mulher  são  pensados  como 

intrinsecamente  ou  essencialmente  femininos.  Ou  seja,  são  pensados  como 

fazendo  parte  da  “natureza”  da  mulher,  e  não  entendidos  como  construções 

culturais, próprios de uma determinada época. O conceito de gênero explica que é 

possível perceber que as diferenças de gênero são construções simbólicas, cujos 

valores são atribuídos diferentemente a homens e mulheres, não em razão de 

uma natureza ou de diferenças anatômicas, mas em virtude de processos que, ao 

atribuírem significados a homens e a mulheres, podem, muitas vezes, naturalizar 

uma desigualdade entre eles. 

“Uma mulher casada pode ter uma intensa vida social?”. É essa a pergunta 

que a  coluna Society (03/06/61)  faz  a mulheres  da  “alta  sociedade”.  Algumas 

acham “simpático  sair  de  vez  em quando,  principalmente  porque  meu  marido 

trabalha muito e precisa se distrair. E neste particular, a opinião que tem de pesar 

é a do homem, naturalmente”. Ou seja, já que ele precisa, por ele, ela deve sair. 

Outra pondera: “o único risco é o da troca de casais quando se passa a sair junto 

com demasiada freqüência (...) isso pode levar muitos casais à tragédia de uma 

separação”.  Nestes  depoimentos,  sobressaem  as  principais  preocupações  de 

“uma mulher  casada” que dizem respeito a,  de um lado,  cumprir  uma agenda 

“cheia” de compromissos sociais e, de outro, atender aos deveres de esposa, que 

pressupõe um modelo de família, dirigido, principalmente, às classes altas.  

Para  outras  classes  sociais  não  tão  abastadas,  os  tempos  mudaram, 

existindo uma exigência da mulher se inserir no mercado de trabalho, motivada, 

principalmente, pela necessidade de aumentar a renda familiar, na medida em que 

ao homem cabe a responsabilidade maior de provimento da família, ela poderá 

ajudá-lo. Essa nova situação, embora percebida pela coluna “Da Mulher para a 

Mulher”, não possibilitou uma reflexão sobre a sobrecarga de trabalho que, daí 

para frente, a mulher se defrontaria. Pelo contrário, são indicados comportamentos 
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a serem adotados a  fim de que o lar  funcione da melhor  forma possível:  “os 

difíceis tempos de hoje exigem que a mulher trabalhe fora de casa, administre a 

casa, leve os filhos aos colégios, pregue o botão da camisa do marido, planeje o 

bem estar doméstico” (18/02/67). Durante toda a década de 1960, as propagandas 

de eletro-doméstico da revista “O Cruzeiro”, todas elas, associam o produto que 

está à venda, à mulher, ressaltando qualidades voltadas para o exercício de dona 

de  casa,  relacionado  a  tarefas  domésticas:  mulheres  que  cozinham,  passam, 

lavam, arrumam a casa, cuidam dos filhos. A cada novo produto ou modelo, a 

figura feminina é o destaque.  “No lar  da mulher  moderna há sempre conforto: 

Walita”. Interessante a propaganda em que a atriz Tônia Carrero, já conhecida por 

sua atuação no cinema, diz: “Wisky, meus amigos adoram!”. Afasta-se dos traços 

acima  descritos  que  definem  o  comportamento  feminino,  mas  também  não 

assume um novo papel, que, certamente, já era freqüente nas práticas sociais. 

A coluna “Nova Mulher Brasileira” reconhece, logo a princípio, que a mulher 

vem  conquistando  espaço  em  todos  os  setores  e  que  “não  existe  mais  o 

preconceito contra a mulher que trabalha fora de casa e luta, com o homem, pelo 

pão  de  cada  dia”.  Entretanto,  as  dúvidas  quanto  a  esse  trabalho  ainda 

permanecem:

                         Mas os filhos não sairão prejudicados devido a ausência da assistência 

materna? A mulher que trabalha fora não sofrerá maiores tentações? E o 

homem se sentirá diminuído no seu brio de chefe de família com o fato 

de a esposa ajudá-lo na manutenção do lar? (22/07/61). 

            Nesses questionamentos afloram alguns traços de um modelo baseado em 

uma ordem patriarcal, atribuindo à mulher toda a responsabilidade pelos cuidados 

da  educação  dos  filhos  e,  ao  marido,  a  obrigação  de  provedor.  É  sugestivo 

apontar  para o “perigo  da  tentação”  que poderá  advir  no momento em que a 

mulher assume funções que, tradicionalmente, não lhe pertencem, assim como, 

freqüentar espaços que, historicamente lhe são proibidos. Está pressuposto nessa 

idéia que o lugar público é “perigoso”, provocando medo e desamparo. “Na rua 

117



cada um está por si, cresce o individualismo, e as normas podem não cumprir sua 

função. Na rua admitem-se as contradições. Na casa as contradições causam um 

intolerável  mal  estar”  (DA MATTA, 1997, p.  55).  Nesse caso,  a mulher estaria 

exposta a perigos e poderia adotar comportamentos censuráveis, considerando 

que as normas, aí, não são tão rigorosas. 

Se  por  um  lado,  o  trabalho  fora  de  casa  pode  causar  receio  pelos 

problemas que daí poderão advir, por outro, há indícios de que ele pode trazer 

benefícios  para  a  mulher  e  que  não  é  tão  devastador:  “(Mas)  o  desquite 

impossibilita a mulher de ser feliz? Vale a pena ser realmente dona de casa?” 

(22/07/61). Oito mulheres respondem a essas questões, sendo curioso como, nas 

respostas, transparecem as dúvidas e ambigüidades quanto a essa nova situação: 

o trabalho como possibilidade de alcançar ótimos resultados, dado que “ninguém 

pode encontrar o príncipe encantado trancafiada dentro de casa” (Comerciaria); 

outras  entrevistadas  –  estudante  de  direito,  secretária,  médica,  comerciante  – 

consideram  que  é  possível  conciliar  a  vida  profissional  com  o  trabalho;  uma 

funcionária do Itamaraty,  a única do grupo de entrevistadas que é desquitada, 

acredita que sua escolha quanto à separação “foi sensata e madura (apesar de 

considerar)  que  somente  se  cria  realmente  bem  uma  criança  em  condições 

normais” (o grifo é meu).  

As separações, a julgar por esse depoimento, ainda eram consideradas, por 

alguns, algo “anormal”. Não existem considerações, artigos ou manifestações das 

mulheres  que  escrevem  essas  colunas,  a  respeito  do  problema,  ou  melhor, 

existem, mas reafirmando que o casamento deve ser mantido de qualquer forma, 

basicamente  ou  principalmente  pela  esposa.  As  separações,  ainda  não  tão 

freqüentes, e, muitas vezes, ocultadas de amigos e vizinhos, foram crescendo nos 

anos  seguintes.  No  ano  de  1970,  a  revista  O  Cruzeiro  realiza  pesquisa  com 

universitários brasileiros (leia-se das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo), 

e,  segundo  ela,  os  dados  mostram  que  96%  dos  jovens  pesquisados  são 

favoráveis ao divórcio. A reportagem “O Julgamento Religioso” (06/10/70) encerra 

o debate em torno dessa questão, apresentando dados que revelam, da parte de 

118



algumas Igrejas (Igreja Episcopal do Brasil e Espírita), uma tendência a se aceitar 

o  divórcio  como  uma  forma  mais  humana  de  proteger  a  mulher  e  os  filhos. 

Diferente é a posição a Igreja Católica, que, apesar de tomar uma posição “(...) 

Diante da avassaladora onda de desquites e dos numerosos casos de desajustes 

conjugais,  (...)  tem  optado  pela  anulação  de  casamentos  como  saída  de 

emergência”. 

Paralelo à divulgação de um modelo preocupado em normatizar práticas 

concernentes ao ideal de “uma mulher”, ou de práticas exercidas na instituição 

casamento, percebe-se, também, que nos anos 60 é acentuado o debate em torno 

das questões referentes a fatos relacionados à intimidade, debate suscitado pelo 

interesse de se falar mais e se conhecer mais a respeito das relações amorosas, 

conjugais,  do  exercício  da  sexualidade. “Sexo  passa  a  ser  assunto  público, 

debatido, alardeado. Até então restrito ao foro íntimo de cada um, à discreta meia-

luz da alcova, ganha o espaço público e torna-se assunto obrigatório na conversa 

entre amigos” (SILVA, 1971, p. 49). Entretanto, conforme já vínhamos indicando, a 

exposição da intimidade remonta de longo tempo, e pode ser encontrada já ao 

final do século XVII, quando as pessoas falavam sobre seus sentimentos através 

de cartas que, se “fossem bem escritas, deveriam ser publicadas”. Na década de 

1960,  mudam  os  veículos  e  seus  conteúdos.  As  cartas  continuam  a  ser 

publicadas, mas seus conteúdos apresentam diferenças, se comparados aos dos 

tempos passados, assim como outros veículos serão, também, responsáveis pela 

divulgação  de  novos  temas.  Aqui,  estarão  presentes  as  dúvidas  e 

questionamentos  sobre  os  modelos  construídos  para  mulheres  e  homens.  O 

modelo  anterior  –  para  as  mulheres,  sexo  apenas  no  casamento  –  está 

desmoronando; o casamento como ideal perseguido para culminar uma relação, 

também está em crise. Na Guanabara, em 1968, os desquites eram cada vez mais 

comuns: três a cada vinte e quatro horas (Ibidem, p. 53).

No intuito de caracterizar melhor o cenário brasileiro, no qual surge e ganha 

projeção o Cinema Novo, e, mais particularmente, para que se tenha uma idéia 

“mais palpável” de representações da mulher ou do universo feminino e de formas 
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de expressão dos “dramas íntimos”, difundidos em diferentes instâncias e através 

de diferentes veículos, apresento, aqui, trechos e comentários de uma série de 

artigos de Carmem da Silva publicados na revista Cláudia, durante os anos 1960, 

e reunidos no livro O homem e a mulher no mundo moderno18. São considerações 

feitas pela autora baseadas em conferências, proferidas principalmente, para um 

público de universitários, jovens em sua grande maioria, assim como respostas às 

cartas  que  recebia,  notadamente,  de  moças,  ansiosas  para  relatarem  suas 

experiências,  dúvidas  e  anseios.  A  tônica  dessas  cartas  estava  centrada  na 

temática sexual: eram relatos sobre o desejo de mais autonomia sexual e queixas 

sobre o juízo que as mães faziam das filhas, contribuindo para um maior controle:

                         

                           a juventude está ‘corrompida’ e só um pulso de ferro impede a moça de  

cair na depravação geral”; “você quer ir ao baile para andar se esfregando 

nos  rapazes  como  uma  descocada”;  “todas  suas  amigas  são  umas 

‘levianas’ e umas ‘soltas’; são umas sem-vergonhas (Ibidem, p. 17).   

Reagindo  a  tais  ditames,  uma  preocupação  acompanha  os  jovens: 

“descobrir novas formas de relacionamento entre os sexos, isentas de hipocrisias 

e convencionalismo, à margem de esquemas tradicionais que já não convencem a 

juventude moderna” (Ibidem, p. 37). A despeito dessas considerações, observa-se 

uma tensão, por parte de quem escreve as cartas,  expressa, por um lado,  no 

desejo  de  ter  maior  liberdade  sexual,  e,  por  outro,  no  medo  da  perda  da 

virgindade (Grifo  meu).  Existe,  nessa  época,  um  “culto  à  virgindade”,  noção 

utilizada por Parker (1991) para manifestar essa preocupação, tão presente na 

sociedade brasileira, constituindo-se em uma referência para os comportamentos 

18 As considerações aqui discutidas estão baseadas neste livro, e não nos artigos publicados pela 
Revista. Tomei conhecimento desse livro por uma amiga, que revela que as discussões feitas por 
Carmem da Silva influenciaram toda uma geração, dada a grande penetração que tinha a revista e, 
acima de tudo,  pelo conteúdo dos assuntos tratados.  Entretanto,  não estou aqui fazendo uma 
análise de seu livro, mas querendo identificar, tão somente, de que forma a autora interpretou a 
vivência de novos padrões sexuais, decorrente do contato que mantinha com os jovens, através de 
cartas que recebia, de palestras e conferências que proferia. 
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sociais. A autora também manifesta suas dúvidas quanto à liberdade sexual  e 

parece comungar da idéia do “culto à virgindade”.

Como ter liberdade sexual sem cair na promiscuidade? É possível o 

sexo fora do casamento? A moça está preparada para enfrentar,  de 

cabeça erguida, a perda da virgindade? De não vincular ou de se fazer 

respeitar pelo que é e não por ser virgem? Ou apenas quer demonstrar 

aos homens que não está preocupada em se casar? Algumas sentem 

intenso sentimento de culpa, de pecado, se auto-desvalorizam; outras 

caem na promiscuidade, pois já não têm nada a perder (SILVA, 1991, 

p. 48).

Silva  dirige  suas  críticas  aos  jovens  “intelectualizados”,  que  assumem 

atitudes inconseqüentes, vivenciando sua sexualidade de forma irresponsável. 

   Moças  e  rapazes  que  se  pretendem  modernos  e  desinibidos 

acumulam  experiências  sexuais  com  fria  deliberação,  praticam  a 

promiscuidade com o maior desenfado, fazem das relações sexuais 

um  começo-de-conversa  ou  um  fim-de-festa,  vinculam-se  pelo 

casamento na base do ninguém e de ninguém (Ibidem, p. 54).

                        

A autora faz suas as reflexões do filósofo francês, Jean Brun, segundo as 

quais esse tipo de vivência da sexualidade não traz alegrias, não traz prazer, é 

uma “sexualidade por esporte” (Idem, p. 56). Manifesta-se, aí, não só o embate 

sempre constante entre o desejo e a moral, e também a ambigüidade com que o 

tema, às vezes, é tratado. No caso, a experiência sexual deve ser vivida, ainda, 

dentro  do  casamento.  Está  explícita  uma  crítica  aos  jovens  que  vivenciam  a 

sexualidade com mais liberdade. Em alguns momentos, a autora toma uma atitude 

mais ousada frente a essa questão. Mas, prevalece a idéia segundo a qual o sexo 

deve  ser  exercido  com  responsabilidade,  entendendo-se  aí,  um  exercício  da 

sexualidade dentro das regras: com alguém que ama, e com quem, supostamente, 

poderá estabelecer vínculos mais duradouros. Podemos lembrar aqui a distinção 
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entre “amor paixão” e “amor romântico”.  O amor paixão a nada se submete e 

deseja apenas o prazer; o amor romântico é regrado e normatizado (GIDDENS, 

1993).

Carmem da Silva também condena, a princípio, os novos comportamentos 

de rapazes que vestem roupas coloridas, calças justas, têm cabelos longos ou 

armados  e  não  aceitam  a  autoridade  paterna.  Por  trás  dessa  aparência  que 

denota revolta  e  protesto,  há,  de  fato,  uma ausência  de sentido,  posto  que o 

verdadeiro objetivo era “apenas escandalizar, chamar a atenção sobre si, fazer 

onda” (SILVA, 1971, p. 5). Os adultos reagem, ora levando a sério, ora encarando 

os jovens com ironia, sabendo que as mudanças dos jovens estavam restritas à 

extravagância na forma de se vestir. Também reprova a atitude desses jovens que 

vão para os bares, tomam pileques, “caindo na fossa, saindo da fossa, voltando à 

fossa”  (Ibidem,  p.  6).  Esquecem  que  a  mudança  não  deve  ser  apenas  na 

indumentária, mas deve ser, acima de tudo, mudança de mentalidade. Em outro 

momento, entretanto, faz um resgate dessa reação dos jovens, afirmando que o 

movimento de rebeldia chegou à maturidade: “eles sabem o que querem; não se 

pode confundir esse movimento apenas como um conflito de gerações” (Idem, Ibd, 

p. 30). A autora entende o famoso slogan “faça amor, não faça a guerra” sob a 

ótica  da  adoção  de  um  comportamento  mais  solidário  e  humano,  uma 

manifestação contra  a  bomba de napalm, a  agressão,  a  guerra.  “As pedradas 

voam  simplesmente  para  manter  a  distância  os  cassetetes  agressores.  As 

barricadas, como qualquer dicionário indica, são trincheiras, isto é, refúgios onde 

as pessoas se põem ao abrigo das bombas, das balas, das granadas” (Ibidem, p. 

31).     

Mas, paralelo a esse entendimento da autora, segundo o qual, os jovens 

adquiriram um comportamento maduro, Silva chama a atenção do leitor para uma 

quase “obsessão” em se falar sobre sexo, conduzindo a atitudes “alienantes”: “a 

ênfase na energia sexual poderia ser canalizada para problemas mais agudos e 

candentes; por que chamar a atenção de forma exaustiva para questões sexuais, 

se a estrutura social permanece inalterada?” (Ibidem, p. 57). 
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Na verdade, passa-se a falar mais sobre sexo. A própria autora pode ser 

considerada  protagonista  desse  debate,  considerando  sua  influência  sobre  a 

formação dos jovens, ou considerando sua participação ativa nessa área. Um dos 

fatores que, provavelmente, contribuiu para o debate intenso sobre as práticas 

sexuais,  pode  ser  atribuído  à  necessidade  de  se  compreender  uma  nova 

experiência vivenciada, acima de tudo, pela juventude e, mais especificamente, 

pelas  mulheres.  Além  do  que,  a  exposição  das  experiências  vivenciadas  no 

interior da esfera íntima, possibilitaria reflexões e questionamentos sobre a vida, e 

não uma indiferença quanto aos problemas políticos e sociais. A forma através da 

qual  alguns  cineastas  integrantes  do  Cinema  Novo  representaram os  dramas 

íntimos e os vincularam às questões mais amplas do sistema capitalista, é um 

exemplo  de  que  essas  duas  dimensões  não  se  dissociam:  para  ilustrar,  cito, 

dentre outros, Porto das caixas, Os cafajestes, A falecida, O desafio, São Paulo S/

A.

Mas  é  um  fato  a  questão  apontada  por  Silva  segundo  a  qual,  há  um 

distanciamento  dos  jovens  dos  assuntos  referentes  à  própria  estrutura  social. 

Aqui,  não  podemos esquecer  que  o  Golpe  Militar  de  1964  foi  um “divisor  de 

águas”: anterior a esse período havia uma intensa participação política, de parte 

da juventude brasileira e, certamente, esses jovens, souberam associar o debate 

político com as novas experiências no campo da sexualidade, considerando que a 

vivência da sexualidade com mais liberdade não é incompatível com uma postura 

política que faça reivindicações mais gerais e coletivas. Entretanto, após o golpe e 

a repressão que se abateu sobre os grupos de esquerda,  levando a um total 

desmantelamento dos movimentos, parte da juventude perdeu o encanto, ficou 

desnorteada.  Outros  caminhos  foram  trilhados:  os  jovens refugiaram-se  no 

individualismo, no consumo da droga, afastaram-se da política, entregaram-se ao 

misticismo, optaram pelo uso de “gírias”, o que impede o estabelecimento de uma 

comunicação pautada pelo racionalismo e impossibilita  a  compreensão.  Mas é 

preciso  não  encarar  tais  atitudes  como  “alienantes”  e,  para  isso,  encontrar 

elementos que confiram outra explicação para esse fato. Segundo Ortiz, não se 

pode tão somente rotular esses “(...) movimentos exclusivamente como sinais de 
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irracionalismo,  ou  de  escapismo.  (...)  mesmo  apontando  para  os  limites  que 

possuem os movimentos juvenis dos anos 60, (é possível descobrir neles) uma 

tendência ativa de se contrapor à sociedade tecnológica” (ORTIZ, 2001, p. 159). 

Nesse sentido, é preciso entender a configuração que o Estado brasileiro 

tomou  durante  o  regime  militar:  paralelo  ao  estabelecimento  de  uma  forte 

repressão sobre os grupos que lhe eram adversos se constituiu em “agente da 

modernização”.  O Estado,  dando continuidade ao processo de industrialização 

iniciado por Juscelino, fortalece, dentre outros setores, a produção cultural. 

Ao lado da repressão ideológica e política, é o momento em que o 
próprio Estado, considerado o responsável pelo desenvolvimento 
do capitalismo mais avançado, estimula o crescimento do mercado 
cultural.  É  o  momento  da  história  brasileira  onde  mais  são 
produzidos e difundidos bens culturais (Ibidem, p. 116).

No  período  em  que  o  Estado  brasileiro  assume  a  função  de  “agente 

modernizador”, intervém diretamente no processo de produção e difusão cultural, 

direcionando  essa  produção  para  o  mercado.  Nesse  caso,  aliam-se  Estado  e 

empresários;  estes  também  investem  seus  recursos  para  uma  área 

comercialmente  promissora,  interessados  em  obter  mais  lucros.  Trata-se, 

portanto,  do  processo  de  expansão  da  indústria  cultural  capitaneada  pela 

burguesia,  que passa a agir,  agora,  baseada no planejamento e no cálculo,  e 

inclui, como preocupação central, o volume de investimento e o retorno financeiro 

que  podem  obter  com  a  venda  de  produtos  culturais.  Ocorre,  assim,  “um 

esvaziamento do conteúdo  artístico”  (ADORNO, 1994,  p.  114).  Nesse período, 

segundo Bernardet, a produção cultural (teatro e cinema) era entendida segundo a 

lógica da produção de mercadorias. “(...)  empresários dão à peça o tratamento 

que recebe a pasta dental: (...) a peça é tratada como produto a consumir, e o 

empresário faz o necessário para que seja consumida (...) apresentando valores 

susceptíveis de agradar a uma platéia de classe média” (BERNARDET, 1978, p. 

15). Certamente a expansão da indústria cultural contribuiu para veicular, de forma 
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predominante,  uma  cultura  mais  leve,  mais  compreensível,  mais  fácil  de  ser 

degustada,  sendo assim, capaz de atingir  um grande número de pessoas.  Os 

bens artísticos perderam características que lhes eram próprias – expressão da 

subjetividade  do  artista  –  e  se  constituíram  em  meros  bens  voltados  para  o 

consumo,  passando  a  adquirir  outros  traços,  tais  como,  padronização  e 

superficialidade. “O que é salutar é o que se repete, como os processos cíclicos 

da natureza e da indústria”, afirma, ironicamente, Adorno (1994, p. 139). 

Nesse sentido, nos anos 60, no campo do cinema, é travado um embate 

entre, por um lado, os representantes do Cinema Novo, que defendiam um cinema 

capaz de fazer uma crítica social, e, por outro, os defensores da implantação de 

uma indústria cinematográfica brasileira. Os primeiros condenavam os filmes que 

se voltavam para agradar o público, sendo um dos maiores alvos dessa crítica os 

Estúdios  da  Atlântida  e  da  Vera  Cruz,  que  se  identificavam  com  o  padrão 

hollywoodiano. Já para aqueles que acreditavam no cinema como entretenimento, 

o Estado cria, em 1966, conforme já observamos, o Instituto Nacional do Cinema 

(INC) órgão que

(...)  expressa  a  necessidade  de  desenvolver  uma  filmografia 
voltada para o mercado. Por isso o cinema de autor, em particular 
o Cinema Novo, será o alvo principal das críticas, uma vez que 
sua  característica  artística,  seu  código  estético,  implicava  a 
restrição  do  público  consumidor.  Para  os  intelectuais  da  nova 
indústria cinematográfica, o esteticismo e a arte (na sua dimensão 
política ou não) se associavam ao ‘elitismo’ dos pequenos grupos, 
em contraposição à ‘comunicação universal’ do mercado (ORTIZ, 
2001, p. 168).         

Para os teóricos da Escola de Frankfurt19, o fato de a produção cultural está 

submetida à lógica do mercado, tem como conseqüência inevitável a perda do 

“conteúdo  artístico  e  crítico”  da  obra  de  arte.  Mas  esse  debate  apresenta 

contradições, na medida em que é sabido que sem público não existe a obra. É 

19 Adorno e Horkheimer, principais representantes da Escola de Frankfurt, fazem essa reflexão em 
Dialética do Esclarecimento (1994); Habermas (1984) discute tal problemática na obra aqui referida 
no início do capítulo.
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necessário, antes de tudo, levar em conta a importância da presença do público, 

pois  “sem o  público  a  obra  fica  aleijada.  (...)  A  conquista  do  mercado  não  é 

assunto  exclusivamente  comercial:  é  também  assunto  cultural  artístico” 

(BERNARDET,  1978,  p.  22).  Assim,  alguns  representantes  do  Cinema  Novo 

passaram a refletir sobre essa questão, embora a polêmica entre fazer filmes para 

o  “mercado”,  usando fórmulas  prontas  e  repetitivas,  ou  fazer  filmes reflexivos, 

tenha  marcado  o  debate  desse  movimento  artístico,  muito  embora,  tenha 

predominado a última escolha.

Tal discussão recoloca a questão apontada por Habermas segundo a qual, 

há um processo de esvaziamento político da dimensão pública, na medida em que 

os meios de comunicação (entendidos, segundo a perspectiva de Adorno, como 

“indústria  cultural”)  deixam  de  ser  veículos  que  possibilitariam  uma  discussão 

política e passam a veicular, dentre outras, notícias relativas à intimidade. Neste 

capítulo, fiz a discussão sobre o processo de configuração da intimidade no Brasil, 

e as variadas formas de sua exposição,  pelos romances, pelo cinema e pelas 

revistas. Mostrei, ainda, como cresceu, nos anos 1960, o debate sobre questões 

relativas à intimidade, que, supostamente, deveriam ficar restritas à esfera privada 

do lar. A propósito, as pessoas, muito mais as mulheres, falam sobre sexualidade, 

e  suas  experiências  íntimas.  Devo  apontar,  na  verdade,  que  essa  questão  é 

contraditória, pois, se de um lado, o discurso sobre os dramas íntimos pode ter se 

constituído quase em uma “obsessão”, conforme apontou Silva, por outro lado, 

pode ter sido uma das formas encontradas para o entendimento das mudanças 

que vinham ocorrendo no âmbito das relações interpessoais. E, neste sentido, o 

Cinema  Novo,  através  de  alguns  cineastas,  demonstrou  interesse  em realizar 

filmes que, de certa forma, produzissem representações sobre as relações sociais 

presentes no âmbito da intimidade sem, contudo, perder de vista, o contexto mais 

amplo no qual essas relações estavam inseridas. 

A seguir, abordo o processo através do qual o cinema clássico (considerado 

como aquele que segue os padrões propostos por Hollywood) constrói as imagens 

cinematográficas  e  concebe  a  imagem como cópia  da  realidade.  Em seguida, 

126



estabeleço um contraponto, e discuto a posição adotada pelo cinema moderno 

(que surge em finais  dos  anos 1940)  a  respeito  das imagens em movimento. 

Posteriormente,  analiso  de  que  forma  o  Cinema  Novo  incorpora  o  debate 

desencadeado  nos  círculos  cinematográficos,  presente  em  alguns  países 

europeus, e passa a realizar filmes diferentes daquilo que se fazia até então no 

Brasil. 
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Capítulo III

Imagens cinematográficas:

verdade ou simulação?
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3.1. O cinema clássico e a leitura das imagens

Dentre  as  inúmeras  invenções  tecnológicas  do  final  do  século  XIX,  o 

cinema ocupa um lugar de destaque e nasce com o objetivo de entreter e divertir o 

público. Enquanto as primeiras filmagens limitavam-se a fazer breves registros de 

viagens, acontecimentos históricos, de fatos do dia-a-dia,  por volta da primeira 

década  desse  século, o  cinema  passa  por  um  processo  de  mudança  que 

estabelece o princípio do cinema narrativo, baseado no processo da edição, que 

consiste em arranjar a seqüência de imagens na tela. Assim, o cinema passa a ser 

um contador de histórias. 

Assumindo tais características, o cinema não tardou a despertar o interesse 

de estudiosos e, a partir daí, surge uma série de trabalhos1, tratando da relação 

das imagens cinematográficas com a realidade, indagando até que ponto o filme 

pode ser pensado como uma representação fiel dos acontecimentos vivenciados 

pelos homens, em seu cotidiano.2 Observe-se que tais inquietações e abordagens 

refletem um tipo de concepção do fenômeno cinema e, também, uma determinada 

noção do que seria “a realidade”. Claramente, há aí uma separação, por exemplo, 

entre o “mundo simbólico” e o “mundo real”. 

A  introdução do som,  no  cinema,  se  traduz com uma variável  bastante 

significativa,  na  medida  em  que  se  ampliam  as  suas  formas  de  linguagem, 

contribuindo,  por  exemplo,  para  uma  construção  mais  rica  e  detalhada  dos 

1 Andrew  (1989),  Xavier  (2005),  Stam  (2003)  fazem  uma  retrospectiva  sobre  as  diversas 
perspectivas adotadas por estudiosos do cinema que,  desde a primeira década do século XX, 
refletem sobre a relação filme X realidade.  
2 Conta-se que durante a exibição do filme dos irmãos Lumière – Um trem chegando à estação - 
que mostra trabalhadores saindo da fábrica no final de um turno, o público ficava assustado com as 
imagens em movimento,  devido,  principalmente,  à  impressão  de realidade  que aquelas  cenas 
causavam.
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diálogos.  E essas alterações repercutiram diretamente em tais  estudos,  dentre 

outros aspectos, fazendo crescer, entre eles, a intenção de captar a realidade de 

forma mais “autêntica” e com “mais perfeição”. Associando-se isso, ainda, ao uso 

da  cor  e  de  outras  novas  técnicas,  ganha  força  o  desenvolvimento  de  uma 

tendência,  empregada  principalmente  nos  Estados  Unidos,  de  fazer  filmes 

capazes de retratar, com fidelidade, o real.

A  tendência  realista  encontrou  resistência  por  parte  dos  grupos  de 

vanguarda,  que  se  expandiram  nos  anos  1920,  interessados  numa  arte  não 

representacional,  caracterizada  pela  abstração  e  fragmentação.  Os  grupos  de 

vanguarda  das  primeiras  décadas  do  século  XX  –  impressionismo, 

expressionismo,  surrealismo3 –  se  opunham  à  idéia  da  arte  como  “imitação”, 

interessando-se  em  provocar  espanto  e  rejeição  e  consideravam  a  atividade 

artística

 

(...) como criação de um objeto (entre outros) autônomo e dotado 
de leis próprias de organização. (...) Uma arte que busca provocar 
estranheza,  que  denuncia  sua  presença  ostensiva  como  objeto 
não natural e trabalhado, e que não permite um acesso imediato 
(sem mediação  de  uma teoria)  às  suas  convenções  e  critérios 
construtivos, desencoraja o leitor em relacioná-la com realidades 
existentes fora da obra (XAVIER, 2005, p. 98).

É também essa a perspectiva do cinema russo dos anos 1920, cujo maior 

representante é Eisenstein, que se posiciona contra o cinema de Hollywood no 

que diz respeito à ênfase sobre o star system, e à maneira de transformar o filme 

em um espetáculo, cujo objetivo seria o interesse comercial. Com a finalidade de 

se afastar desse modelo, Eisenstein preocupa-se em fazer filmes que mantenham 

3 O impressionismo, movimento francês que nega ao cinema sua função de ser um “contador de 
histórias”,  propõe  que  ele  se  constitua  em  veículo  através  do  qual  desfilem  imagens.  O 
expressionismo  alemão  utiliza  formas  que  não  se  encontram  no  espaço  natural  priorizando 
sombras,  distorções,  desproporções.  O filme emblemático é o  Gabinete do doutor  Caligari,  de 
Wiene, 1919. “O surrealismo é representado por Buñuel (Um cão andaluz, 1928 e A era do ouro, 
1930). Esses dois filmes não obedecem (...) a lógica da narrativa clássica, cultivam as rupturas, as 
imagens mentais” (VANOYE, 2002, p. 32). Os filmes apresentam uma abertura para o fantástico e 
o non sense.
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“diferenças com a realidade”,  na medida em que o potencial criativo do cinema, 

para  ele,  residiria  na  sua  incapacidade  em  “reproduzir  a  realidade  de  forma 

realista”. A arte deveria se afastar da “percepção costumeira e rotinizada” (STAM, 

2003,  p,  65).  Eisenstein  introduz elementos no desenvolvimento das ações de 

modo  a  reforçar  a  “diferença  entre  filme  e  realidade”:  emprega  metáforas, 

interrompe o fluxo contínuo das imagens, utiliza elementos que não pertencem à 

dinâmica do filme. 

“Mas o cinema dominante é herdeiro das aspirações miméticas que foram 

descartadas pelo impressionismo na pintura, pelo simbolismo no teatro e também 

no romance” (Ibidem, p. 30). Assim, para os “realistas” a especificidade do cinema 

residia em oferecer representações confiáveis da vida cotidiana. Tal preocupação 

manifestada pelo cinema em fazer do filme uma imitação da realidade tanto pode 

remontar aos gregos (conforme Aristóteles a arte deve ser uma imitação = mimese 

da realidade), quanto pode ter sido originada no Renascimento, ou influenciada 

pelo teatro moderno4, mas é, sobretudo, devido a uma determinada compreensão 

da relação “imagem e realidade” que se pensa o filme como um “reflexo do real”. 

É comum dizer-se que a imagem fotográfica representa com fidedignidade 

ou com semelhança o objeto que ela capta, como se essa imagem mantivesse, 

assim,  uma  relação  direta  com  o  referente.  O  fato  de  a  imagem  fotográfica 

apreender traços ou propriedades do objeto conduz à afirmação segundo a qual 

4Segundo Dennis Diderot (apud XAVIER, p. 2003), era necessário romper com a teatralização que 
imperava no teatro francês, no qual os atores declamavam os textos, sem se preocupar com a 
encenação.  Por  sua  vez,  enquanto  os  atores  declamavam,  havia  casos  em  que  a  platéia 
participava ativamente da peça, manifestando-se quando bem lhe conviesse, ora fazendo coro à 
fala dos atores, ora subindo ao placo, rindo, vaiando, ou passeando no interior da sala. Visando 
separar os atores que estavam no palco, da platéia, Diderot cria a expressão “quarta parede, que 
significa  uma  cena  autobastante,  absorvida  em  si  mesma,  contida  em  seu  próprio  mundo, 
ignorando o olhar externo a ela dirigido, evitando qualquer sinal de interesse pelo espectador, pois 
os atores estão em outro mundo” (XAVIER, 2003, p. 17). Na concepção do dramaturgo, as ações e 
expressões dos atores deveriam ser de comedimento, de modo a “imitar” as ações e expressões 
da  nova  classe  burguesa,  cuja  preocupação  era  distanciar-se  das  atitudes  “exageradas, 
excessivas” adotadas pelas classes populares. A separação entre cena e público, proposta por 
Diderot, se constitui em um esforço de fazer da representação uma “cópia do real”, um teatro que 
representasse  “fielmente  as  aparências  do  mundo”.  Tal  visão  obedece  à  perspectiva  que 
prevaleceu no Renascimento, segundo a qual, o teatro e a pintura deveriam fazer um esforço para 
copiarem a realidade, de modo que o objeto artístico, se tornasse uma “cópia fiel do real” (BAZIN, 
1983).



132

essa  imagem  seria  o  próprio  objeto.  A  noção de  semelhança  ganha  mais 

aceitação  ainda,  devido  a  imagem  apresentar  traços  comuns  com  a  coisa 

denotada, sendo entendida, aí, como imitação. Diferente, porém, é a idéia que se 

tem, por exemplo, de uma pintura, principalmente da pintura abstrata, na qual o 

artista  pode  acrescentar,  ou  melhor,  pode  se  fazer  presente,  através  de  sua 

criatividade e imaginação, ou seja, traços ou elementos de sua subjetividade se 

fazem presentes na obra. O resultado de seu trabalho será entendido como fruto 

de um processo criativo, e não de representação direta  do que ele  observa e 

transpõe para a tela. Não é esse o caso da imagem fotográfica definida como “um 

processo pelo qual um objeto cria sua imagem pela ação da luz sobre o material 

sensível” (XAVIER, 2003, p. 17). 

No caso da fotografia definida como “cópia do real”, e em razão de conter 

traços que se encontram presentes no objeto, leva a certas conclusões limitadas 

ou “ingênuas”, segundo as quais, “as coisas (são) as mesmas que se apresentam 

à nossa percepção” (Ibidem, p. 18). Essa compreensão conduz à aceitação do 

“realismo”  da  imagem fotográfica  e  que,  em relação  ao  cinema torna-se  mais 

evidente, na medida em que as imagens cinematográficas incorporam mais uma 

“propriedade  do  mundo  visível”:  o  movimento.  A  associação  entre  imagem  e 

movimento  propiciou  um maior  convencimento  de  que  se  tratava,  de  fato,  da 

transposição do empírico para a tela, contribuindo para o estabelecimento de uma 

“confusão entre imagem do acontecimento e realidade do acontecimento visto na 

tela” (Ibidem, p. 18).

Dessa forma, sempre visando uma maior semelhança entre “mundo visível” 

e imagens cinematográficas, o cinema clássico passa a empregar um conjunto de 

procedimentos,  a  fim  de  que  “fragmentos”  de  imagens  fotográficas  que, 

inicialmente, não apresentam nenhuma unidade entre si, adquiram uma coerência 

lógica e uma coesão. Essa unidade foi alcançada mediante o emprego de duas 

operações básicas: a filmagem e a montagem. A filmagem envolve a escolha dos 

registros (ou daquilo que se quer fotografar) e a montagem concerne à escolha da 

combinação das imagens. O processo de filmagem pode abranger as imagens 
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que estão “dentro da tela” como também, diz respeito ao que não é filmado, mas 

está  pressuposto,  subtendido,  ou  seja,  imagens  “fora  da  tela”,  e  que  se 

constituem, assim mesmo,  em elementos importantes para a compreensão do 

filme. As imagens escolhidas pela câmera deixam de lado alguns elementos que 

são integrantes das imagens apreendidas, como por exemplo, a imagem da copa 

de uma árvore “dentro da tela”, pressupõe os outros elementos que se encontram 

“fora da tela”, que se estendem para “fora da tela”, mas são necessários para a 

composição do todo,  embora esse todo esteja apenas implícito,  sendo,  assim, 

complementado pelo esforço do espectador. Um exemplo pode ser encontrado no 

filme Os Cafajestes na seqüência da imagem de Leda na praia - que se encontra 

“dentro da tela” - pode ser complementada ou definida pelo que está “fora da tela”; 

ou seja, pode se complementar pela imagem dos dois homens no carro que a 

estão fotografando. É possível pensar numa inversão dessa imagem: a câmera 

inserindo “dentro da tela” os dois homens no interior do carro deixando “fora da 

tela” a imagem de Leda. Em ambos os casos, o espectador complementaria o que 

estava sendo visualizado. 

A decisão acerca de o que colocar “dentro ou fora da tela” está relacionada 

ao movimento de câmera, movimento esse ligado à expressividade da câmera que 

subentende a presença de uma intenção do autor, possibilitando “transformar o 

espaço  ‘fora  da  tela”  em  espaço  diretamente  visado  pela  câmera.  A  relação 

movimento / expressividade de câmera compreende não apenas o deslocamento 

da câmera, mas, principalmente, a possibilidade de uma “multiplicidade de pontos 

de  vista  para  focalizar  os  acontecimentos,  o  que  é  justamente  permitido  pela 

montagem” (Ibidem, p. 23). 

O processo de montagem é a segunda operação básica utilizada para dotar 

um  filme  não  só  de  uma  clara  compreensão,  como  também  de  uma  maior 

“semelhança” entre o que se passa na tela e o mundo visível. O corte de uma 

imagem  e  sua  substituição  por  outra  imagem  é  encoberto  pelo  processo  da 

montagem, possibilitando que eventuais descontinuidades não sejam percebidas. 

Na primeira década do século XX, prevalecia ainda o “teatro filmado”. Ou seja, os 
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filmes obedeciam à encenação teatral, e, assim sendo, o espectador obtinha um 

único ponto de vista frontal da cena cinematográfica. Mas, o cinema se liberta da 

“encenação teatral  ao adotar  a  utilização do corte  no  interior  de  uma cena;  a 

mudança do ponto de vista para mostrar de um outro ângulo ou de uma outra 

distância o mesmo fato que, supostamente, não sofreu solução de continuidade, 

nem se deslocou para outro espaço” (Ibidem, p. 29). 

O  desenvolvimento  tecnológico  ofereceu  condições  de  se  obter  mais 

“naturalidade” no processo de “realização” dos filmes. O aperfeiçoamento da lente 

da câmera possibilitou o uso da “profundidade de campo”, um ganho obtido pela 

fotografia (e utilizado pelo cinema),  na maneira de retratar um objeto:  além do 

enquadramento  (apontar  a  câmera  numa  certa  direção  –  o  que  fornece  um 

determinado campo de visão), o fotógrafo regula a máquina de modo a obter uma 

imagem nítida. Isto corresponde à focalização, ou colocação do objeto em foco. 

Os  demais  objetos  que  aparecem  sem  contornos  definidos  na  fotografia  se 

encontram “fora de foco”.  Pode-se dizer que a profundidade de campo é nula 

quando os outros objetos que compõem a cena não aparecem nítidos, ou estão 

“fora de foco”. Em outro caso, quando não apenas aquele objeto tomado como 

principal pelo fotógrafo, mas todos os objetos, mesmo que distantes, apresentem 

nitidez, diz-se que a profundidade de campo é máxima. Se todos os objetos estão 

em foco tem-se uma imagem diferente do que se apenas alguns deles estivessem. 

Nas palavras de Xavier,

(...) O uso dessa técnica tem a sua importância dramática e será 
responsável  por  determinados  efeitos.  Na  narração 
cinematográfica,  a  manipulação  da  profundidade  de  campo  é 
funcional:  seleciona  e  informa,  conota,  segrega,  reúne,  ajuda  a 
organizar o espaço (XAVIER, 2005, p. 80).

Assim, se a associação dessa técnica com o processo da montagem, que 

liga duas ações desenvolvidas em espaços diferentes, e o corte no interior de uma 

cena forem efetuados mediante a obediência  a determinadas regras,  então as 
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imagens  descontínuas  passarão  a  se  revestir  de  uma  fluência  que  impedirá 

identificar a descontinuidade elementar que é própria do processo de filmagem. 

As  regras  de  continuidade  têm  como  função  estabelecer  uma 
combinação de planos de tal  modo que resulte  uma seqüência 
fluente de imagens, tendente a dissolver a ‘descontinuidade visual 
elementar’  numa  continuidade  espaço-temporal  reconstruída.  O 
que caracteriza a decupagem clássica é seu caráter de sistema 
cuidadosamente elaborado (...) de modo a resultar num aparato de 
procedimentos  precisamente  adotados  para  extrair  o  máximo 
rendimento  da  montagem e  ao  mesmo tempo  torná-la  invisível 
(Ibidem, p. 32).

     

Aqui, apresentam-se duas possibilidades ou alternativas: o cineasta pode 

optar  pela  neutralização  da  descontinuidade,  assim  como  pode  ostentar  a 

descontinuidade elementar. Nos primeiros 50 anos do século XX, reinou quase 

que  de  forma  absoluta  a  primeira  alternativa,  capitaneada  pelo  cinema  norte-

americano. Este buscou reforçar a neutralização da descontinuidade, usando para 

isso, o método da decupagem clássica que possibilita tornar invisível o processo 

de  filmagem,  processo  este  que  é,  por  definição,  o  lugar  do  descontínuo,  da 

interrupção,  da  desordem,  da  indeterminação.  Dessa  forma,  diz-se  que  as 

imagens que desfilam diante dos olhos do espectador apresentam um grau de 

fidedignidade semelhante ao mundo visível. 

A preocupação da abordagem realista consiste em manter uma narrativa 

linear e contínua, a fim de que o filme dê a impressão de que se trata do mundo 

empírico transposto para a tela. O método da decupagem clássica vai eliminando, 

da representação fílmica, vestígios que, supostamente, assemelhem o filme a algo 

artificial;  seguindo-se tal  método,  é possível  dizer  que o que se passa na tela 

adquire um tom de naturalidade, e o desfile de imagens e as histórias ganham 

vida  própria.  Prevalece  o  critério  de  continuidade,  equilíbrio  de  composição  e 

sucessão lógica. A preocupação em atribuir aos filmes “um peso de realidade” 

leva cineastas, principalmente de Hollywood, a trabalharem dentro do esquema 

que  privilegia  a  precisão,  o  controle,  a  montagem invisível  e  a  representação 

natural dos fatos. Para Stam, “Os cineastas da ‘realidade’ utilizaram a duração do 



136

plano-seqüência em conjunto com a encenação em profundidade para criar uma 

sensação em múltiplos planos da realidade” (STAM, 2003, p. 94). Com o advento 

do filme sonoro, aumentou a “impressão de realidade” dado que a introdução do 

som  acoplado  à  imagem  contribuiu  para  tornar  mais  convincente  o  que  é 

visualizado pelo espectador. Some-se a todo esse esquema a preocupação com a 

interpretação dos atores de modo a que esta pareça natural, e, também, a escolha 

de estórias pertencentes a gêneros narrativos de fácil compreensão. 

A estética realista é uma forma de entender o mundo empírico como dotado 

de uma organização que não admite contradições. Dessa forma, o melodrama 

torna-se o gênero mais adequado à estética ou concepção realista, também por 

representar o mundo onde não há lugar para contradições ou tensões, inserindo-

se dentro de um esquema maniqueísta, no qual os conflitos são resolvidos sem as 

nuances entre  o  bem e o  mal.  Assim,  o  melodrama parte  do  pressuposto  ou 

ancora-se na idéia segundo a qual o mundo situa-se entre dois pólos, mutuamente 

opostos – o bem e o mal, o forte e o fraco. Aqui, o herói e heroína são constituídos 

como personagens que não apresentam ambiguidades: somente possuem traços 

de personalidade que o engrandecem. Já a personagem do vilão é construída com 

propriedades que o denigrem.  A adoção de tais atitudes não encontra lugar para 

variedades. A despeito da estrutura maniqueísta,  o melodrama tornou-se, como 

diz Xavier, “a modalidade mais popular na ficção moderna (...) e a combinação de 

sentimentalismo e  prazer  visual  tem garantido  ao  melodrama dois  séculos  de 

hegemonia” (XAVIER, 2003, p. 85)5.

Essa é a abordagem preferida pelo cinema norte americano e sua influência 

se fez sentir, sobremaneira, sobre o cinema brasileiro, principalmente nos filmes 

realizados pelos Estúdios Cinédia, Atlântida e Vera Cruz. Aqui, de fato, observa-se 

uma verdadeira obediência à estética adotada por Hollywood. A partir de 1930, o 

cinema  brasileiro,  impulsionado  pelo  projeto  de  uma  burguesia  industrial  que 

5 Apesar  da  hegemonia  do  melodrama,  o  próprio  Xavier  aponta  filmes  em  que  seus 
diretores,  mesmo empregando o melodrama, conseguem ultrapassá-lo,  adicionando traços que 
terminam por relativizar o caráter maniqueísta desse gênero. Cita, dentre outros, Arnaldo Jabor em 
Toda nudez será castigada e O Casamento cujo desenlace infeliz, no qual a vida das personagens 
são marcadas pelo infortúnio, afasta-se desse gênero.  
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assume o poder, ganha um novo estímulo e alguns grupos tentam impulsionar a 

atividade cinematográfica,  sem, no entanto, se desvencilhar dos princípios que 

regiam o cinema americano. Foi o caso de Adhemar Gonzaga e Mário Behring 

fundadores do Estúdio Cinédia (1930), que passaram a defender um “cinema de 

continuidade, de fluência e clareza narrativa” (MOURA, 1987, p. 132). Na condição 

de editores da Revista Cinearte, usavam esse veículo como meio de divulgar suas 

idéias, no sentido de fazer um cinema que se enquadrasse aos padrões de uma 

indústria de entretenimento. A importância da Cinearte e de outras revistas como 

Selecta, Para Todos e Cena Muda, é significativa no que se refere à divulgação do 

nome de  estrelas,  na  medida  em que,  em muitos  casos,  os  filmes  não  eram 

exibidos, dada as dificuldades enfrentadas no processo de produção e distribuição 

das  fitas,  mas,  mesmo  assim,  as  atrizes  brasileiras  alcançavam  grande 

popularidade, passando a ser idolatradas devido a veiculação de suas fotos. 

Um dos traços característicos do Estúdio Cinédia, durante toda a década de 

1930,  foi  a adoção do filme musical,  já  consagrado em Hollywood.  A primeira 

iniciativa  partiu,  ironicamente,  do  empresário  e  técnico  americano  Wallace 

Downey, filmando  Coisas Nossas (1931). Na esteira desse sucesso, inicia-se a 

fase  dos  musicais  que  apresentam  como  principais  traços:  lançar  filmes  no 

período  que  antecedia  as  festas  carnavalescas  e  juninas  para,  dessa  forma, 

estimular as vendas de discos com marchinhas específicas dessas festas; utilizar, 

predominantemente  ou  de  forma  marcante  cantores  e  cantoras  que  já  faziam 

sucesso no rádio e eram conhecidos do público, o que, por sua vez, possibilitava o 

aumento  da  audiência  dos  programas radiofônicos;  a  história  ficava em plano 

secundário, enquanto os números musicais ganhavam centralidade nos filmes.

O  Estúdio  Atlântida,  mesmo  adotando  o  gênero  da  comédia  musical, 

apresenta  pequenas  diferenças,  se  comparado  ao  cinema  norte-americano.  O 

diretor José Carlos Burle, em Carnaval Atlântida (1952), assume a impossibilidade 

de, no Brasil, se fazer filmes nos moldes do cinema de Hollywood, com cenários 

luxuosos e muitos extras. Carlos Manga em Nem Sansão nem Dalila (1954), faz 

uma paródia da superprodução norte-americana (Sansão e Dalila) e, para além do 



138

cômico,  aponta,  de  forma irônica,  problemas da situação política  do  país.  Em 

outros filmes, porém, esse diretor adota uma postura que expressa “muito mais 

uma  adesão  e  fascínio  do  que  propriamente  uma  recusa  (ao  padrão  norte-

americano).  Com  exceção  do  cômico,  sobram  tipos  nacionais  importados  do 

cinema norte americano” (VIEIRA, 1987, p. 167). Watson Macedo em Carnaval no 

fogo (1949)  alia  o  cômico  ao  gênero  policial  e  ao  romance sentimental.  Essa 

estrutura narrativa vem associada ao esquema de uma relação triangular: o herói, 

a mocinha e o vilão, sendo adotada pelos filmes que se seguem nessa década. De 

forma alternada,  o  herói  é  interpretado  ora  por  Cyll  Farney,  ora  por  Anselmo 

Duarte; a atriz Eliana interpreta a eterna heroína. A presença sempre constante 

dos  cômicos  Oscarito  e  Grande  Otelo  e  o  contraponto,  o  vilão  José  Lewgoy, 

redundou em uma grande aceitação popular. 

O Estúdio Vera Cruz (1949-1954) insere-se na proposta já inaugurada pelos 

Estúdios Cinédia e Atlântida de criar uma indústria cinematográfica no Brasil. Mas, 

diferentemente das duas últimas, seus “grandiosos” estúdios em São Bernardo do 

Campo  são  dirigidos,  em  grande  parte,  por  europeus.  Isto,  se  de  um  lado, 

constituiu fator importante no que diz respeito ao domínio de novas tecnologias, 

por outro, a obediência à perspectiva de técnicos estrangeiros que não conheciam 

as  peculiaridades  do  país,  impediu  que  aspectos  da  cultura  e  da  sociedade 

brasileira  fossem explorados ou incluídos nas narrativas  e encenações.  Dessa 

forma, os estudiosos são severos ao analisarem alguns de seus filmes, apontando 

traços do cinema americano e ainda indicando roteiros “primários e desajeitados”. 

(PARANAGUÁ, 2000, p. 561).

 O primeiro filme do Estúdio Vera Cruz é Caiçara (1950), seguido de Tico-

Tico  no  Fubá (1951),  exemplos  de  filmes  que  obedecem  ao  gênero 

melodramático. O Cangaceiro (1953), de Lima Barreto é ambientado no Nordeste 

Brasileiro,  o que parece haver inspirado,  posteriormente, outros cineastas para 

trabalhar  com a temática rural  na mesma região.  Em que pese o sucesso de 

público,  O  Cangaceiro recebeu  críticas  por  sua  semelhança  com  o  Western 

americano. Outro filme que obteve êxito foi Sinhá Moça que, apesar de abordar o 
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processo abolicionista brasileiro, toma como referência um clássico da literatura 

americana A Cabana do Pai Tomás, revelando uma afinidade da Vera Cruz com a 

filmografia norte-americana.

A subserviência do cinema brasileiro aos cânones hollywoodianos (sejam 

dos filmes da Atlântida ou da Vera Cruz) começa a ser questionada por cineastas 

e intelectuais a partir dos anos 1950, quando se configura, no Brasil, um “novo 

cinema” que rompe com a perspectiva adotada pelo cinema americano. Seguindo 

a estética que emerge no plano internacional – principalmente na Itália – o cinema 

brasileiro vivencia uma inovadora fase em sua filmografia. Antes, porém, de  me 

debruçar  sobre  a  trajetória  do  cinema  brasileiro  desse  período,  apresento 

apresentaremos os princípios norteadores das abordagens empregadas no final 

dos  anos  1940  e  década  de  1950  pelos  cinemas  italiano  e  francês,  e  que 

exerceram influência sobre diretores e artistas no Brasil.  Como essas estéticas 

compreenderam a relação da imagem cinematográfica com o objeto  empírico? 

Qual a função do cinema? São questões que trataremos a seguir.

3.2. O cinema moderno e a estética realista

Os  teóricos  do  cinema  consideram  que  nos  anos  1950  inaugura-se, 

principalmente em alguns países da Europa ocidental, uma nova maneira de fazer 

cinema, o chamado “cinema moderno”, inserido na contramão do modelo adotado 

por  Hollywood,  até  então,  conforme  dito  anteriormente,  referência  para  outros 

centros de produção cinematográfica. Não se pense, entretanto, que existe uma 

ruptura total e que o cinema como um todo tenha aderido às novas formulações. 

Não se trata de um movimento linear, dentro do qual se possam demarcar, com 

precisão,  fases  de  cada  uma  dessas  tendências.  Conforme  veremos 

posteriormente, também não há lugar para se falar de uma espécie de pureza 

desses filmes, como se cada um pudesse ser enquadrado em tal modelo, ou seja, 

como  se  feito  exclusivamente  dentro  dos  moldes  do  realismo  clássico,  ou 

adotando apenas princípios do “cinema moderno”.  (Por exemplo, a abordagem 
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“neo-realista”  que  se  insere  no  interior  dessa  nova  concepção,  defende  a 

incorporação de atores não profissionais ou não atores em seus filmes. Entretanto, 

é comum identificarmos atores já consagrados em fitas que adotam essa estética). 

E, mais ainda, o cinema moderno é plural e diversificado. 

 Uma perspectiva crítica do realismo foi apropriada pelo cinema italiano nos 

anos 1940, através do movimento neo-realista e, apesar de sua rápida passagem 

–  cinco  ou  seis  anos  –  influenciou  profundamente  o  cinema  de  todo  mundo, 

notadamente o Cinema Novo. Essa abordagem posiciona-se contra o cinema dos 

grandes estúdios e identifica-se com os espaços abertos, escolhendo as “cenas 

de rua”, onde reina a heterogeneidade e o diferente; opta pela representação de 

pequenos  fatos;  prefere  trabalhar  com  “pessoas  comuns”  ou  atores  não 

pertencentes  ao  star-system;  dirige  o  olhar  para  o  homem  comum  no  seu 

cotidiano, cotidiano marcado por dramas sociais ligados à miséria, a um mundo 

desigual;  seus  filmes  têm  uma  iluminação  natural;  afastam-se  de  confecções 

teatralizadas. Pensa a vida cotidiana configurada pelo contingente, e não como 

espaço  ordenado  e  organizado,  no  qual  prevaleceria  uma  realidade  plena  de 

sentido.  Haveria,  assim,  uma  impossibilidade  de  qualquer  representação  do 

mundo como totalidade organizada (XAVIER, 2003). O que importa aos diretores 

identificados com essa corrente – Zavattini,  Vitório  de Sica,  Roberto  Rosselini, 

Glauber Rocha - “com sua ética da solidariedade (é) captar a duração da dor do 

homem”, revelando o sofrimento humano (Ibidem, p. 72). 

Para  essa  perspectiva,  a  imagem  é  concebida  como  se  fora  uma 

comprovação do “mundo visível”. Nesta perspectiva, o cinema pode apreender a 

“verdade” presente no “real”.  O mundo empírico entendido como composto por 

elementos  diversos  e  complexos,  ofereceria,  por  si  só,  material  rico  para  a 

composição de um filme e,  sendo assim, qualquer  tentativa de lançar  mão do 

“artifício e da fantasia” seria perfeitamente dispensável. Para os neo-realistas, a 

riqueza da realidade está aí para ser apreendida, não sendo pertinente empregar 

a  imaginação,  o  que poderia  provocar  um distanciamento  entre  filme  e  “real”. 

Visando conferir,  ainda,  maior  realismo ao filme,  alguns diretores deixavam de 
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concluir  seus  roteiros,  buscando  ser  fiel  a  uma  característica  da  realidade:  a 

ambigüidade do real.  

O cinema brasileiro identifica-se com a proposta da abordagem neo-realista 

e o filme que melhor traduz essa perspectiva, conforme vimos anteriormente, é 

Rio 40 Graus  (1954), de Nelson Pereira dos Santos. O grupo de cineastas que 

compunha o Cinema Novo também recebe influências do neo-realismo e defende 

alguns de seus princípios, embora não de forma hegemônica. Por exemplo, não 

se  pode  dizer  que  não  existe  lugar  na  filmografia  de  Glauber  Rocha,  para  o 

artifício e a fantasia.  Assim, numa análise desta natureza, importa identificar a 

especificidade de cada tendência.  O fato  de haver uma filiação a determinada 

abordagem  pode  mascarar  a  presença  de  “diferentes  estilos  e  de  diferentes 

universos ficcionais” (Ibidem, p. 78). É comum encontrar um diretor que assume a 

postura  neo-realista,  mas ao introduzir  traços que ultrapassam a corrente  que 

abraça, revela um estilo que lhe é próprio.  Em Barravento (1962), Glauber Rocha, 

por vezes, dá preferência a uma narrativa com interrupções que não apresenta 

uma linearidade,  colocando-se em posição contrária  àquela adotada pelo neo-

realismo. Em  Deus e o Diabo na terra do sol,  o diretor introduz aspectos que, 

também, o distanciam do neo-realismo. Cito como exemplo, os planos nos quais 

se insinua um interesse homossexual entre as personagens Rosa e Dadá. Tais 

imagens  encontram-se  deslocadas  do  enredo  daquele  ambiente,  o  que 

impossibilita enquadrar esse filme em um modelo realista. 

A crença na transparência da imagem também acompanhou a reflexão de 

André  Bazin,  um  dos  fundadores  dos  Cahiers  du  Cinema,  levando-o  a 

compreender  a  imagem  cinematográfica  como  reflexo  do  objeto  captado  pela 

câmera,  ou  seja,  como  revelação.  Em  seu  estudo  “Ontologia  da  imagem 

fotográfica”, analisa  o  ideal  perseguido  pela  pintura  moderna,  calcado  na 

necessidade  de  imitar  a  realidade.  Para  o  autor,  essa  “obsessão”  da  pintura 

moderna  não  foi  alcançada,  em  virtude  da  presença  do  pintor,  com  sua 

subjetividade, imprimindo traços seus na imagem retratada. Já a fotografia e o 

cinema teriam libertado a pintura desse apego exagerado a uma idéia descabida. 
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Para Bazin, com a fotografia foi possível a obtenção da imagem sem a intervenção 

do homem. Para ele, porém, não resta dúvida que a subjetividade do fotógrafo 

encontra-se presente na escolha do ângulo,  no controle da luminosidade, mas 

tudo isso não se assemelha ou não se compara à presença do pintor.  Dessa 

forma, Bazin acredita na “impassibilidade“ da câmera, capaz de livrar a imagem 

(fotográfica  e  cinematográfica)  de  toda  contaminação  que  possa  advir  da 

subjetividade do artista, garantindo, assim, a objetividade da fotografia. (BAZIN, 

2003).  Mas,  conforme  observa  Xavier,  mesmo  reconhecendo  a  presença  da 

subjetividade do cineasta, para Bazin, deve prevalecer a idéia de imagem como 

semelhante ao objeto (XAVIER, 2005, p. 58).

Tal compreensão da imagem como “cópia do real” também é compartilhada 

pela abordagem neo-realista, o que daria margem a se pensar numa convergência 

entre esta última e a postura de Bazin. A despeito de alguns pontos em comum, o 

estudioso francês se distancia da abordagem italiana ao compreender a imagem 

cinematográfica  como  representação  e  não  como  revelação  ou  verdade. 

Entretanto,  a defesa do cinema como representação,  entra  em choque com a 

reflexão feita pelo próprio Bazin, na medida em que este acredita na objetividade 

da  imagem  fotográfica  e  cinematográfica.  Como  conciliar  representação  com 

objetividade? A saída está em pensar que a “representação das coisas (artificial, 

por isso mesmo estética), deve ser feita de forma respeitosa, sem manipulação. 

Um cinema que só veja o que vem do real” (Ibidem, p. 88). 

Nesse sentido, Bazin faz uma crítica à montagem, por entender que nesse 

processo de selecionar  e  associar  imagens ocorre  uma interferência  direta  do 

sujeito. Visando livrar o filme dessa “contaminação” aplaude o desenvolvimento da 

técnica (por exemplo, no que concerne à fabricação de lentes mais leves) que 

criou condições de se obter uma maior “naturalidade” no processo de “realização” 

dos filmes. Para ele, a idéia de conseguir maior “realismo” foi possibilitada, dentre 

outras  técnicas,  pela  “profundidade  de  campo”.  Entretanto,  aqui  também,  ao 

contrário de que pretende Bazin, o fotógrafo não consegue evitar a manifestação 

de uma intenção: o fato de fazer determinado enquadramento, de colocar “dentro 
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do foco” alguns objetos e deixar “fora de foco” outros, deve-se, sem dúvida, a uma 

intenção do artista, que assume, no filme, uma importância dramática.

3.3. A “Obra Aberta”

Assim,  é  possível  vislumbrar  outra  concepção  que  pensa  a  imagem 

cinematográfica não como imitação e revelação, mas como simulação e engano.6 

Aqui, a imagem não será concebida como “cópia do real”, obtida sem o concurso 

do  sujeito.  A  compreensão  segundo  a  qual  a  imagem  pode  ser  vista  como 

simulação  advém  do  reconhecimento  de  sua  artificialidade,  fruto  não  só  da 

interferência do artista, como também das variadas interpretações, ou seja, pelo 

caráter polissêmico das imagens. Identifica-se, assim, no processo de construção 

das  imagens,  de  um  lado  uma  intencionalidade  do  autor  (o  que  afasta  a 

possibilidade de uma imagem entendida como cópia), e, de outro lado, a presença 

ativa do receptor, o que contribui para o afloramento de várias interpretações. A 

interferência do fotógrafo e, portanto, sua intenção, se expressa no processo de 

captação  da  imagem,  na  escolha  de  um  determinado  ângulo,  na  leitura  da 

luminosidade. O filme Os cafajestes evoca esse tipo de compreensão da imagem 

em várias ocasiões: quando um fotógrafo, numa seqüência em que tira retratos de 

um modelo, observa a luz do sol, e enquadra a figura em determinados ângulos; 

da  mesma  forma  Vavá,  um  dos  personagens  deste  filme,  regula  a  máquina 

fotográfica e observa a luz do sol, através de um pequeno aparelho que mede a 

luminosidade como a  indicar  que a  tarefa  ou  a  atividade de fotografar  é  algo 

construído. Mas o sentido de uma imagem emerge, também, de sua relação com 

6 A título de exemplo, cito o filme Blade Runner - O caçador de andróides, de Ridley Scott (1982), 
no qual a fotografia é utilizada pelos “replicantes” como prova de sua “condição humana”. Neste 
caso, os andróides usavam fotos a fim de que estas funcionassem como um documento; eram 
imagens nas quais se encontravam, seja adultos ao redor de “sua família” ou, quando “crianças, 
acompanhadas dos pais”. O fato de não terem um passado, uma memória, os obrigava a usar esse 
tipo de recurso como prova de uma verdade, que, em última instância, não tinha fundamento. Está 
implícito, aí, o reconhecimento de que a imagem fotográfica não pode funcionar como documento, 
como prova, que ao invés de ela ser revelação, pode ser o contrário: engano e simulação.   
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o contexto, do “universo do espectador e do tipo de pergunta que ele endereça à 

imagem” (XAVIER,  2003,  p.  33).  A  rápida  sucessão  das  imagens  exige,  mais 

ainda, a participação ativa do espectador, a fim de complementar o sentido que, 

muitas vezes, não se encontra nas imagens, mas na mente do espectador. “As 

significações engendram-se menos por força de isolamentos e mais por força de 

contextualizações (...). A combinação de imagens cria significados não presentes 

em cada uma isoladamente” (Ibidem, p. 33).7

A perspectiva que trata  as imagens como simulação,  é adotada em  Os 

cafajestes; aqui, as imagens não são entendidas como mero reflexo da realidade, 

mas  pensadas  como  construção.  De  maneira  geral,  trata-se  de  uma  postura 

assumida  por  alguns  cineastas  dos  anos  60  (embora,  como  citamos 

anteriormente,  essa  concepção  se  faça  presente  ainda  nos  anos  20,  sem 

conseguir  se  impor,  devido  à  hegemonia  do  modelo  de  Hollywood),  e  está 

ancorada na idéia segundo a qual um filme é diferente da realidade, numa posição 

que pretende se diferenciar da abordagem realista, na qual o filme pretende ser 

uma “impressão da realidade”.  Aqui, a postura adotada é anunciar que se trata de 

um filme, de algo construído, de um texto, de um discurso. A decupagem clássica 

é negada; não se adota uma narrativa linear, mas entrecortada; os cortes entre os 

planos  não  estabelecem  ligações  entre  si,  o  que,  se  de  um  lado  dificulta  a 

compreensão,  de  outro  suscita  questionamentos,  dando  margem  a  várias 

interpretações.

Nesse sentido, é possível conferir a esse filme o caráter de “obra aberta”, 

tal como pensada por Umberto Eco em seu estudo “Obra Aberta” (2000). Aqui, ele 

refere-se ao processo de construção das imagens, ao analisar a complexidade da 

formação da obra de arte. O autor identifica como um elemento intrínseco à obra, 

7 As reflexões de Adorno (1994) sobre o cinema indicam, pelo contrário, que na obra fílmica não há 
espaço para o espectador pensante e crítico. Os filmes não permitem ao seu público uma atividade 
intelectual, dada a rapidez com que os fatos desfilam diante de seus olhos. O espectador encontra-
se, dessa forma, condenado a ter uma atitude meramente passiva diante da tela. Já em Walter 
Benjamin (1993), a reprodução técnica possibilitou uma nova forma de percepção recebida através 
de imagens intermitentes, provocando o efeito de choque advindo do corte das seqüências. São 
esses  cortes  que,  por  sua  vez,  impõem uma  atitude  de  alerta  e  tensão,  não  permitindo  ao 
espectador uma atitude contemplativa. 
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a ambigüidade, não pelo fato do objeto artístico ser um reflexo de uma “realidade” 

cujos traços marcantes sejam a contradição, o fortuito e o ocasional. Se assim 

fosse, estaria mantida a idéia segundo a qual a imagem seria uma cópia do real, 

perspectiva  adotada  pelo  realista  André  Bazin,  e  pelos  neo-realistas,  como 

Zavattini e Vitório de Sica. Para estes, a ambigüidade não é um elemento definidor 

da obra de arte, mas da própria “realidade”. Umberto Eco assume a concepção 

que  entende  a  ambigüidade  como  propriedade  do  objeto  artístico,  estando 

presente, aqui, uma crítica à concepção dogmática da estética realista. Até aqui. 

Compreender o objeto artístico como “obra de arte” implica entender, não 

apenas,  que  no  próprio  processo  de  construção  da  obra,  o  artista  introduz 

elementos  definidos  pelo  acaso  e  ambigüidade,  como  também,  em  razão  da 

leitura  da  obra  ser  acompanhada  por  uma diversidade  de  interpretações.  Eco 

identifica na estética contemporânea uma clara intenção do artista em não fechar 

o sentido da obra, atribuindo-lhe traços que remetem ao acaso, à indeterminação 

e à desordem. A ambigüidade se constitui em um traço inerente à própria obra, na 

medida  em  que  o  artista  não  se  interessa  em  fazer  uma  obra  fechada,  não 

concluída: ele mesmo deixa sua obra com lacunas para, dessa forma, e em muitos 

casos, ser complementada pelo observador, de maneira livre e inventiva. “A obra 

de  arte  é  uma  mensagem  fundamentalmente  ambígua,  uma  pluralidade  de 

significados que convivem num só significante” (ECO, 2000, p.22). No entanto, tal 

indeterminação não deve ser confundida com uma ausência de organização, ou, 

como diz o autor,

                                     

(...)  como  uma  desordem  cega  e  incurável,  a  derrota  de  toda 
possibilidade  ordenadora,  mas  a  desordem  fecunda,  cuja 
positividade nos foi evidenciada pela cultura moderna: a ruptura de 
uma ordem tradicional, que o homem ocidental acreditava imutável 
e identificava com a estrutura objetiva do mundo... Ora, desde que 
essa noção se dissolveu (...) na dúvida metódica, na instauração 
das dialéticas historicistas,  nas hipóteses da indeterminação,  da 
propabilidade estatística (...) a arte não tem feito outra coisa senão 
aceitar  essa situação e tentar  – como é sua vocação – dar-lhe 
forma (Ibidem, p.23).
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Assim, nas duas dimensões do objeto artístico – a “forma” e a “abertura”, 

temos, simultaneamente, as mais diversas e criativas leituras, mas que, nem por 

isso, impedem que seja mantida a propriedade de obra. Tal propriedade advém da 

maneira  pela  qual  o  artista  trabalha a “matéria”,  resultando na constituição da 

forma,  entendida  como “um todo  orgânico  que nasce  da  fusão  (...)  de  idéias, 

emoções,  predisposições  a  operar,  matérias,  módulos  de  organização,  temas, 

argumentos,  estilemas  prefixados,  e  atos  de  invenção”  (Ibidem,  p.  28). 

Poderíamos dizer que a “forma” garante atribuir à obra um caráter mais fechado, 

de  modo  a  orientar  a  multiplicidade  de  interpretações?  Eco  responderia 

negativamente a essa pergunta, pois, para ele, é preciso evitar que um sentido 

único se imponha de um só golpe. Parece haver uma tensão, ou melhor, a tensão 

entre obra e abertura é resolvida pelo autor em sua explicação segundo a qual a 

“obra  de  arte,  uma  forma  acabada  e  fechada (...),  é  também  aberta,  isto  é, 

passível de mil interpretações diferentes, sem que isso redunde em alteração de 

sua irreproduzível singularidade” (Ibidem, p. 40). 

Nesse  sentido,  posso  apontar  vários  filmes  dos  anos  1960  que  não 

concluem suas mensagens, deixando o final da história “em aberto”; dentre outros, 

cito:  Porto das caixas (1962), a personagem central, ao final do filme, segue sua 

caminhada, após ter matado o marido: terá se libertado de uma vida penosa e 

sofrida? Assim também acontecerá  com  O desafio  (1965),  que não apresenta 

sugestões sobre qual será a decisão a ser tomada por Marcelo e Ada a respeito 

de seus destinos. Deus e o Diabo na terra do sol (1962) encerra com a corrida de 

Manuel em busca do mar: alcançará seu objetivo? No filme Os cafajestes (1962), 

desconhece-se o rumo que tomará o protagonista, ao abandonar o carro, e sair 

caminhando pela estrada. Esses, e muitos outros filmes, não apresentam uma 

mensagem fechada, optando por abrir o sentido, deixando a tarefa conclusiva para 

o  público.  Os  filmes  Os  cafajestes  e O  Dragão  da  maldade  contra  o  Santo  

Guerreiro  são, talvez, os melhores exemplos dentro da filmografia da época, de 

obras nas quais os autores escolhem, intencionalmente, dotar ou perpassar seus 
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trabalhos de elementos contraditórios, gerando uma indefinição na comunicação, 

conduzindo, necessariamente, a uma diversidade de leituras. 

Dessa forma, o “fazer artístico” tanto inclui o processo de formação da obra, 

nos termos indicados anteriormente e definidos por Eco, quanto está voltado para 

o “ato de consumação” (Ibidem, p. 24). Ou seja, não há uma separação entre o 

fazer  artístico  e  a  recepção,  não  são  dois  processos  separados,  mas 

organicamente relacionados. Adotar esse pressuposto ou esse caminho significa 

aceitar ou compreender o estreito vínculo entre obra e contexto histórico. A análise 

dessa relação é realizada pela “história da poética” que investiga o “fazer artístico” 

ou  seja,  o  processo  de  constituição  de  um  objeto  com  vistas  ao  “ato  de 

consumação”  possibilitando,  assim,  compreender  um  determinado  contexto. 

“Iluminar os projetos da poética para iluminarmos,  através deles,  uma fase da 

história da cultura” (Ibidem, p. 25).

Em relação ao cinema tal idéia é aceita, mas não sem polêmicas. Até os 

anos 1960, predominava a idéia segundo a qual o texto fílmico tinha um sentido 

fixo e estável, não sendo possível estabelecer vínculos entre obra e contexto. A 

partir desse período, a reflexão desenvolvida pelo pós-estruturalismo, influencia, 

direta  ou  indiretamente,  os  diversos  campos  de  saber  e  os  diversos  campos 

artísticos. Assim, conforme observa Stam (2003), apesar da discreta presença do 

pós-estruturalismo  na  teoria  do  cinema,  Christian  Metz  recebe  influência  da 

reflexão  desenvolvida  por  Derrida,  principal  expoente  da  corrente  pós-

estruturalista, e passa a reconhecer que o filme pode ser entendido como “texto”, 

na acepção de ser “tecido” ou construído, significando que o próprio processo de 

estruturação da obra, de organização de seus elementos, é resultante de escolhas 

feitas pelo autor, escolhas estas que, muitas vezes, incluem elementos ambíguos 

e contraditórios. “A ênfase na leitura cética, o pressuposto de que texto algum 

toma uma posição que ele próprio, a um só tempo, não concorra para sabotar, e a 

idéia  de  que  todos  os  textos  são  contraditórios  por  definição,  desde  então 

permeiam os estudos de cinema” (Ibidem, p. 206). Apesar de Christian Metz ser 

receptivo à concepção de Derrida, manifesta-se na postura de Metz (1977) uma 
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visão que oscila entre, de um lado, compreender a obra dotada de um sentido 

fechado e unívoco e, de outro, um entendimento que atribui ao texto um sentido 

mais aberto e dinâmico. Dessa postura, resulta o entendimento segundo o qual, 

ora  a análise  de  uma obra  tomará  como referência  os  meios  especificamente 

cinematográficos  – compreender  o  significado através dos códigos do cinema: 

imagens,  diálogos,  sons,  iluminação  –,  ora  o  cinema  será  examinado  como 

fenômeno  cultural,  conferindo  ênfase,  de  forma  contínua,  ao  social  e  ao 

cinematográfico, ao textual e ao contextual, o que possibilita uma articulação entre 

“textos, espectadores, instituições e ambiente cultural” (STAM, 2003, p. 250).      

Trata-se,  assim,  da  chamada  análise  contextual  cujo  percurso  de 

investigação estabelece um vínculo entre filme e contexto cultural. Dessa forma, 

compreender a produção cultural através da noção de “poética histórica” significa 

contemplar o fazer artístico, tanto no seu processo de formação, quanto no “ato de 

consumação”. Entendido dessa forma, o texto fílmico não fica isolado nele mesmo. 

De posse destes elementos, busco entender, no capítulo IV, de que forma a 

nova  linguagem empregada pelo  Cinema Novo  na  construção de seus  filmes, 

representou os dramas íntimos articulando-se aos dramas sociais,  e como fez 

representações do feminino e do masculino nos filmes Os cafajestes, A falecida e 

O desafio.



Capítulo IV

Análise dos filmes: Os Cafajestes, A Falecida e O Desafio



4.1. Os cafajestes

4.1.1. A violência contra a mulher

Adotando a perspectiva segundo a qual todo objeto artístico pode ser submetido 

a múltiplas e variadas interpretações, aponto para uma série de reflexões formuladas a 

respeito de  Os cafajestes, que contemplam desde análises mais elaboradas, àquelas 

menos complexas ou menos esmeradas. Refiro-me a opiniões que identificam, nesse 

filme,  ao tratamento humilhante dispensado pelos homens às mulheres;  a violência 

exercida contra elas; as cenas de sexo com exploração comercial: “o filme revela o 

mau caráter do protótipo do carioca, na sua versão marginal (Jece Valadão) e na sua 

versão  pequeno-burguesa  (Daniel  Filho),  associados  no  deboche,  no  engano  e  na 

violação das mulheres” (PARANAGUÁ, 2000, p. 288). “Os Cafajestes tem resultados 

discutíveis e (apresenta) coitos de vários tipos e uma seqüência dedicada a Norma 

Benguell nua” (BERNARDET, 1978, p. 108).

A despeito de concordar com essas idéias ou posições, pretendo acrescentar 

outros elementos que me permitirão aprofundar essas leituras. Nesse sentido, não vou 

me deter apenas no enredo – dois homens se reúnem e traçam um plano que visa 

humilhar e violentar uma mulher – mas, minha análise, também estará dirigida para os 

diálogos,  assim  como  para  a  composição  das  imagens,  para  os  sons,  para  o 

movimento de câmera, que, ao escolher focalizar determinados gestos, olhares, tem 

como pressuposto expressar um significado específico. Nessa perspectiva, lanço mão 

do esquema adotado por Xavier que interroga sobre o processo de construção do filme, 

e  a  forma através da qual  vão se constituindo e se organizando as suas diversas 

partes: “Como se conta a história? Por que os fatos estão dispostos deste ou daquele 

modo? O que está implicado na escolha de um certo plano ou movimento de câmera? 

Por que este enquadramento aqui, aquela música lá?” (XAVIER, 1983, p. 12). 

Neste  filme  estão  presentes  representações  que  evocam,  de  um  lado,  as 

diferentes  maneiras  de  os  indivíduos  vivenciarem suas  experiências,  seus  dramas 

íntimos, e, de outro, o modo pelo qual são representados “os dramas sociais” que têm, 

como  uma  de  suas  referências,  uma  sociedade  cujo  valor  maior  é  o  dinheiro,  o 
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consumo,  e  que  elege  como símbolo  de  status  o  “ter”  bens  materiais. É  possível 

vislumbrar, também, representações de laços familiares esgarçados, assim como, uma 

representação  específica  do  feminino  que  se  distancia  de  outras  representações 

encontradas à época.

Dessa  forma,  se  à  época  da  realização  desse  filme,  estava  presente,  em 

determinados segmentos  sociais,  um ideário  de “vida  feminina”  caracterizado pelas 

conquistas  de  liberdade  e  autonomia  para  as  mulheres,  é  possível  afirmar,  num 

primeiro momento, que o filme reforça a posição de dominação a que se encontram 

submetidas as mulheres. Trata-se, na verdade, de um filme que representa práticas de 

homens que usavam de violência contra as mulheres e reforça as relações desiguais 

entre os sexos. Entretanto, não encontro no filme imagens estereotipadas, evocando o 

“bem” e o “mal”, de forma maniqueísta, colocando, de um lado, “mulheres boas” e, do 

outro, “mulheres más”, assim como, não existem personagens masculinos “totalmente 

bons”, nem “totalmente maus”. 

Assim, no meu estudo, examino Os cafajestes não somente como um discurso 

unívoco sobre comportamentos de homens que adotam atitudes de irreverência e de 

desrespeito em relação às mulheres. Não se trata, também, de mais um filme que ousa 

nas cenas de sexo, expondo o corpo feminino ao olhar  do  voyeur.  Ou mesmo, de 

mulheres subordinadas aos caprichos dos homens. É possível identificar, no próprio 

desenrolar do enredo, nas cenas, nas imagens e nos diálogos, uma série de indícios 

através dos quais são veiculadas idéias que tornaram mais complexos os perfis de 

homens e mulheres, muitas vezes acrescentando contradições às suas práticas. Aqui, 

cito alguns exemplos que ilustram essa minha perspectiva. Dentre eles, a queixa de 

Jandir (personagem central) sobre sua pobreza, expressa em um tom de voz que faz 

desaparecer toda uma arrogância manifesta em outras cenas e que, de certa forma, o 

“humaniza”. A seqüência em que ele perde sua potência sexual, o que contribui para 

depreciá-lo em sua masculinidade. A outra personagem, Vavá, é humilhada pela prima, 

por quem nutre antiga paixão, sendo acusado de covarde. (O próprio nome – Vavá – é 

um atributo que o diminui).  Diante  de circunstâncias  difíceis,  ambos fazem uso de 

entorpecentes,  demonstrando  fraqueza  quando  as  situações  exigem  coragem.  Em 
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algumas seqüências,  o filme se encarrega de denegrir  a imagem das personagens 

masculinas. 

Examino, agora, seqüências nas quais identifico, também, os momentos em que 

o  perfil  de  mau-caráter  das  personagens  masculinas  é  nuançado,  aflorando outros 

traços que os  revestem de atitudes vacilantes  e incoerentes.  No que se  refere  às 

personagens femininas, aponto para outras situações nas quais é possível perceber 

não somente a representação de como foram agredidas física e moralmente; de como 

agem  de  forma  subjugada  e  submissa.  Mas,  para  além  dessa  representação,  as 

personagens femininas não se comportam como meras vítimas, agindo passivamente 

diante dos homens:  algumas reagem e,  em certas ocasiões,  podem até resistir  ao 

poder masculino, o que expressa as contradições nas relações de poder.

Baseada  nesses  pressupostos  e  com o  intuito  de  analisar  o  filme,  faço  um 

retrospecto  no  qual  procuro  descrever  o  encadeamento  da  narrativa,  escolhendo 

algumas imagens, diálogos e sons que possibilitem uma descrição clara e precisa do 

enredo, na medida em que a trama não é tecida de forma bem articulada. Utilizo, dessa 

forma,  alguns artifícios, tais como, dividir o filme em “blocos narrativos”, de modo a 

apresentar uma interpretação mais coerente daquela que se coloca na tela, visto que 

os constantes cortes abruptos e secos dificultam a compreensão do espectador. Em 

outras palavras, fazer uma análise da macro-estrutura do filme, na qual a sua divisão 

em vários planos-seqüência se dê em função de sua unidade temática ou informativa. 

Trata-se  de  um  procedimento  necessário,  considerando-se  que,  muitas  vezes,  as 

seqüências não estão articuladas de forma coerente1. Muitas vezes, a composição das 

imagens poderia contribuir para desvendar algumas dúvidas colocadas pela adoção 

dessa estrutura narrativa, mas aqui, também, elas servem mais para confundir do que 

para esclarecer.

1 O procedimento de dividir o filme em “blocos narrativos”, tomado de empréstimo a Xavier, se, por 
um lado, possibilita uma melhor compreensão do texto fílmico, por outro, apresenta limites, pois “o 
alisamento da superfície (...) escamoteia a verdadeira textura de imagem e som. Entretanto, esse 
modo de proceder se faz necessário,  considerando que muitas informações são passadas de 
forma atravessada, sendo necessário examinar como se processam certas ligações e como são 
realizadas certas separações; como as coisas podem se confundir ou ficar claras” (XAVIER, 1983, 
p. 27).
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4.1.2. Sinopse: armadilhas frustradas

A personagem central do filme Os cafajestes é Jandir, rapaz pobre, não trabalha, 

e transita pelo ambiente da burguesia graças à amizade de Vavá, filho de um 

banqueiro falido, que, cultiva, no entanto, a imagem de um “bon vivant”. O grande 

sonho de Jandir é ter um conversível – “nada como ser dono de um conversível” – 

e  o  de  Vavá,  continuar  vivendo  no  ócio.  Para  concretizarem  estes  objetivos, 

pensam em uma estratégia capaz de extorquir dinheiro de um tio rico de Vavá. O 

esquema consiste  em tirar  fotos  da  amante  do  tio,  em que  ela  apareça  nua. 

Posteriormente, munidos das fotografias poderiam fazer chantagem. Montado o 

plano, Leda, a amante, cai na armadilha ao aceitar o convite de Jandir para um 

passeio numa praia deserta, ocasião em que as fotos são feitas por Vavá, que 

também participava do “passeio”, sem o conhecimento da mulher e escondido no 

porta-malas do carro. O plano não tem sucesso, pois Leda declara, depois das 

fotos tiradas, que havia sido “chutada” pelo amante. A indignação pelo tratamento 

humilhante que recebera de Jandir e Vavá, conduz Leda a armar uma vingança, 

não contra os homens, mas contra Vilma, filha do amante, por quem nutre rancor: 

“por causa dela, deixara de ganhar um apartamento”. Assim, o plano das fotos 

também seria  aplicado a ela;  nesse caso,  segundo Leda,  o  pai,  com certeza, 

atenderia  de  imediato,  aos  chantagistas,  trazendo  a  quantia  determinada para 

reaver as fotos da filha. Embora Vavá seja contrário a essa proposta, visto ser 

apaixonado pela prima, é obrigado a concordar. Vilma também cai na armadilha e, 

tal qual Leda, aceita o convite para um passeio, desconhecendo, também, o real 

motivo da proposta. É essa a trama do filme, que se passa durante 24 horas e tem 

basicamente como cenário a amplitude de uma praia deserta. Passa-se, portanto, 

todo ao ar livre, sem cenários artificiais, sem um espaço delimitado. 

Bloco  I  – O  convite: Jandir,  em  um  telefone  público,  liga  para  Leda, 

convidando-a para um encontro, segundo ele, “muito importante”. Vavá chega em 

conversível, buzinando de forma estridente, e ambos se dirigem a uma praça. Lá, 

regulam a máquina fotográfica, examinam a luz do sol, medindo o diafragma da 

câmera.  Encaminhando-se  novamente  para o carro,  Jandir  abre o  porta-malas 
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para Vavá esconder-se e adverte: “não vá se impressionar com a plástica de Leda 

e esquecer de tirar as fotos”. Em montagem alternada, aparece Leda caminhando 

pelas  ruas,  ao  som de uma variação  da música  inicial,  cantada  por  uma voz 

feminina, e, simultaneamente, sinos de uma igreja repicam. Apesar de seu rosto 

exprimir seriedade, não demonstra tristeza, é jovial e bonito; mas o tom grave da 

música, por seu turno, contribui  para criar um ambiente pesado e melancólico, 

como também a anunciar uma tensão. 

Bloco II – Na praia: ali, Jandir cria um clima de sedução, envolvendo Leda 

delicadamente em seus braços, convidando-a para um banho de mar, o que ela 

não aceita, sob o pretexto de não ter ali seu maiô. Jandir continua a abraçá-la, 

tentando  beijá-la,  e,  quando  consegue  envolvê-la  totalmente,  deixa-a,  e 

lentamente se afasta. Leda não resiste a esses apelos sutis, despe-se, e entra na 

água. Ele a observa por alguns instantes e, após uma certa hesitação, apanha as 

roupas que estão na areia, olha por alguns momentos para uma larga pulseira 

incrustada  de  pedras  semi-preciosas,  coloca  no  pulso,  e  parte  no  carro.  Ela 

começa  a  compreender  aquela  situação e  sai  correndo do mar,  nua,  curvada 

sobre seu próprio  corpo,  estendendo os braços em um apelo mudo de ajuda. 

Continua correndo em direção ao carro, e seu corpo nu se destaca, tendo como 

cenário a imensidão do mar e do céu. O carro volta numa desenfreada corrida, 

fazendo círculos em volta dela, girando e girando em torno de seu corpo, como 

num carrossel enlouquecido. Ela se arrasta e se enrola na areia com desespero, 

enquanto a dupla no carro, dirige loucamente em torno dela, ao som estridente da 

buzina, de gritos selvagens e do clique insistente da máquina fotográfica. Não se 

vê o carro, nem os homens; apenas as imagens se sucedem rapidamente num 

rodopio louco de dor e sofrimento estampados no rosto da mulher. Contrastando 

com esses ruídos, tem-se um pesado silêncio: nenhuma palavra, nenhum grito 

emana de sua boca.   

Bloco III – A proposta de Leda: Leda continua acompanhando a dupla. 

Debaixo de árvores frondosas, em um lugar bucólico (ambiente que contrasta com 

tudo  o  que  tinha  acabado  de  ocorrer),  ela  declara  que  o  amante  a  havia 
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abandonado. Aí faz uma surpreendente proposta, o que dará um outro rumo ao 

enredo do filme. A proposta consiste em aplicar o mesmo plano do qual ela fora 

vítima, a Vilma, filha de seu amante e prima de Vavá. Dessa forma, vingar-se-ia do 

amante,  por  tê-la  abandonado,  e  de  Vilma,  por  tê-la  impedido  de  ganhar  o 

apartamento. 

Bloco IV – Tentativa Infrutífera: o convite para um passeio feito por Leda 

a Vilma foi prontamente atendido e os quatro chegam à praia, ao cair da tarde. 

Jandir inverte seu papel: ao contrário da sedução que usou anteriormente com 

Leda, agora puxa violentamente Vilma para fora do carro e a arrasta pela areia. O 

plano, entretanto, vai por água abaixo, pois a reação de Vilma, esperneando, se 

defendendo, e a recusa de Vavá que não concorda com essa “cilada” armada 

contra Vilma, e por isso discute com Jandir, impedem que as fotos sejam feitas já 

que não havia suficiente claridade devido a falta do sol, e a chegada da noite. 

Bloco V – A noite: a câmara focaliza Vavá e Vilma no momento em que 

esta o acusa de fraco, covarde e fracassado; ele declara-se a ela, confessando 

seu amor. Em outra cena, Jandir seduz Leda, que se entrega aos seus carinhos. 

Mas  ele  não  consegue  consumar  o  ato  sexual,  levando-a  a  uma  atitude  de 

compreensão e indulgência. Em outro momento, Vilma resolve chamar atenção 

sobre si e entra no mar numa suposta tentativa de suicídio. Os três olham a cena 

e o único a tomar uma atitude é Jandir, que, vendo a passividade de Vavá, resolve 

agir  e salvar a jovem, trazendo-a para a areia.  Ainda ofegante, Vilma deita-se 

sobre ele e o beija, sedutoramente. A câmara coloca em evidência Vavá, que se 

esconde no interior do carro e depois focaliza, insistentemente, o rosto de Leda 

que assiste a tudo impassível, e com uma expressão de infinita tristeza.  

Bloco VI – Amanhece: há uma atmosfera pesada e um clima de derrota. 

As expressões faciais das personagens denunciam uma situação marcada pelo 

desencontro e sucessivos fracassos. A imagem de Vavá é de desânimo. Jandir 

procura animá-lo. Aproxima-se dele para dizer que a prima não era mais virgem, 

acrescentando que ela lhe havia confidenciado que somente se casaria com ele, 

Vavá. Diz, ainda, que essa situação resolveria todos os problemas de Vavá, e 
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finaliza: “pense no banco do velho”. Vavá, numa reação de raiva, diz para o outro 

ficar com o carro e sumir;  em seguida sai,  descendo e subindo pelas brancas 

dunas, com um revólver na mão, até desaparecer da vista dos outros. Atira para 

cima, para os lados e, ao constatar que não tinha mais balas, simula um tiro na 

cabeça e cai no chão. Ouvindo tiros, Vilma corre em direção a Vavá; beija-o com 

paixão, e ele a abraça, carinhosamente. 

Bloco VII – O Desfecho: Leda  e  Jandir  seguem  de  carro,  sérios,  em 

silêncio.  Ela,  pensativa  e  triste,  ele,  demonstrando frieza  e  ausência.  A  única 

pergunta  é  feita  por  Leda:  “para  onde  você  vai?”  –  “Copacabana”,  responde 

secamente. Deixa-a em uma casa de estilo europeu, da qual se vê a porta de 

entrada, e a parede coberta de era. Leda encaminha-se para entrar, mas joga 

indiferente  a  bolsa  na  grama  e  aproxima-se  de  um  pequeno  lago,  senta-se, 

olhando  seu  reflexo  no  espelho  d’água.  Jandir  segue,  liga  o  rádio.  O  locutor 

anuncia  notícias internacionais  e  nacionais.  A câmara focaliza firmemente seu 

rosto, que permanece impassível, não demonstrando nenhum sentimento. O carro 

pára por falta de combustível; diante desse fato, Jandir não se desespera, não 

reage, abandona o automóvel na beira da estrada, e sai. A expressão que traz no 

rosto  é  impenetrável,  não  permitindo  que  o  espectador  identifique  seus 

sentimentos. A câmara o focaliza de frente, e, enquanto caminha, continuamos a 

ouvir as notícias que vêm do rádio. Após algum tempo, Jandir dá as costas para o 

espectador. 

Neste  “retrospecto”  apresentei  a  estrutura narrativa do  filme de maneira 

mais  encadeada  do  que  aparece  propriamente  na  tela,  pois,  conforme  citado 

anteriormente, o enredo, a associação das imagens, o enquadramento da câmera 

não oferecem uma história de fácil compreensão. A passagem de um plano para 

outro nem sempre se faz de forma clara, nem sempre se faz de forma contínua, 

prevalecendo, antes, cortes bruscos, impedindo uma ligação com as seqüências 

anteriores. São inúmeros os exemplos dessa narrativa fragmentada. Cito, como 

ilustração, o  bloco  III,  que  vem  em  seguida  às  fotos  da  praia,  e  abre-se 

apresentando  uma  imagem  fixa  que  em  poucos  segundos  se  movimenta: 
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acompanhamos um conjunto de pessoas, alguns adultos e muitas crianças mal 

vestidas,  seguindo  um  enterro.  O  fato  de  não  vermos  as  imagens  das  três 

personagens  (Jandir,  Leda  e  Vavá)  dentro  do  carro  e  ouvirmos  comentários 

“despropositados”, tais como a indagação se a mulher que morreu ainda seria 

virgem, nos leva a pensar  sobre possíveis  significados ou sobre o simbolismo 

daquela cena. Talvez possamos interpretar uma determinada posição do filme ao 

mostrar  sofrimentos  individuais,  que  se  tornam de  certo  modo  visíveis  para  o 

público. Outra seqüência obscura diz respeito à passagem do bloco IV para o 

bloco V: há um “corte seco” do plano que apresenta as três personagens em uma 

praça  arborizada  para  as  imagens  em  que  Vilma  está  na  praia.  Enquanto  a 

câmera focaliza Vilma andando por sobre as pedras, em uma praia, ouvimos as 

vozes dos homens e de Leda. A superposição das vozes impede identificarmos o 

teor da conversa, mas aqui,  trata-se do novo plano a ser aplicado à prima de 

Vavá. 

Também  deixei  de  citar  seqüências  instigantes  e  que  podem  ser 

consideradas  importantes  para  a  composição  da  personagem  central.  Como 

exemplo, indico minha omissão do prólogo na minha descrição, que se constitui no 

cenário da apresentação de Jandir. As imagens embaçadas das luzes de um túnel 

com a câmara em movimento servem como a abertura do filme e nos conduzem a 

uma  espécie  de  rotina  de  movimentos,  na  verdade,  ao  fim  de  mais  um  dia: 

homens e mulheres no balcão de uma padaria, ou caminhando pelas ruas, ou 

parados em uma banca de revista, enquanto outras pessoas observam vitrines 

iluminadas. Essas cenas nos são mostradas pela câmara num vai-vem nervoso, 

que,  ora  usa planos fechados,  focando o rosto  das pessoas,  ora planos mais 

gerais, apresentando o cenário da cidade. As imagens transmitem uma atmosfera 

do  trivial,  do comum, do ordinário:  são prateleiras com víveres,  é  o  cafezinho 

tomado à beira de um balcão, são pessoas que passam, casais de mãos dadas 

que  observam  vitrines  iluminadas.  Nada  mais  prosaico.  Mas  tudo  isso  é 

contrariado pelo movimento da câmara, que cria no espectador uma espécie de 

tensão,  de  contrariedade,  de  desconforto,  aumentado  pela  música  que  não 

apresenta uma correspondência com o que vemos e serve para nos deixar alerta: 
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os sons são melancólicos, metálicos, dissonantes, acompanhados de uma voz de 

tom triste e pesaroso. 

Nesse cenário, observamos Jandir, que chega de carro, fazer um convite a 

uma  prostituta,  convite  este,  prontamente  aceito.  A  expressão  divertida  e 

displicente da moça, meio sonolenta, ao entrar no carro, contrasta com o rosto 

melancólico de um manequim, que a câmara focaliza insistentemente,  como a 

antecipar ou sugerir a situação desagradável que a espera. Em casa, o tratamento 

dispensado a ela (adiantando o despertador de modo a alterar o horário, fazendo-

a sair do apartamento, por acreditar que já é quase manhã, quando na verdade é 

alta madrugada), é um indício da atitude de Jandir em relação às mulheres. Não, é 

claro, em relação às mulheres, no geral. Este é justamente um ângulo pelo qual 

aparece  a  intimidade  (ou  vivências  íntimas)  de  um  casal,  mesmo  na  sua 

provisoriedade de contato. Um “drama íntimo” que, ligeirinho, chega na calçada, 

ou  na  rua.  Essa  vivência  tem  significados  bem  diferentes,  para  um  e  outro, 

especialmente  por  se  tratar  de  uma  prostituta.  Uma  mulher  não  prostituta 

receberia  tratamento  bem  diverso.  No  entanto,  como  é  prostituta,  as 

representações são de naturalização daqueles procedimentos. 

Já na calçada, ao perguntar as horas a um guarda, a mulher descobre que 

ainda é madrugada. Essa cena é mostrada ao espectador através do olhar do 

homem que a observa pela persiana de sua janela, o que a impede de vê-lo. A 

mulher, ao descobrir que fora enganada, olha para cima (como tendo a certeza 

que ele a observava), lhe diz desaforos, aos gritos, prometendo retalhá-lo a gilete. 

Uma gargalhada de cinismo responde àquele grito de revolta. O riso sarcástico de 

Jandir  coincide  com  a  abertura  dos  créditos  e,  sobre  o  seu  rosto,  em  letras 

maiúsculas, o título do filme OS CAFAJESTES. Nessa seqüência, o filme explicita 

que a personagem age como um indivíduo “sem nobreza de sentimentos”, sem 

princípios.  Os créditos são apresentados tendo como pano de fundo,  imagens 

embaçadas de pessoas que correm, de homens presos pela polícia e, de forma 

mais nítida, surgem rostos de indivíduos que expressam enorme desespero, dor e 
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sofrimento, de modo a lembrar os dramas sociais e as circunstâncias cruéis aos 

quais outros estão submetidos. 

Aqui, é possível indicar um contraponto que o filme estabelece entre, de um 

lado, a “cafajestagem” do protagonista, uma forma pessoal de agir, mau caráter e, 

de outro, questões “mais sérias” acontecendo, homens sofridos e desesperados. A 

qual dessas duas dimensões o filme está alinhado? Esta seqüência do filme nos 

remete  a duas situações,  ou seja,  evoca representações de inutilidade de um 

homem que desfaz de uma mulher, e, ao mesmo tempo, circunstâncias em que os 

indivíduos não agem tão cinicamente quanto Jandir.

Assim, a apresentação da macro-estrutura do filme ou a distinção do filme 

em “blocos narrativos” como acabei de fazer, além desses “limites” mencionados 

anteriormente,  exige  a  complementação  da  análise,  o  que  faremos  mediante 

alguns recortes, examinando detidamente as seqüências, identificando o processo 

de associação das imagens,  a maneira  pela  qual  são travados os diálogos,  a 

presença dos sons, da música, da iluminação, do movimento de câmera. 

4.1.3. A exposição do corpo feminino como forma de subjugação

O  carro  sem  capota  desliza  numa  bela  manhã.  A  voz  do  locutor 

transmitindo  notícias  –  “que  já  estavam  enchendo”  -,  segundo  Jandir,  é  logo 

substituída por uma música típica de boate, como que acenando musicalmente 

para um tempo, e para um determinado contexto. A conversa gira em torno de 

assuntos pessoais. Assim, Leda dirige-se a Jandir:

     - “Ontem, na boate, você foi grosseiro, parecia, até, que eu lhe 

pertencia”.

      - “não gostei do sujeito que estava com você”.

- “é um amigo”. 

     - “Você já dormiu com ele”? 

    - “Há muito tempo”, diz Leda. 

    - “Há muito tempo que você dorme com quem você quer”? 

    - “Sim”. 
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    - “Você sabe que vai dormir comigo”? 

    - “Sei”. 

.

O tom de voz e o teor da conversa expressam um ciúme da parte de Jandir; 

isso tudo permeado por um sentimento de posse, que indica, também, quem “dá 

as  cartas”,  quem domina,  quem é o  “dono”.  O ciúme manifestado por  Jandir, 

parece agradar a Leda. Transparece, dessa forma, a atitude de uma mulher que 

não  só  admite,  mas  também  concorda  com  tal  tratamento,  considerando-o 

“natural”. 

O fato de Jandir  “invadir”  sua vida pessoal,  de tocar,  talvez, em alguma 

“ferida”, não aparece como razão para que ela reaja ou expresse qualquer tipo de 

indignação.  A  larga  pulseira  cravejada  de  pedras  usada  por  Leda  serve  para 

esconder-lhe no braço uma cicatriz, sendo logo descoberta por Jandir e entendida 

como uma tentativa de suicídio, talvez em função de alguma relação amorosa mal 
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sucedida.  O  breve  diálogo  revela  quem  está  no  comando,  evocando, 

simultaneamente, representações de vivência de dramas íntimos: - “Que cicatriz é 

essa?” – “Nada”; e puxa rapidamente o braço. “Teve mesmo vontade, é? Foi há 

muito tempo?” - “Foi”. - “Quando levava a vida a sério? Como é que ele era?”. 

Leda é apresentada, com esses traços que a definem como uma pessoa ou uma 

figura “vivida”, e “mulher sofrida” que transgride, que rompe com as normas. Essa 

ruptura traduz, também, uma outra expressão de vivência de dramas íntimos. 

Habilmente,  Jandir  cria uma atmosfera propícia,  com o intuito de cativar 

Leda, a fim de que nada atrapalhe o plano traçado.  Envolvendo-a sedutoramente, 

sugere  que  ambos entrem no mar.  Leda  se  opõe,  “não trouxe maiô”.  –  “Não 

precisa,  maiô  serve  para  quem  tem  o  corpo  feio”.  -  Ou  será  que  você  tem 

vergonha? – Engraçado, de você eu tenho.

Aqui, ela expõe sua intimidade, ou ocorre uma “abertura de intimidade”. Ela 

não  estaria  ali,  para  ele,  como  estaria  para  o  amante,  por  exemplo,  ou  para 

qualquer  outro.  Naquela  ocasião,  ela  o  estaria  vendo  de  outro  modo,  talvez 

insinuando um sentimento, uma afetividade. Nesses termos, aquilo que vivencia 

ali, faz parte de sua intimidade, que ela expõe para Jandir. É nesse ambiente de 

encantamento  e  enganação que Jandir,  de  forma capciosa,  e  exercendo uma 

irresistível influência sobre Leda, desperta o seu desejo. Ele a abraça, “ensaiando” 

um beijo. Ela, de olhos fechados, ele, assobiando. Sai lentamente e caminha em 

direção ao carro, sendo acompanhado por Leda. Aí, indiferente aos sentimentos 

dela, Jandir expressa em que consiste o seu desejo: “Nada como ser dono de um 

conversível”.  –  “Por  que  conversível?”  –  “Porque  é  um carro.  Eu  sempre  tive 

vontade de ter um. É como se fosse uma enxada”. A essa altura, Leda manda que 

ele conte até 10, “sem se virar”. Despe-se, e cai n’água. 

Mais uma vez, a exemplo do que ocorreu com a prostituta, a atitude de 

humilhação se repete. A seqüência na qual Leda encontra-se na praia pode ser 

tomada como uma representação da violência sexual.2 Aqui, a agressão sexual 
2 Essa  seqüência foi entendida na época, como uma “curra”, prática freqüente levada a efeito por 
jovens da classe média e da burguesia, conforme discussão no capítulo II. Mas, essa prática não 
se explicita no filme, contribuindo para não torná-lo um filme pornográfico. Esse fato nos leva a 
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não  está  representada  de  forma  explícita:  ela  é  revelada  através  de  outros 

elementos, de outros recursos dramáticos. Assim, os gritos selvagens emitidos por 

Jandir e Vavá, acompanhados da buzina estridente, o carro fazendo círculos em 

torno da personagem, que se encontra nua, em desespero, com ar de desamparo, 

podem ser  entendidos como representação simbólica  de  uma “curra”,  de  uma 

violação física e moral. Os contínuos “cliques” da máquina fotográfica servem para 

lembrar que a câmera está ali, registrando a nudez daquela mulher que, minutos 

antes, confessara, na intimidade, sua vergonha de apresentar-se a ele sem roupa, 

confessara sua “fraqueza” ou decisão, tão sua, de tirar a própria vida. E, agora, 

completamente  nua,  em  um  espaço  amplamente  aberto,  cujos  limites  se 

encontram  na  linha  imaginária  do  horizonte,  Leda  sentia  sua  intimidade 

devassada, exibida publicamente através das fotografias. Ali, após ter revelado ao 

“seu” homem, em segredo, a sua vergonha, ele, o “dono da situação”, tomava-a 

por  assalto  e,  expondo-a ao  ridículo  com a  sua vergonha,  transformava-a  em 

objeto  do  seu  prazer;  enfim,  podia  mostrar-se,  publicamente,  seu  “dono”.  O 

sentido de revelar o controle sobre Leda é mais ainda acentuado quando ela rola 

na areia e a câmera, numa posição alta, parece subjugá-la. Estabelece-se, assim, 

uma forma de dominação, tornando a mulher ainda mais vulnerável.

Os  círculos  feitos  pelo  carro  evocam  uma  idéia  de  aprisionamento,  de 

em”curra”lamento, indicando uma situação sem saída. A imagem de Leda rolando 

na areia, representa uma capitulação, uma subordinação aos dois homens. Outros 

elementos  de  que se  vale  o  filme,  reforçam a idéia,  segundo a qual,  há  uma 

representação de dominação das personagens masculinas sobre a mulher, tais 

como  as  vozes  berrantes,  a  buzina  estridente  e  contínua,  em  substituição  a 

qualquer melodia, auferindo mais força dramática àquele espetáculo. A vivência 

dessa  submissão da mulher  pode  ser  evocação da exposição  pública  de  sua 

intimidade. 

concordar com a opinião de alguns críticos e estudiosos do cinema, segundo a qual, muitas vezes, 
a  força  de  uma  imagem encontra-se,  exatamente,  naquilo  que  não  é  totalmente  revelado.  O 
trabalho da personagem Leda com sua expressão de sofrimento e aflição enriquece a seqüência. 
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Ao término desses quatro longos minutos, Jandir finge que vai embora e sai 

jogando,  displicente  e  ironicamente,  peças da  indumentária  de  Leda na areia. 

Estabelece-se, assim, uma certa distância entre os homens e Leda. Sentada, ela 

chora, curvada sobre si mesma, seu rosto apresenta uma infinita tristeza. Depois 

essa  expressão  se  altera  e  olha  enraivecida,  agora  também  para  Vavá,  cuja 

presença desconhecia. É o único momento do filme em que a expressão do rosto 

da personagem evoca sentimentos de indignação e raiva,  o que,  por sua vez, 

contrasta  fortemente  com  a  atitude  de  indolência  e  satisfação  de  um  deles. 

Deitado na areia, Vavá, beijando a máquina fotográfica, diz: “Estou mais feliz do 

que se tivesse fotografado um disco-voador; aqui tem tudo que eu quero; boa vida, 

mesada,  roupa,  automóvel,  tudo aqui  dentro”.  Jandir,  em silêncio  e  com olhar 

interrogativo, observa Leda, como a indagar o “motivo” pelo qual ela não se dirige 

a eles. Leda parece entender essa surda “repreensão” e, após alguns minutos, 

aproxima-se lentamente. Aparentemente recuperada, em um tom sério, pergunta: 

- “Jandir quanto é que você ganhou com isso?” – “Um velocípede”, responde com 

raiva e, em um tom imperativo, ordena, “Entra nele” – “Traduzido em dinheiro, um 

Buick, nesse estado, quanto é que pode valer?” Em um tom irônico, dirige-se a 

Vavá:  “E  você,  meu  querido,  fez  bom  negócio?”  Ele  responde,  com  uma 

expressão de zombaria:  “depende;  você é fotogênica?”  A câmara focaliza,  em 

primeiro plano, o rosto de Leda, e, no fundo, a máquina fotográfica nas mãos de 

Vavá, que “finge” fotografá-la.

Reforça-se, assim, a idéia de existência de um poder centralizado nas mãos 

dos  homens;  poder  esse  revestido  de  ironia  e  sarcasmo.  Em  contraponto  à 

situação de humilhação e vergonha vivenciada pela personagem feminina, aponto 

a posição de “conforto” em que se encontravam as figuras masculinas, na relação 

com as mulheres. Afinal, aos homens cabia sempre o controle da situação. Aqui, 

os  homens  estão  duplamente  protegidos. A roupa  pode  ser  considerada  um 

invólucro através do qual o indivíduo se resguarda. O carro também se constituiria 

em  outra  “armadura”  com  a  função,  dentre  outras,  de  proteger.  Assim,  no 

momento  em  que  tiraram  as  fotos  de  Leda,  ambos  permaneceram  no  carro, 

fazendo  círculos  em  torno  dela,  e  ambos  estavam  vestidos,  ao  contrário  da 
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personagem feminina. Ao longo do filme, os homens permanecem vestidos, não 

têm  os  corpos  expostos  ao  olhar  do  espectador,  a  não  ser  em  duas  raras 

exceções  e,  mesmo  aí,  Jandir  não  é  exposto  a  situações  vexatórias  ou 

humilhantes:  em  seu  apartamento,  quando  se  encontra  com  a  prostituta,  sua 

imagem aparece em segundo plano, e a câmera o focaliza de costas, brevemente, 

em “roupas íntimas”. Em primeiro plano, observamos a moça, deitada na cama, 

tendo um lençol para proteger-lhe a nudez. Em outra ocasião, quando entra no 

mar  para  “salvar”  Vilma,  tira  a  camisa,  e,  depois,  vemos  seu  dorso  nu.  São 

representações de homem, de macho. Nesse contexto, se mostrasse o corpo nu, 

tal cena não evocaria humilhação, subordinação. Não há evocação de drama para 

o homem.

Ao  contrário,  o  corpo  feminino  é  continuamente  exposto  ao  “olhar”  da 

câmera, bastando para isso nos lembrar, não somente, da seqüência de Leda na 

praia,  cuja  beleza do corpo é duramente  violentada,  assim como,  recordar  da 

sensualidade do corpo de Vilma, se arrastando de forma sinuosa pela areia, a 

roupa rasgada - devido à violência usada por Jandir – colocando em evidência os 

seios, nádegas, parte da coxa. Nesta seqüência, os dois homens aparecem, em 

primeiro  plano,  falando  de  modo  ríspido  e  grosseiro.  Suas  imagens  estão 

embaçadas,  encontrando-se  “dentro  do  foco”  a  imagem sensual  da  mulher.  A 

câmera “determina” para onde deve ser dirigido o nosso olhar, e não temos outra 

escolha.  Percebemos,  a  presença  de  uma  intencionalidade  da  câmera  ao 

transformar  o  corpo  da  mulher  em  espetáculo  para  o  prazer  do  homem 

(LAURETIS, 1992). 

Assim, ao corpo são atribuídos significados que podem revesti-lo dos mais 

variados traços. Segundo Parker (1991, p. 172), “o corpo é construído através de 

um  conjunto  de  símbolos  e  significados”,  havendo  uma  particularidade  nessa 

construção, considerando a presença da dimensão erótica, associando o corpo a 

desejo  e  fonte  de  prazer.  A  construção do “corpo erótico”  se  faz  tendo como 

referência  os órgãos genitais  e,  nesse processo de construção,  são atribuídos 

significados que vão além da constituição anatômica, física. Para este autor, a 
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linguagem popular atribui  significados aos órgãos genitais,  que variam e, tanto 

podem ter o sentido de poder, violência e perigo, quanto vir associados ao prazer, 

”tendo em vista seu potencial erótico”. Nas seqüências em que Leda está na praia, 

há representações de um corpo erotizado, e há uma superposição de significados: 

esse corpo está ali para o homem exercer poder, para ser violentado, já que as 

práticas  de  Leda  são  condenáveis,  e  indica  perigo,  ameaça;  mas  é,  também, 

representado em termos de sua beleza e sensualidade. “As implicações de poder 

e violência participam do estímulo ao desejo (...) assim, passam a fazer parte da 

construção de um universo erótico. Tornam-se essenciais para a realização do 

prazer  sensual”  (Ibidem,  p.  173).  Na  verdade,  as  imagens  que  mostram  a 

personagem nua na praia, se, por um lado, são formas de expressarem a violência 

sexual, por outro, representam a beleza, a sensualidade e mobilizam o prazer de 

“olhar”. Convivem, então, na mesma imagem, poder e violência, beleza e prazer.

Entretanto,  ainda  segundo Parker,  os  significados eróticos  atribuídos ao 

corpo podem ser definidos não somente tendo como referência os órgãos genitais, 

como também, qualquer parte pode receber um significado erótico, até mesmo 

mãos, pés, boca, seios.3 A seqüência citada anteriormente mostra partes do corpo 

de Vilma, quando ela se arrasta pela praia,  sobre as quais são acrescentados 

significados ligados à sensualidade. Aqui  se misturam, também, a idéia de um 

corpo violentado, mas que vem associado à possibilidade do prazer que ele pode 

causar ao espectador. Quando Jandir acaricia os seios de Leda, ela veste uma 

blusa de mangas compridas, os seios não são mostrados, mas a imagem vem 

carregada de erotismo.  

4.1.4. A natureza como forma de expressão dramática

Nesse  filme,  são  empregados  recursos  para  representar  situações  de 

desamparo  e  solidão  em  que  não  apenas  se  encontra  Leda  (o  incessante 

3 Um bom exemplo do clima de sensualidade centralizado não nos órgãos genitais, mas em outra 
parte  do  corpo,  é  a  abertura  do  filme  Lolita (1962),  de  Stanley  Kubrick.  Também no  filme  A 
falecida, analisado neste capítulo, o clima de erotismo advém, não da exposição do corpo nu, mas 
da expressão facial de Zulmira.
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movimento das ondas do mar e a imensidão do céu),  mas também, as outras 

personagens. A luminosidade do sol, de grande intensidade, não contribui para 

transmitir  uma idéia  de  afago e  aconchego;  ao contrário,  é  uma luz  áspera  e 

inóspita,  como a expressar  uma agressão.  Nesse sentido,  Bernardet  (1987,  p. 

148), ao analisar outros filmes do Cinema Novo, revela que se trata de um “branco 

que ofusca, que agride”. Essa luz é obtida quando se filma ao ar livre, exatamente 

o que acontece aqui, em que o filme é feito todo em “exteriores”4. Não existem 

casas, residências que se destinem a lembrar ou que sirvam para recordar uma 

esfera íntima formada pela estrutura familiar. As construções de alvenaria, sempre 

focalizadas  muito  rapidamente,  não se  configuram como um lugar  no  qual  as 

personagens permaneçam, com exceção do apartamento de Jandir, em um breve 

plano,  e  o  Forte,  um espaço quase todo ele  aberto,  com suas paredes muito 

brancas, que se firma diante do mar. Aí, Vavá expressa uma falta de rumo de 

estar perdido, isolado. A ausência de filmagens em interiores, como uma casa, por 

exemplo,  tem,  aqui,  uma  “intenção  expressiva”  que  tanto  pode  significar 

desamparo  da  personagem,  sozinha  em uma praia  deserta,  como  também,  é 

possível  dizer  que  comunica  uma  idéia  de  organizações  familiares  em  crise. 

Nessa última perspectiva, é significativa a imagem de um dos planos finais em que 

Leda é deixada em sua casa por Jandir. Ela ensaia entrar, mas se deixa ficar no 

jardim,  alquebrada,  sentada  próxima  a  um  lago  artificial,  vendo  sua  imagem 

refletida no espelho d’água. Talvez essa imagem evoque uma busca de identidade 

da personagem; um questionamento sobre a forma de encaminhar sua vida.

Há, por outro lado, uma presença forte da natureza: o mar e as dunas como 

cenário do drama. É o mar que recebe Leda, quando esta, contrariando o seu 

4 Para Bernardet (1987, p. 148), mesmo que houvesse razões econômicas para explicar esse fato 
(considerando o gasto financeiro que advinha ao se armarem cenografias em estúdios), o principal 
motivo deve-se a uma necessidade expressiva. Afirma, assim, que a filmagem em exteriores diz 
respeito à necessidade de expressar o abandono no qual se encontrava a maioria dos brasileiros, 
privados de ter “algo que se possa chamar de casa”.  É assim que Barravento, Vidas Secas, Deus 
e o Diabo, Os fuzis privilegiam os ambientes abertos. Também em Os cafajestes as filmagens são 
todas elas ao ar livre. Aqui, esse recurso serve para expressar não somente a “precária condição 
material” de Jandir (privado de uma casa, “sem ter onde dormir”, nas palavras do próprio Jandir), 
mas são representações da “condição subjetiva”  das personagens,  do fato  de se encontrarem 
“perdidos” ou “sem rumo”, nos seus objetivos e desejos.
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íntimo, como que passa por cima de seu sentimento, e atendendo a um pedido de 

Jandir, entra na água, despida. Esse mesmo mar presencia a sua violação sexual. 

Também Vilma é apresentada quando está andando sobre rochas tendo, ao 

fundo,  a  vastidão  do  mar.  A  tentativa  de  fotografar  Vilma  é  feita,  pelos  dois 

homens, nas areias da praia. Do mesmo modo, é do alto das dunas que Leda 

observa a luta encetada pela outra mulher, tentando evitar que suas fotos sejam 

tiradas. As dunas brancas servem também de palco para um diálogo, marcado 

pelo desencontro, entre Vavá e Vilma.          

A despeito dos significados que esses elementos – natureza, mar, dunas – 

possam  expressar,  conforme  mencionei  anteriormente,  é  possível  que  outros 

sentidos  aflorem,  se  tomarmos  como  referência  o  emprego  da  técnica  de 

“profundidade de campo”, entendida, pelo cinema, como uma prática significativa. 

Na seqüência das fotos da praia,  encontra-se “dentro de foco” não somente a 

imagem  de  Leda,  mas,  também,  o  mar  e  o  céu.  Esse  cenário  natural  é 

apresentado com muita nitidez, resultando daí um sentido, que seria diferente se 

apenas Leda estivesse “dentro de foco” e os demais “objetos” estivessem “fora de 

foco”,  sem  apresentar  nitidez.  A  cena  em  questão,  porém,  apresenta  uma 

“profundidade de campo máxima”. Se o uso dessa técnica tem sua “importância 

dramática” voltada que está para atribuir um significado, pois no fato de selecionar 

alguns objetos, deixando outros “de fora”, já está presente uma intencionalidade, 

na minha interpretação me pergunto se o mar não poderia servir de proteção à 

personagem,  fugindo  da  perseguição,  dos  dois  homens.  Esses  dois  homens, 

inclusive, não podem ser vistos, por ela, do mesmo jeito. Afinal, com um deles, 

acabou de dividir um pouco da sua intimidade. Ele (o mar), está ali, bem nítido, 

bem próximo a ela. Contrária é a atitude de Vilma: ao ser puxada violentamente do 

carro por Jandir, que a leva para a praia, ela reage, grita, esperneia. A reação de 

Leda,  braços  estendidos,  é  de  quem  implora  uma  ajuda,  como  se  quisesse 

lembrar a Jandir, os momentos imediatamente anteriores vividos por ambos, em 

um contexto de intimidade. Ela bem poderia ter tomado o mar como escudo, mas 

sua única reação foi se submeter àquilo que os homens decidiram.
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Diante desses dados, é possível perguntar se a posição de classe – rica, 

filha de banqueiro – ocupada por Vilma  a autorizaria a reagir diferentemente de 

Leda? Talvez esse não seja o caminho apropriado para explicar comportamentos 

tão diferentes, considerando que Leda também faz parte da “alta burguesia”, o que 

é indicado em alguns momentos, através da fala de Vavá: “já vi uma foto de Leda 

pelada, quando ela tinha seis meses, no álbum de família”; há ainda uma cena 

que reafirma um parentesco entre eles,  quando Jandir  se refere a Leda como 

prima de Vavá; em outro momento, ocasião em que Leda afirma já ter fumado 

maconha,  ele  retruca:  “essa  menina  é  o  orgulho  da  família”!  Tampouco 

poderíamos buscar a explicação da reação mais ativa de Vilma em razão de suas 

atitudes serem mais  adequadas aos padrões de  comportamento  sexual  aceito 

pela  sociedade  da  época.  Mas  Vilma  também transgride  as  normas:  em uma 

seqüência na praia, quando a noite cai, seduz Jandir, diante do olhar incrédulo de 

Leda  e  Vavá.  Aqui,  mais  uma  vez,  se  expressa  a  exposição  de  uma  “outra 

intimidade”.

Então, onde estaria a pista capaz de explicar os diferentes comportamentos 

das personagens? Não há pistas, na medida em que o filme não se preocupa em 

dar maiores explicações, em oferecer respostas prontas e fechadas, a justificar ou 

demonstrar por que tal fato se desenrola assim ou de outra forma. As brechas do 

enredo  serão  preenchidas  pelo  espectador  que  constrói  outras  possíveis 

interpretações. Assim,  uma  possível  interpretação  pode  remeter  à  própria 

concepção de Leda: sente-se “merecedora” daquele tratamento, talvez pelo fato 

de adotar uma atitude transgressora: é  amante de um homem casado, e,  nas 

palavras  de  Jandir,  “dorme  com  quem  bem  quer”,  não  se  enquadrando  aos 

padrões sexuais considerados adequados a uma mulher, àquela época. Nesse 

caso,  posso  recorrer  a  Durkheim,  na  medida  em que  este  identifica,  em sua 

análise, a pressão que as normas sociais exercem sobre os “modos de agir, sentir 

e pensar” dos indivíduos. Trata-se, assim, de uma força coercitiva que “obriga” as 

pessoas  a  agirem  conforme  as  regras  sociais.  Essa  coerção  é  exercida 

explicitamente ou de forma tênue, “obrigando” os indivíduos a se submeterem às 

regras sociais.  E a ruptura pode,  também, implicar  a construção,  por  parte da 
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transgressora, de outras maneiras de experimentar ou vivenciar dramas íntimos. A 

isto está associado, é claro, um “preço a ser pago” (culpa, vergonha, humilhação). 

4.1.5. O ponto de virada

Mas a reação de Leda à agressão a que foi exposta na praia, virá, embora 

se manifestando tardiamente, e de maneira muito peculiar. A personagem já havia 

dado mostras de haver se “reconciliado” com a dupla:  ainda na praia,  após a 

seqüência  das  fotos,  aceita  um  cigarro  oferecido  por  Jandir;  continua 

acompanhando os dois homens, no carro; senta-se com eles numa praça. Assim, 

é interessante situar o contexto no qual Leda faz uma inesperada proposta, pois 

nesse espaço irão emergir elementos que põem em dúvida se a sua sugestão é 

uma reação à violação de que foi vítima, ou se decorre do tratamento dispensado 

a ela por Jandir, especificamente na seqüência em que as três personagens se 

encontram em uma praça arborizada. Antes, ela experimentou, por instantes, a 

condição de ser “dele”. Conforme referido anteriormente, há representações de 

uma espécie de ciúme misturado ao “poder do homem sobre a mulher”  ou do 

macho  sobre  a  fêmea.  Agora,  nesta  seqüência,  os  dois  aparecem  não  mais 

“dividindo”  ou compartilhando uma intimidade,  e  sim,  compondo um “grupo”;  e 

uma  outra  figura  masculina  tem  sua  presença  revelada,  de  certo  modo  até 

legitimada, na medida em que a própria Leda se inclui no plano (antes, só deles), 

desta vez, direcionado a uma outra mulher (contra a qual Leda encontra razões 

para  agir).  Nessa  seqüência  de  planos  encontra-se  a  causa  que  motivou  a 

personagem a fazer a inesperada proposta, que dará um outro rumo ao filme. 

A  ocasião  em que  as  personagens  estão  protegidas  pelas  sombras  de 

frondosas árvores, o filme cria uma atmosfera amena, atmosfera que contrasta 

com aquele momento, marcado, com intensidade, pelo cinismo e agressão. Leda 

comunica a “má notícia” de não existir mais nada entre ela e o amante. A dupla 

expressa a sua decepção, conduzindo Jandir a dizer que “fotografias” não mais se 

constituíam em meios eficazes para fazer chantagem. “É muito dinheiro por uma 

mulher pelada. Comprei tudo por cem pratas e são três mulheres e dois homens”. 
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Entrega  a  Vavá  as  fotos  e  a  câmera  focaliza  seu  riso  cínico,  mostrando  as 

imagens  a  Leda,  que  permanece  com o  olhar  distante  ou  de  olhos  cerrados. 

Manifestando raiva diante dessa atitude de deboche para com ela, Leda propõe 

fazer  strip-tease  ali mesmo, sugerindo que tirem fotos dela. Deita-se ao lado de 

Jandir, tentando beijá-lo; este, não demonstra o menor interesse por tudo aquilo e, 

levantando-se, numa atitude de total desprezo e indiferença, diz “minchou o papo 

meu chapa, o passarinho fugiu da gaiola”. A atitude de escárnio ou menosprezo é 

evocada no plano seguinte,  em que Jandir  queima,  na  face,  com a  ponta  do 

cigarro, uma máscara (um rosto de mulher) que se encontrava ao seu lado. No 

mesmo instante,  ouve-se um grito  lancinante,  como se alguém tivesse sentido 

aquela queimadura ou como se a máscara sentisse dor; ao mesmo tempo em que 

se dá um corte seco na imagem e a tela fica escura, permanecendo o eco do grito. 

Um grito pungente e doloroso, como de alguém atingido diretamente na alma. 

O paralelismo entre o grito e, logo em seguida a voz de Leda, definindo o 

plano no qual a vítima, agora, seria Vilma, parece sugerir uma provável reação da 

mulher, frente à ação de Jandir, por quem está apaixonada ou com quem está 

envolvida.  E  sua  reação  vem,  dotada  de  um  tom  de  voz  que  demonstra 

determinação. Tem, na ocasião, um timbre forte, muito diferente da posição que 

adota  ao  longo  de  todo  o  filme,  quando  usa  frases  curtas  e  de  tom velado. 

Naquele outro momento, ela “vivia” outros significados nos seus gestos, nas suas 

ações.  Quando  Leda  assume  uma  atitude  firme  dentro  da  narrativa,  o  faz 

oprimindo ou violentando outra mulher, o que contribui para que sua imagem seja 

acrescida de traços que a denigrem. Sua força e poder manifestam-se contra uma 

outra mulher, embora atinja diretamente Vavá, e ela tem clareza disso.    

4.1.6. Imagens femininas X imagens masculinas

O  tratamento  irreverente  dispensado  às  mulheres  é  aparentemente 

invertido, em uma cena na qual a dupla explicita que “uma mulher de classe, deve 
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ser  conquistada  com flores”:  Jandir  quebra  o  vidro  de  uma floricultura  com a 

coronha do revólver, e Vavá faz enormes malabarismos para conseguir entregar 

orquídeas a uma mulher,  com ar jovial  e alegre, que passa dirigindo um carro 

luxuoso.  Numa  manobra  em  que  os  dois  carros  ficam  lado  a  lado,  em  alta 

velocidade, Vavá se equilibra perigosamente no capô e oferece, com um elogio – 

“toma, gostosa” – as orquídeas. Pergunta, aos gritos e de maneira bem humorada, 

qual o telefone do cachorrinho da moça, fazendo-a sorrir displicentemente sem dar 

muita importância ao fato e sair na frente, acelerando. Um deles diz: “é assim que 

se conquista uma mulher de classe”. Aqui há, a meu ver, representações de uma 

ironia, um deslocamento de significados. Noutras palavras, a idéia segundo a qual 

“mulheres são flores”, ou a associação entre a delicadeza atribuída às flores e a 

delicadeza atribuída à figura feminina, essas idéias pertencem a outro “quadro”, a 

outro referencial de mulher. Assim, eles deslocam a frase, o conjunto de palavras 

e,  recorrendo  a  outras  linguagens  (em  que  a  gestualidade  tem  uma  força 

especial),  imprimem nessa frase o sentido de deboche, de um certo sarcasmo 

(permanecendo a dominação masculina), formulam um “elogio” que pode ser visto 

também como um tipo de “agressão”.  Frente a esse quadro, chama a atenção o 

semblante de Leda, observando silenciosamente a atitude dos dois homens, e 

também dirigindo seu olhar para a moça do carro. Sua expressão é de raiva e 

despeito. Assim, se uma “mulher de classe” deve ser conquistada com flores, uma 

mulher “sem classe” pode ser desconsiderada, já que não se comporta como uma 

“mulher decente”. Esse “de classe” aí, pode se associar também a uma suposta 

riqueza ou a “poder aquisitivo” mais elevado, uma vez que a mulher passa em um 

carro de luxo. (O grande sonho deles é o “ter”; não se pode esquecer). 

Em outra cena, a câmara focaliza a estátua de uma mulher, inclinada e 

fincada no meio do mar (simulando a estátua da Liberdade); segundo Leda, reza a 

lenda que somente quando por ali passar uma “mulher honesta a estátua acaba 

de cair”; um dos homens comenta que cada um ou cada país tem a torre de Piza 

que  merece.  Aqui,  vemos  um  contraponto:  estátua  da  liberdade,  no  caso 

significando maior liberdade que pode ser desejada pela mulher; mas, ao mesmo 

tempo, as mulheres não são honestas. A estátua encontra-se envergada porque 
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as mulheres não são “direitas”; ou seja, a estátua inclina-se diante do peso de 

suas  ações,  compreendidas  como  transgressoras,  inadequadas.  Transmite-se, 

aqui, a idéia, segundo a qual, a possível liberdade almejada traz conseqüências 

intoleráveis, a ponto de fazer estremecer – no caso simbolizado pela inclinação da 

estátua  –  os  valores  sociais.  O  que  significa  quando  “passar  uma  mulher 

honesta”? Por que ela está inclinada? Pode-se pensar em alusão a um tempo em 

que as mulheres tentam mudanças de comportamento, tentam romper com certos 

valores – anos 60, queima de soutiãs, etc – e isso tudo é visto por certos homens 

(e mulheres) como prática de adultério, infidelidade, ameaça à estrutura familiar, à 

autoridade paterna, enfim, ameaça à ordem vigente.         

É  sugestiva  a  quantidade  de  mulheres  presente  neste  filme:  além  das 

personagens centrais,  temos a  prostituta  das  cenas  iniciais;  os  manequins  da 

vitrine; a moça que vinha andando na rua e recebe um tratamento irreverente; a 

mulher do carro de luxo, a máscara de um rosto feminino; o modelo fotográfico; as 

duas  mocinhas  interioranas;  a  mulher  meio  deitada  de  maiô  preto;  a  estátua 

inclinada  de  uma  mulher;  fotografias  de  mulheres  nuas;  a  passagem  de  um 

enterro  que Vavá supõe ser  de uma moça que morreu virgem; notícias sobre 

Brigitte Bardot.

Essa notícia sobre a atriz é transmitida pelo rádio, na seqüência final,  e 

reporta-se  à  contribuição  de  seus  filmes  para  o  orçamento  francês.  O locutor 

anuncia:  “Saigon.  Sem  Brigitte  Bardot  o  orçamento  francês  estaria  em 

dificuldades. Afirma o Jornal do Vietnã que o êxito das fitas de B.B. permite que a 

França obtenha enormes somas de divisas”. À época, a imagem da atriz estava 

inteiramente  associada  a  sensualidade  e  sexualidade.  Por  este  exemplo, 

percebemos que há uma diversidade de representações das figuras femininas, 

assim  como,  também  predomina,  por  parte  das  personagens  masculinas,  um 

tratamento marcado pela irreverência, insensibilidade e humilhação. Por seu turno, 

os traços que compõem as personagens femininas não são homogêneos: elas 

reagem  diferentemente  às  diversas  situações,  até  porque  elas  interpretam 

identidades diferentes, configuradas diferentemente. Trata-se mesmo de “figuras 

172



femininas” e não de “a figura feminina”, pois esta não existe. É nessa perspectiva, 

qual seja, de atribuição de contradições e ambigüidades do enredo e imagens, 

que são construídas as figuras femininas.

Assim,  os  diversos  e  variados  tratamentos  dos  homens  em relação  às 

mulheres, percebidos através do enredo e da associação de imagens contribuem 

para reforçar a idéia segundo a qual “o filme revela o mau caráter do protótipo do 

carioca, associados no deboche, no engano e na violação das mulheres”. Como 

acontece, por exemplo, com o tratamento dispensado à prostituta; às personagens 

centrais; a uma moça que, ao cruzar com eles, ouve a voz de Vavá gritando, “ela 

está de calcinha preta, que eu vi”; às jovens que, inadvertidamente, entram no 

Forte em que os dois se encontram, e são “sabatinadas” por eles. Jandir, com o 

catecismo que havia tirado das mãos de uma delas, faz inúmeras perguntas, de 

forma irônica, a respeito de determinados princípios religiosos. À outra, Vavá se 

acha no “direito” de indagar sobre sua vida pessoal:

-  Onde você mora? Você tem pai? O que eles fazem? – Meu pai  é 

pescador.  –  O  que  você  almoçou  hoje?  Quanto  ganha  seu  pai?  – 

Depende da pesca; minha mãe ajuda lavando roupa. - Você é virgem?. 

Diante da hesitação da moça, Vavá insiste: “é ou não é? Foi na praia, foi 

o namoradinho?”. Ela se sujeita a esse interrogatório e responde. “Foi, 

sim senhor”. 

O  homem  invade  a  intimidade  da  moça,  e  ela,  humildemente,  o  trata  como 

“senhor”. Interessante acentuar que essa mesma moça, ao chegar ao forte, não se 

intimida diante deles, pergunta se eles têm fósforo, fala com um tom de voz firme. 

Mas, no momento dessa “invasão”, fica acanhada, e responde em voz baixa. Mais 

uma vez, reafirma-se ou indica-se quem tem força, quem manda.

Aqui se percebe que o filme constrói diferentes representações do feminino. 

Socialmente, há todo um conjunto de valores de acordo com os quais “a mulher” 

estaria  colocada  em  determinados  lugares,  comportando-se  de  determinada 

maneira,  exercendo  determinadas  práticas.  Estaria  aí  concebida  uma  figura 
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abstrata, genérica, totalizante, de “a mulher”. Em relação a essa figura, também 

são pensados lugares no plano da intimidade (como esposa, como mãe, como 

filha),  portanto,  no  plano da vida  privada.  E,  a  estas  imagens são associadas 

noções de pureza, imagens da mulher virgem, pura. Neste filme, a representação 

da virgindade, vem perpassada por contradições e ironia: “você é virgem?”; “Vilma 

não é mais virgem”; “Eu sempre achei que esse negócio de virgindade faz mal a 

saúde. Vai ver que a pobrezinha morreu porque era virgem”. Simultaneamente, 

são construídas também outras imagens, cujo espaço de “permanência” seria o 

lugar público: a “mulher da vida”, a prostituta, a “mulher-amante”... Estas, por sua 

vez,  evocam  diferentes  formas  de  transgressão.  Os  Cafajestes veicula 

representações de comportamentos masculinos (e femininos), na interação entre 

essas  figuras  e  representações  da  configuração  de  dramas  vivenciados  por 

homens e mulheres enquanto “atores” de um contexto social.

4.1.7. Imagens masculinas X imagens femininas

As figuras masculinas são, também, numerosas: temos, dentre outras, o 

amante, personagem construído apenas de rápidas e fugazes menções; 5 imagens 

embaçadas de homens presos pela polícia, em cujos rostos estava estampado o 

sofrimento  e  a  angústia;  homens  aparentemente  pobres,  negros,  que  se 

encontram sentados  ao  redor  de  algumas  mesinhas,  em pé,  sozinhos  ou  em 

grupo; o dono de uma banca de jornal; um homem que trabalha em uma salina; o 

frentista  de  um posto  de  gasolina;  o  rapaz  que,  supostamente,  parece  ser  o 

namorado de Vilma; um outro que dirige um iate no qual se encontra Vilma; o 

fotógrafo que tira fotos de um modelo; um outro que se encontra próximo ao Forte, 

lavando dois cavalos; o locutor de rádio e os dois personagens principais. 

A  despeito  de  estarem,  relativamente,  em igual  número  em relação  às 

figuras femininas, algumas dessas figuras masculinas passam despercebidas, não 

são “destratadas” ou, em outros termos, não são tratadas de forma irreverente, 

5 Paulo Emílio Salles Gomes (2000) cita Rebecca (1940), de Hitchcock (adaptação cinematográfica 
do romance homônimo), como um exemplo de uma personagem feita exclusivamente de palavras. 
O espectador conhece essa personagem apenas devido aos depoimentos de várias outras figuras 
que se reportam a ela.     
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como o foram, apenas para lembrar – todas as figuras femininas, inclusive a jovem 

que dirigia  um carro de luxo,  que foi  tratada,  por  eles,  “como uma mulher  de 

classe”. (Pensar na figura da ironia, a “mulher de classe” ao invés de significar 

distinção, tem o sentido de desqualificar. Assim, eles falam “como se pega uma 

mulher de classe”; o verbo pegar usado no sentido pejorativo. Dessa forma, eles 

também diminuem essa mulher, mas o fazem de forma dúbia, pois, ao mesmo 

tempo,  ela  é  representada  pelo  seu  valor  material;  ela  seria  respeitada  pelo 

dinheiro que aparenta ter). Entretanto, quero apresentar, na minha análise, uma 

outra  perspectiva,  segundo  a  qual,  as  personagens  de  Jandir  e  Vavá,  em 

determinadas  seqüências  que  considero  significativas  são,  por  seu  turno, 

diminuídas e humilhadas. Ou seja, são representações que os desqualificam.      

Discuto,  a  seguir,  os  segmentos  que,  segundo  afirmei  anteriormente, 

contribuem para contrariar, ou “sabotar”, o sentido sugerido pelo próprio título do 

filme. Procuro, agora, examinar algumas seqüências que colocarão em xeque as 

características definidoras do perfil de “cafajestes” das personagens masculinas. 

Alguns planos insinuam uma certa “fraqueza” da dupla, representada através de 

ações vacilantes e inseguras. 

A presença constante do uso de entorpecentes, “bolinhas”, maconha, indica 

que a droga será usada para enfrentar ocasiões que exijam coragem. Quando o 

protagonista telefona para Leda, às “sete horas da manhã”, abre um vidrinho, cena 

que irá se repetir freqüentemente, e ingere alguns comprimidos. Enquanto Vavá 

regula a máquina fotográfica para fazer as fotos de Leda, Jandir percebe um certo 

tremor em suas mãos; “Tá tremendo? Tome, para tomar coragem” e retira de um 

vidrinho algumas bolinhas brancas. “Não é muito?” Jandir responde: “vai por mim, 

que nisso eu sou cobra”. No Forte, enquanto esperam a chegada de Leda e de 

Vilma,  fumam maconha que, se em Jandir  não provoca qualquer alteração na 

atitude  de  frieza  que  marca  seu  comportamento,  em  Vavá,  o  efeito  é  logo 

percebido.  Enrosca-se  em  um  canto,  encolhido;  em  seu  rosto  transparece 

angústia; num dado momento, levanta-se, atravessa de uma ponta a outra o Forte, 

de forma agitada, e a câmara o persegue, também nervosamente; fica de frente 
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para a câmara, para depois dar as costas, fugir, deitar-se no chão segurando um 

revólver, perguntando se Jandir é “suficientemente macho para fazer roleta russa”; 

Jandir responde, seguro: “Sou”. Vavá aponta o revólver para a sua própria cabeça 

e simula disparar. Os tons dissonantes extraídos de um violão parecem expressar, 

musicalmente, o estado interior de Vavá. Tal atitude de inquietação é decorrente, 

conforme já sabemos, da paixão que nutre por Vilma. É como se a afetividade, os 

sentimentos,  não  pudessem  se  misturar  com  a  “maldade”  do  ser  humano. 

Discorda do plano proposto por  Leda,  sendo “obrigado” a  aceitar  por  força da 

pressão exercida pelos dois, assim como para revelar coragem diante daquela 

situação. Em dado momento, faz uma proposta: “Jandir, se eu te desse o carro 

agora, assim mesmo, e desse o fora, você toparia?” – Topo! Por que, tá gamado 

por Vilma? Vavá, envergonhado, com um sorriso meio sem graça, responde: - 

“Não, por nada”. Os sons atordoantes de uma bateria contribuem para reforçar a 

imagem de nervosismo e a tensão daquela circunstância. 

Em outra seqüência, em um diálogo que travam sentados lado a lado, na 

areia, Vavá declara-se a Vilma, mas ela encarrega-se de apontar os atributos de 

pessoa covarde e vacilante do primo. 

– “Você sabe que tudo que eu quis até hoje, eu consegui; eu sempre 
quis você”.

- “Conseguiram, primo; você mesmo nunca foi capaz de conseguir”. 

- Por isso salvar o banco do velho é tão importante para mim; só por 
seu intermédio eu posso alcançar isso. É meu último recurso.

- Não é a primeira vez que você tenta. Não vai dar certo, nem hoje, 
nem nunca. 

- Sei de cor o nome de todos os seus namorados. – “Já perdi você 
demais, dessa vez não, prima”. 

Se, nessa seqüência, foi possível a troca de idéias, outros planos são muito 

significativos no sentido de expressar a dificuldade de comunicação que permeia 

as relações entre eles. Trata-se, propositalmente, de uma gestualidade teatral, em 

que  os  atores  se  posicionam de modo a  sugerir  sua presença  em um palco. 
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Através de um jogo coreográfico, há uma indicação de desencontro em que as 

frases  são  ditas  não  diretamente  um  para  o  outro,  não  havendo,  pois,  uma 

interação  entre  eles6.  Além  de  vozes  entrecortadas,  frases  incompletas,  as 

imagens nos mostram um desencontro: quando um deles fala, o interlocutor lhe dá 

as  costas,  revelando  uma  ausência  de  entendimento.  Vavá  tenta,  mas  não 

consegue emitir nenhum som. Se, no processo de comunicação face a face, o 

sujeito  fala  para  o  outro,  o  que  pode  levar  a  um  diálogo,  aqui  se  reforça  o 

distanciamento e a impossibilidade do processo comunicativo. 

Quando conseguem conversar, Vilma em primeiro plano, deitada de costas 

para a câmera, Vavá reafirma sua atitude vacilante e contraditória. “Jandir não é 

para você.  Você merece coisa melhor!”  – Quem, primo,  você por acaso? Não 

adianta  pedir,  primo,  você deve lutar.  Uma vez na  vida,  coragem!  Mas Jandir 

insiste: – Não basta dizer pra ele que eu consegui? É tão simples! – Custa, sim, 

covarde!”. Com raiva, joga um punhado de areia nos olhos dele.

Em que pese essa seqüência expressar desencontro, desentendimento, no 

mais das vezes, Vilma é representada como alguém que não se deixa dominar. 

Estou falando sobre a fraqueza de um, e a segurança de Vilma. Aqui, nas relações 

entre os sexos, o poder é exercido pela personagem feminina. Não somente em 

relação ao primo assume uma atitude mais firme. Também, seduz Jandir, que, por 

sua vez, corresponde aos seus apelos. O primo presencia essa manifestação de 

paixão,  mesmo  depois  de  ter  exposto  seus  sentimentos,  o  que  deve  ter 

contribuído  para  aumentar  mais  ainda  seu  sofrimento,  mas  sua  reação  é 

esconder-se no interior do carro. Aqui, sua atitude de derrota, de ter sido traído por 

alguém que ele ama, o enquadra na situação do “corno”, “literalmente, um chifre 

na cabeça de um animal (...) na linguagem popular, passa a significar um homem 

traído por sua mulher” (PARKER, 1991, p. 82). Transpondo o verbo cornear para o 

6 Conforme Bakhtin (1997, p. 294), no complexo processo de comunicação verbal, tanto o “locutor” 
quanto o “ouvinte” têm papel ativo e aquilo que se enuncia não diz respeito a um indivíduo, mas 
tem  o  caráter  social.  “O  enunciado  é  delimitado  pela  alternância  dos  sujeitos  falantes, 
caracterizando, assim, o diálogo, que se constitui na forma clássica da comunicação verbal”. No 
filme  Os cafajestes são freqüentes  as  seqüências  nas quais  as personagens não conseguem 
estabelecer um processo comunicativo, permanecendo isoladas nelas mesmas.  
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Foto 13 - A humilhação de Vavá em Os cafajestes

jogo das relações entre os sexos, a palavra ganha a conotação pejorativa, e passa 

a  significar  a  mulher  que  “fere”  o  homem –  nos  seus  sentimentos  e  na  sua 

virilidade -, pois a noção que o senso comum desenvolve é que o homem não foi 

capaz de “satisfazer” a mulher. Pode acontecer,  segundo Parker,  do corno ser 

comparado ao veado, pois este também tem galhos na cabeça. A figura do corno, 

fraco e enganado pela mulher, é contrária à do “machão”, supostamente dotado 

de força e poder, “dono” da mulher. Neste caso, se a mulher o engana, o homem 

se julga no direito de usar de violência.

Assim, a resposta de Vavá à “traição” de Vilma é sair pelas brancas dunas, 

atirando  a  esmo,  chamando  a  atenção  dela,  que  corre  para  “socorrê-lo, 

abraçando-o  e  beijando-o.  Ele,  permanecendo  deitado  na  areia,  corresponde 

àquele  gesto  afetuoso,  sem  demonstrar  estar  magoado.  Fica,  também,  em 

posição  desfavorável  a  Jandir  que,  nesse  momento,  ganha,  mais  ainda,  a 

qualidade de exercer fascínio sobre as mulheres. Seria mais um traço que viria se 

somar  à  ”personalidade”  de  Jandir.  Ou  seja,  um  indivíduo  que  tem  “modos 

grosseiros”, acrescente-se um outro, o de exercer atração sobre as mulheres. Por 

seu turno, isso reforça uma característica atribuída às mulheres, segundo a qual, 
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supostamente, elas gostam de quem as maltrata, de quem as violenta. Sublinhe-

se, nesse caso, que não apenas Leda está apaixonada por Jandir, mas também 

Vilma. Fica, assim, identificado à mulher, um ditado exaustivamente repetido pelo 

senso comum: “mulher gosta mesmo é de apanhar”. 

Mais  uma  vez,  está  presente  uma  espécie  de  tensão  entre  os  dramas 

íntimos  e  aquilo  que,  publicamente  ou  socialmente  se  reprova.  Através  de 

imagens  que  ora  denigrem  ou  diminuem as  mulheres,  ora  as  colocam numa 

situação de destaque, ora aparecem como submissas, ora como dominadoras. A 

exposição de seus dramas, suas fraquezas, seus desejos são perpassados por 

contradições: simultaneamente, estão presentes o amor romântico e o exercício 

da sexualidade como puro prazer. Tal dimensão encontra-se, também, vinculada 

aos  dramas  sociais:  ânsia  de  status,  interesse  pelo  dinheiro,  pelo  carro,  pelo 

apartamento,  sem falar  das normas que regulam as práticas sociais  e  o  jogo, 

muitas vezes doloroso, quando as mulheres tentam superá-las.

4.1.8. Quando Jandir “perde” sua arrogância?

Já  analisamos  a  representação  do  protagonista  como  construído  com 

traços  que  o  configuram  como  “cafajeste”,  “atrevido”,  “provocador”.  Agora, 

identifico uma seqüência que desqualifica e humilha a personagem central. Jandir 

aproxima-se de Leda, deitada na areia, e inicia um breve diálogo: - “Por que você 

escondeu o  jogo para  mim?”  –  “Que jogo?”  –  “Que seu velho  tinha ‘chutado’ 

você?”  –  “Porque  os  homens  gostam  das  mulheres  comprometidas,  é  mais 

excitante”. – “Pra mim tanto faz. Eu não estou a fim de glória”. Após essa rápida 

troca de palavras, Jandir aproxima-se, abraça Leda, e,  embora ambos estejam 

vestidos, é um momento de muita sensualidade e erotismo.

A  câmera  efetua  um deslocamento  e  focaliza  o  outro  casal,  que  tenta, 

inutilmente, dialogar. Há, aqui, um certo paralelismo entre essas duas seqüências, 

no  sentido  de  fazer  uma  representação  do  desencontro:  Vavá  e  Vilma  não 

conseguem se comunicar; a relação entre Jandir e Leda é frustrada. No momento 
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em que a câmera volta, já focaliza Leda em primeiro plano, sentada, e a postura 

de seu corpo e a expressão de seu rosto, são indícios de que nem tudo “correu” 

bem, assim como a expressão de abatimento de Jandir, que vemos em segundo 

plano. Ouve-se a voz de Leda, “quebrando” o silêncio:

                

-  Você não tem abusado dos comprimidos? – Ele,  humilde:  Sei  lá, 

deve ser preocupação. Jandir, de costas para ela, diz: – Troço chato, 

esse. Mas Leda mostra-se condescendente: - Isso acontece com todo 

mundo. – Comigo é a primeira vez. 

O filme, aqui, faz um jogo ao usar o primeiro e segundo planos. Ora Leda é 

focalizada em primeiro plano, ora Jandir. Ela sentada, fala quase para ela mesma: 

“Ninguém fica assim sem motivo, só diante de uma coisa que assusta a gente; 

diante de uma coisa grande demais”. A expressão do rosto de Jandir muda, perde 

a frieza, uma máscara que ele carrega, e passa, assim a ter interesse no que a 
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mulher diz. Senta-se ao lado dela, e uma atmosfera de entendimento os envolve. 

No silêncio, parece haver uma aproximação entre os dois. Leda corta esse clima: - 

Você não fala? Jandir, de cabeça baixa, desconsolado, responde: - O que é que 

eu posso dizer? – Nada.

Sabemos a preocupação que os homens, na nossa cultura, têm em relação 

ao  desempenho  sexual.  Para  os  padrões  de  masculinidade,  construídos  no 

cotidiano,  uma boa performance sexual  é  um atributo do “machão”,  e,  a  esse 

traço,  são acrescidos outros:  “força  e poder,  violência  e  agressão,  virilidade e 

potência sexual” (Parker, 1991, p. 76). Jandir age de forma violenta em relação a 

Vilma;  conquista  Leda,  para  depois  enganá-la  friamente  e  desrespeitá-la;  está 

sempre exercitando sua capacidade de demonstrar força e segurança. Assim, sua 

identidade masculina é definida em termos de virilidade e poder. Entretanto, não 

consegue ter relações sexuais com Leda. Se o perfil que o caracteriza é se dar 

muito bem com as mulheres, o fracasso no ato sexual, contribui para denegrir sua 

imagem.

Entretanto, as seqüências seguintes instigam outras interpretações, já que 

se processa um deslocamento do sentido anteriormente atribuído a Jandir.  Ou 

seja, uma imagem contrariando a outra, uma imagem contradizendo a outra. Na 

seqüência seguinte, Jandir é seduzido por Vilma, e, ao que parece, alcança um 

bom desempenho sexual.
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Aqui, o filme quer transmitir a idéia segundo a qual o problema de Jandir 

não deve ser valorizado; um problema ao qual não se deve dar tanta importância. 

É como se o filme quisesse minimizar o que aconteceu. Nesse caso, teríamos 

uma intenção “sabotando” a outra: Jandir não tem êxito em sua relação com Leda 

e,  nesse  sentido,  é  “humilhado”;  logo  depois,  ao  ser  seduzido  por  Vilma,  sai 

“vitorioso”. Parece que aqui, a “grande perdedora” é Leda; sua tristeza expressa 

no  tom  de  voz,  na  postura  do  corpo,  na  cabeça  pendendo  para  um  lado, 

demonstra abatimento. Seu corpo é pesado, suas costas ficam curvas, como se 

carregasse  um  fardo.  Essa  sensação  vai  se  acirrar  mais  ainda,  quando, 

posteriormente, presencia a cena de amor vivenciada por Jandir e Vilma. Mais 

uma vez em seu rosto transparece sofrimento, dor, indignação. Em um momento, 

enquanto tenta desviar seu olhar daquela cena, vira-se, caminha um pouco, mas 

logo volta, e depois se inclina para apanhar a camisa de Jandir. Mais uma vez, 

ocorre a representação da humilhação feminina, de sua subordinação ao poder do 

homem. Mais uma vez, a imagem de uma personagem violada, agredida. 

Vemos,  também, que os dramas íntimos da personagem masculina  são 

expostos:  mas  não  são  construídas,  apenas,  imagens  de  homem “insensível”, 

“machão”, representadas pela figura de Jandir.7 Sua intimidade é exposta, e não 

deixa de ser uma intimidade, muitas vezes, “pequena”, “diminuída”, “sofrida”. Seu 

desejo se reduz a atender aos apelos de uma sociedade de consumo: “meu sonho 

é ter um conversível”;  entretanto,  no que se refere aos sentimentos amorosos, 

Jandir é “perdido”. Em uma seqüência do início do filme, Vavá, cinicamente, lê o 

horóscopo  de  Jandir:  “no  que  diz  respeito  a  vida  afetiva:  deve  procurar 

estabilidade  emocional  e  estabelecer  um  clima  de  concórdia  com  a  pessoa 

amada. Cuide dos nervos”. Jandir, sem dar atenção a essas previsões, pergunta: 

-“Você está mesmo disposto?”  – “Claro!  Os nativos de Leão é que devem se 

7A  imagem  do  ator  Jece  Valadão  esteve,  usualmente,  associada  a  traços  que  remetiam  à 
arrogância, insolência, valentia. Em diversos filmes, dentre outros – Amei um bicheiro, Bonitinha,  
mas ordinária – sua personagem reforçava essa imagem. Segundo Gomes (2000, p. 115), existe 
uma relação entre personagem e ator. No teatro, é mais comum que o ator passe e o personagem 
fique. “No cinema quem permanece através das diversas personagens que interpreta é o ator”.
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cuidar!” –“Leda é de Leão?” pergunta Jandir e seu tom de voz indica um singular 

cuidado, uma preocupação que denota um interesse. A expressão de seu rosto, 

sempre impenetrável, perde a dureza, e seu olhar fica distante. Parece ser essa a 

forma da personagem vivenciar suas experiências íntimas, ou seja, com frieza.   

4.1.9. Jandir perde sua arrogância

- Vavá, você já dormiu no trem da central, fazendo “pingue-pongue” a 

noite toda, indo até Campo Grande sem parar? É fogo! As janelas não 

têm vidro, entra um arzinho encanado a noite inteira que não deixa 

ninguém dormir. E fome, Vavá, fome, já passou? Sabe estender a mão 

para pedir? Sabe cortar o frio com jornal? Roubar? O que você sabe 

para ser pobre, rapaz? Vavá responde: Posso trabalhar. – Você? – E 

você, sabe fazer o que? – Eu já estou até aqui, oh! Casca de batata, 

lixo. Comigo é diferente; sempre tive menos do que tenho. Você está 

entrando  na  fossa  assim:  olha  a  sua  mão,  só  serve  pra  isso,  pra 

segurar um copo de uísque.  

A personagem Jandir, sempre representada como possuidora de atitudes 

frias  e  insensíveis,  diante  da  vida  e  das  mulheres,  nesse  diálogo  traz  alguns 

indícios de elementos reveladores de uma outra dimensão de suas atitudes. Jandir 

expõe suas experiências e sua revolta diante da vida, e seu relato poderia evocar 

frieza e “coragem” no enfrentamento dos dissabores da vida, de sofrer fome e frio 

e, ainda assim, continuar “lutando” pelo que ele quer. Vavá, sim, é fraco, covarde, 

dedicando-se, a vida toda, a “segurar um copo de uísque”. A tonalidade8 de sua 

8A noção de tato significa, entre outras definições, o cuidado de falar sem causar ofensas. No 
processo comunicativo, o “tato” refere-se a elementos verbais, que são os acentos e entonações. 
“As palavras estão sempre saturadas de acentos e entonações”. A entonação de Jandir revelou, 
naquele momento, um homem preocupado, interessado por Leda, exatamente aquela que seria, 
depois, violentamente desrespeitada por ele. No cinema, o tato se expressa através dos elementos 
extra-verbais  do  discurso  lingüístico.  No  cinema  sonorizado,  isso  é  possível,  pois,  além  de 
ouvirmos “as palavras, com seu acento e entonação (também), testemunhamos a expressão facial 
ou corporal  que acompanha as palavras:  postura  de arrogância  ou resignação,  a sobrancelha 
erguida, o olhar de intimidação ou de ironia, a olhadela irônica que modifica o sentido ostensivo de 
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voz, por sua vez, o denuncia, revelando um homem magoado e ressentido com 

suas  experiências:  “Sempre  tive  menos  do  que  tenho”.  Percebe-se  neste 

depoimento a maneira  pela  qual  os dramas pessoais  se vinculam aos dramas 

sociais, como essas duas dimensões estão intimamente articuladas. Trata-se, aí, 

de situações enfrentadas que dizem respeito a questões sociais – fome, condições 

de vida sub-humana, sem ter onde morar, sem ter como sobreviver - responsáveis 

por uma situação de desamparo diante de vida. 

Essa seqüência, transcorrida em um descampado, marca, a separação de 

classe social entre as duas personagens, simbolizada por uma cerca de arame. 

(Logo no início do filme essa diferença de classe social é apontada, num momento 

em que Jandir pede para dirigir o carro, e isso é negado por um simples gesto de 

Vavá.  A  vergonha  de  Jandir  é  percebida  por  sua  expressão  facial).  Jandir  é 

focalizado em primeiro plano ao fazer suas queixas; do outro lado, também “dentro 

do foco”, encontra-se Vavá, que apenas escuta; ao fundo, também com nitidez, 

observamos as imagens de um fotógrafo que tira  fotos de um modelo.  Nesse 

cenário,  estabelece-se  uma  oposição  entre  o  que  ouvimos  e  o  que  vemos; 

enquanto Jandir fala, observamos o esforço do fotógrafo em examinar a luz para 

tirar fotos de um modelo. Depois, Jandir e Vavá encontram-se do “mesmo lado” , 

como a indicar uma identidade de interesse, expresso, agora, na execução de um 

plano a ser aplicado à prima deste último. 

A seqüência final  é  composta  de um único plano,  sendo a personagem 

focalizada, de frente, pela câmera. Jandir abandona o carro e, firme e impassível, 

caminha  pela  estrada9:  qual  o  significado  do  gesto  de  Jandir?  Significa  o 

abandono de algo tão almejado como alcançar status social? Acalentou o sonho 

“de  dirigir  um  conversível”.  Poderia  ser  uma  sugestão  de  uma  mudança  de 

um enunciado” (STAM, 1993, p. 159).

9 No momento do lançamento do filme, o produtor Jece Valadão cortou essa cena, segundo ele, 
por  motivos  financeiros:  “aquela  caminhada”  encarecia  o  filme,  que  já  se  arrastava  em  sua 
realização para além do prazo acordado. Isso foi motivo de agressão física entre ele e o diretor 
Ruy Guerra, conforme revelou Jece Valadão em uma entrevista concedida a Pedro Bial, no Canal 
Brasil, em 2005. Aqui nos interessa sublinhar o inconformismo manifestado pelo cineasta, dada a 
significação que esse segmento desempenha no filme. 
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perspectiva ou de mentalidade, de uma transformação da personagem, de uma 

outra  concepção  de  mundo,  depois  da  experiência  do  dia  anterior?  Ou, 

poderíamos pensar em algo bem mais prosaico,  tal  como a simples busca de 

gasolina? Poderia, assim, se pensar que sua “condição de cafajeste” (de alguém 

sem caráter, que gosta de se dar bem), estaria negada, a partir dessas últimas 

imagens? Ele estaria livre dessa “pecha”? Quando Leda encontra-se ao seu lado, 

no  carro,  demonstrando  uma  infinita  tristeza,  Jandir  confirma  sua  atitude  de 

insensível, de durão, de frio, de alguém que não se rende aos sentimentos.

A caminhada em linha reta indica uma direção, um rumo determinado, ao 

contrário dos constantes deslocamentos das personagens ao longo do filme. Mas 

não  está  explicitado,  aí,  “um  recado  didático”,  indicando  uma  mudança  de 

concepção de mundo da personagem. Não se sabe se seus anseios de ascensão 

social foram negados pelo fato de abandonar o carro, considerando que não existe 

uma mensagem fechada.  Há, apenas, a idéia de “que é preciso caminhar”, de que 

existem  outras  possibilidades,  embora  não  sejam  explicitadas,  já  que  “nada 

confere direção a sua trajetória” (XAVIER, 1983). 

A  caminhada  de  Jandir  é  acompanhada  por  notícias  –  nacionais  e 

internacionais – transmitidas pelo rádio, abordando os mais variados temas: de 

Bogotá,  sobre  futebol,  referindo a  “boa  atuação  do quadro  do  Palmeiras,  que 

derrotou o time oficial do país; Punta Del Este: o Chanceler San Thiago Dantas 

proferiu uma verdadeira aula de direito internacional e firmou os seguintes pontos: 

o governo brasileiro está alinhado ao campo da democracia  (...)  Reconhece a 

Cuba ou a qualquer outra nação, o direito de escolher o sistema ou o seu próprio 

governo; Recife: Fome no Nordeste; 50 mil favelados fazem hoje a marcha da 

fome”.

As  notícias  podem  significar  que  o  filme  está  alinhado  aos  grandes 

problemas  sociais,  enquanto  os  problemas  pessoais,  os  dramas  íntimos 

vivenciados  pelos  quatro  personagens  não  têm tanta  importância.  As  notícias 

relativas ao Brasil, além do futebol – paixão do brasileiro – tratam de política, de 

democracia,  de  fome,  temas  privilegiados  pelo  Cinema  Novo.  Poder-se-ia 
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perguntar se o filme estaria dizendo: diante de tantos problemas importantes e 

graves,  as  questões  pessoais,  as  experiências  relativas  à  intimidade,  são  de 

menor importância. Por outro lado, poderíamos perguntar por que escolher como 

enfoque exatamente a vivência dos dramas íntimos? Uma possível  resposta é 

estabelecer um vínculo entre os dramas pessoais e os dramas íntimos: eles estão 

articulados.

4.2. A Falecida

4.2.1. Tecendo sua própria morte

O dramaturgo Nelson Rodrigues, através de um olhar perspicaz e sensível, 

faz, em suas peças, representações dos conflitos das relações familiares, da crise 

da autoridade patriarcal, construindo, em seus dramas, imagens de mulher cujos 

traços evocam mulheres “sedutoras”,  “pecadoras”,  ganhando relevo as práticas 

que remetem à traição ou à infidelidade da mulher casada. É essa a temática da 

peça A falecida (1957), adaptada para o cinema, por Leon Hirszman, em 1965. 

É possível identificar no filme representações do feminino que lembram a 

tensão existente entre  práticas  referendadas pelos  padrões de  uma sociedade 

ainda marcada por concepções ditas “conservadoras” ou “tradicionais”, e práticas 

que, simultaneamente, questionam tais padrões. Ainda na perspectiva de fazer 

representações  do  esgarçamento  das  relações  familiares,  Nelson  Rodrigues 

constrói tipos ou figuras masculinas marcadas pela falta de determinação e pela 

fraqueza.  As  experiências  vivenciadas  na  esfera  da  intimidade  são,  aqui, 

marcadas  pelo  conflito:  não  se  trata,  assim,  de  mostrar  relações  conjugais 

configuradas de forma harmoniosa, harmonia muitas vezes conseguida a duras 

penas; pelo contrário, são relações que se afastam do paradigma do casamento 

como  instituição  inabalável,  do  amor  romântico,  enfrentando,  por  seu  turno, 

tensões e conflitos. O tema preferido do autor é a infidelidade, sobressaindo-se, 

principalmente, a traição da mulher casada. 
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 A adaptação da peça A falecida (1964-65), por Leon Hirszman, integrante 

do  grupo  de  diretores  que  compunha  o  Cinema  Novo,  vem  confirmar  uma 

tendência, presente na postura de alguns cineastas, de realizar filmes voltados 

para as representações dos dramas íntimos, distanciando-se, como vimos, das 

“propostas revolucionárias” daquele movimento. Isso não foi visto com bons olhos 

por alguns analistas, sendo, de certa forma, identificado como um filme “menor” ou 

não tão importante. 

A Falecida  poderia ser um esplêndido retrato da vida suburbana 
carioca e excelente evocação do marasmo em que vive grande 
parte da classe média do país. (...) não fosse a segunda parte do 
filme, em que um retrospecto dá a explicação do comportamento 
de  Zulmira:  tudo  isso  porque  fora  adúltera  e  apanhada  em 
flagrante por uma vizinha (BERNARDET, 1978, p. 93/94).

Desenvolvo,  aqui,  uma  análise  que  acrescenta  outras  concepções  em 

relação às já existentes. Isso é possível, na medida em que adoto a perspectiva, 

segundo a qual, o texto fílmico está sujeito a uma variedade de interpretações. 

Mas não apenas isso. No próprio filme é possível perceber, através da associação 

de imagens, outros significados que se colocam para além do enredo. A opinião 

de Bernardet segundo a qual o filme peca por não enfatizar as questões sociais, é 

possível ser contestada, pois, a despeito da história girar em torno da “traição” e 

da infidelidade feminina, outros temas, talvez de forma sutil ou sub-repticiamente 

são tratados,  o  que permite  dizer  que problemas referentes à macro estrutura 

social também são abordados, tais como o desemprego, a pobreza, ocasionando 

o desencanto pela vida. O filme evoca, assim, a decadência vivida por uma parte 

da classe média, sem perspectivas e sem projetos e, neste sentido, percebemos 

indícios  de  uma  vida  cercada  por  precárias  condições  materiais:  tais  sinais 

tornam-se evidentes pela casa onde moram, vistos nas paredes sem pintura, na 

pequenez da cozinha, no preparo da comida.  Assim, a segunda parte do filme 

não diminui  a  reflexão sobre  o  “destino”  da  classe média;  antes,  aponta  para 

novos elementos capazes de conferir mais força a essa situação, na medida em 

que  faz  representações  das  adversidades  enfrentadas  pelas  pessoas  no  seu 
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cotidiano. Vou mais além: o ponto que, segundo Bernardet, enfraquece o filme, 

“tudo isso porque fora adúltera e apanhada em flagrante por uma vizinha” não 

deve  ser  desmerecido,  visto  evocar  o  sofrimento  vivenciado  por  homens  e 

mulheres  no  plano  das  relações  interpessoais:  o  drama  vivido  por  Zulmira,  o 

conflito que pode acarretar o adultério feminino em uma sociedade cujos valores 

são intolerantes  em relação à infidelidade da mulher,  o  sofrimento  do  homem 

traído,  ridicularizado  e  humilhado.  Identifico,  também,  que  as  cenas  mais 

significativas  de  A  falecida são  feitas  em  “interiores”  (ao  contrário  de  Os 

cafajestes, conforme frisamos anteriormente), e sabemos que essa escolha tem 

uma  finalidade  expressiva.  A  casa  onde  vivem  Tuninho  e  Zulmira  é  aqui 

apresentada, expressando imagens de toda uma decadência financeira da família, 

evocando, por conseguinte, um empobrecimento dessa classe média. Aparecem, 

ali, não apenas sinais de deterioração e de pobreza materiais – a velha geladeira 

com a pintura estragada; a mosca que voa e pousa na camisa dele; o prato feito 

na cozinha, coberto com uma tampa de panela e posto sobre a mesa na sala de 

jantar,  pela  mulher –,  mas  também  simbolizando  ausência  de  relações  mais 

afetuosas:  o descuido no jantar,  a falta de interação ou interesse,  no caso de 

Zulmira que não dá ouvidos à queixa do marido pela falta de trabalho e ele, que 

mostra indiferença às preocupações da mulher, pois sua paixão é o futebol: “Às 

vezes eu tenho inveja de ti, tu não te interessas por futebol, não sabes quem é o 

Ademir. Não ligas para nada!”. Relações sociais fragilizadas são mostradas pelo 

silêncio da mãe, pela ausência de comunicação entre ela e Tuninho – não trocam 

uma palavra, sequer! –, pelo tratamento ríspido da filha. 

Neste  sentido,  examino,  no  filme  A  Falecida,  como  se  configuram  os 

dramas íntimos, como estão representados o feminino e o masculino, como estão 

configuradas as relações de poder e que vínculos são estabelecidos entre essas 

duas dimensões: problemas pessoais e problemas sociais.  Não pretendo, com 

isso, apontar a infidelidade de Zulmira como uma decorrência direta da situação 

econômica  vivenciada  por  ela.  Adotar  esta  postura  resultaria  numa  análise 

mecanicista e redutora. 
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Assim, não entendo o adultério como uma forma encontrada por Zulmira (a 

personagem central) para negar uma vida decadente, cercada pela pobreza e falta 

de projetos. Aqui, não se trata apenas disso. Tal situação, por si só, não justificaria 

o adultério: manter uma relação amorosa para sair da pobreza não foi o motivo da 

atitude de Zulmira: a ela não interessava ter roupas caras, jóias, coisas materiais. 

Aqui,  há outra  ordem de razão para explicar  a  traição,  e  que está situada na 

dimensão do desejo. 

Considerando  que  os  filmes  dialogam  entre  si  (VANOYE,  2002),  traço, 

agora,  um  paralelo,  mostrando  que,  conforme  indiquei  em  Os  Cafajestes,  as 

mulheres não são apenas vítimas, mas reagem ao poder masculino, o que revela 

o  caráter  contraditório  das  práticas  femininas  e  masculinas.  Fazendo  um 

contraponto do enredo e da construção das personagens daquele filme com  A 

falecida,  veremos que, neste último, as relações de poder são configuradas de 

forma bastante peculiar. As personagens masculinas, pelo menos explicitamente, 

não  adotam  atitudes  agressivas  em  relação  às  mulheres.  Tuninho  apresenta 

alguns traços que o enquadram como dócil, sendo, ao longo do filme, humilhado e 

desmerecido. Zulmira, ao ser infiel a ele, o fere duplamente: em sua dignidade e 

em  sua  masculinidade.  Ela  arma  um  esquema  que  levará  o  marido  a  tomar 

conhecimento  da  traição,  através  da  confidência  feita  pelo  próprio  amante, 

expondo Tuninho a um intenso sofrimento.  Zulmira  é representada como uma 

mulher  aparentemente  determinada,  forte,  mas desmorona emocionalmente  ao 

transgredir  as  regras  sociais,  e  toma  uma decisão  que  não  tem volta.  Assim 

pergunto:  que  significados  são  atribuídos  aos  comportamentos  de  homens  e 

mulheres,  neste filme? De que forma as imagens de homens e mulheres são 

construídas?  Como  são  representados  os  valores  presentes  no  universo 

masculino e feminino? 

O estudo do filme possibilitou a problematização de tais questionamentos. 

Para tal, faço uma descrição inicial da macroestrutura do enredo: trata-se de uma 

história que apresenta certa linearidade. Mesmo que parte do enredo seja contado 

em flashback, os cortes no interior dos planos não dificultam a compreensão da 
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história.  Interpreto o filme tomando como referência  os eixos que escolhi  para 

análise: a representação dos dramas íntimos; nos dramas íntimos identifico como 

estão  representados  o  feminino  e  o  masculino,  e  de  que  forma aparecem as 

contradições presentes no processo de construção das personagens. 

4.2.2. Sinopse: plano macabro

O filme aborda o drama de Zulmira (Fernanda Montenegro), que se vê sem saída, 

diante  da  descoberta,  por  uma  prima,  de  sua  traição  ao  que  traía  o  marido. 

Casada com Tuninho (Ivan Cândido), vive numa casa do subúrbio da cidade do 

Rio de Janeiro. Vivenciam um cotidiano comum: ela realiza as tradicionais tarefas 

domésticas: cozinha, passa roupa, serve as refeições, enquanto ele desempenha 

a função de provedor e,  embora desempregado, mantém a “casa” através dos 

parcos recursos que recebe da indenização. É neste contexto que se desenrola o 

filme, apresentando, basicamente, duas partes distintas: na primeira, a visita de 

Zulmira a uma cartomante e a notícia de que “existe uma mulher loura no seu 

caminho” contribuem para a personagem central ir montando sua estratégia: tenta 

convencer o marido de que está sendo vítima de um “trabalho” de macumba que, 

com certeza, a levará à morte. Preparado o terreno, ela própria vai tecendo seu 

destino. Pede ao marido um enterro rico e luxuoso: o dinheiro seria dado por um 

amigo de Zulmira e o próprio Tuninho deveria apanhá-lo. A segunda parte é o 

relato desse amigo que, sabemos depois, se tratar, não de um “amigo”, mas de 

seu amante. Tuninho, ao pedir o dinheiro,  vê-se obrigado a ouvir a história de 

amor vivenciada por Zulmira com João Pimentel.  Os momentos de prazer são 

contados  com  detalhes.  Mas,  segundo  conta  o  amante,  a  relação  entre  eles 

chegou ao fim depois de um fatídico encontro com uma “mulher loura”. A partir 

daí, Zulmira recusou-se a vê-lo. 
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Primeira parte

A história começa em um dia chuvoso. A câmera, fazendo uso de um plano geral, 

mostra  Zulmira  andando pelas  ruas,  e  vai  aproximando-se  lentamente  de  sua 

figura, até o momento em que ela bate à porta de uma velha casa. Aparece uma 

mulher, meio desconfiada, que a deixa entrar, não sem antes ouvir de Zulmira que 

ela havia sido recomendada por uma conhecida – “D. Lourdes, ela tem um filho 

doente, esteve aqui na semana passada”. Logo as duas estão sentadas, uma de 

frente  para  a  outra.  Ouvidas as  previsões,  Zulmira  paga e  sai.  No trajeto,  os 

créditos são mostrados, a começar com o título A FALECIDA, impresso sobre o 

rosto da personagem. A câmera fixa, insistentemente, em primeiro plano, o rosto 

de Zulmira que não desvia seu olhar, e vai acompanhado todo o seu percurso: um 

longo caminho a pé, outro de trem. A música é suave, é bonita, e triste.

A visita à cartomante serviu de pretexto para Zulmira montar seu plano macabro. 

Conta  ao  marido  sua  ida  à  cartomante,  a  previsão  das  cartas,  indicando  a 

existência de uma “mulher loura em sua vida”. A partir  daí,  sente-se doente e 

indisposta. Possivelmente, seu mal estar, segundo ela, já seria resultado de um 

“trabalho de macumba, de muita macumba”, encomendado pela mulher. Procura 

um médico que lhe atesta perfeita saúde, o que, contraditoriamente, reforça seu 

estado de abatimento e definhamento. Fazendo parte de sua estratégia, visita uma 

casa funerária a fim de planejar seu enterro, com luxo e com muita pompa. A cada 

dia que passa, sente-se mais e mais doente e uma sutil alegria apodera-se de seu 

semblante, de seu corpo, de seu ser.  No leito de morte,  pede ao marido para 

procurar um conhecido seu, um homem rico que, com certeza, lhe dará dinheiro 

suficiente para ter um enterro de luxo. 

Segunda Parte

Tuninho atende o pedido de Zulmira e, a partir daí, delineia-se uma outra história: 

o  homem  relembra,  com  saudade,  a  história  de  amor  vivenciada  pelos  dois. 

Sentiram uma forte atração, uma impulsiva paixão, que durou até se encontrarem 

com uma “mulher loura”. O retrospecto relatado por Pimentel, todo em flash-back, 
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revela uma história de traição e desejo. Ao seu término, Tuninho declara, cheio de 

tristeza e raiva, sua “verdadeira” identidade. A despeito de vingar-se de Zulmira, 

ao encomendar “o caixão mais barato”, sai derrotado e humilhado.

4.2.3. A astúcia de Zulmira

Após essa descrição, a minha análise vai seguir ou terá como referência os 

eixos temáticos por mim definidos anteriormente e que emergem do próprio texto 

fílmico: a traição, a morte, as relações familiares, como são vivenciados os dramas 

íntimos e como são expostos e, a partir daí, que representações são feitas do 

feminino e do masculino, tendo como fio condutor as relações de poder. Para isso, 

é preciso examinar não só a narrativa, a associação das imagens, e as outras 

práticas empregadas pelo cinema. Não esquecer que, muitas vezes, partes do 

enredo, das imagens, da música, são empregadas com determinados significados, 

que serão, simultaneamente, negados, “um sentido sendo sabotado por outro”. 

Neste sentido, aponto, inicialmente, a forma através da qual a “ironia” é usada em 

relação à ação da cartomante.    

A  casa  da  cartomante,  provavelmente  deve  ter  pertencido,  em  outros 

tempos, a pessoas ricas: o muro baixo deixa entrever uma sólida edificação, que a 

desgastada pintura da fachada indica uma situação de precariedade. O interior da 

casa, um cômodo que funciona ao mesmo tempo, como sala, quarto e cozinha, 

retira  o  clima  de  recolhimento,  aparentemente  necessário  a  uma  atividade 

“mística”.  Causa estranheza a presença das crianças, assim como das camas, 

cada uma em um canto da “sala”, rodeando a mesa, em torno da qual se postam 

as duas mulheres. Também surpreende misturar os afazeres domésticos (ir até o 

fogão, cuidar para a comida não queimar) com uma prática que, supostamente, 

procura desvendar (ou adivinhar) o destino das pessoas. Interessante o fato de ela 

“se arrumar” para atender Zulmira: tira o avental, se desculpa pela “desarrumação” 

da casa – “não repare...” – fala baixinho para as crianças (filhos?) se retirarem. 

Há, aqui, uma intenção do filme em desmerecer não somente esta atividade de 
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cartomante, mas, também, de questionar a validade dessa prática que se pretende 

capaz de guiar a vida das pessoas, tendo como referência os conselhos de uma 

cartomante. 

-Estou numa aflição tão grande, Madame Crisálida! (Este é o primeiro 

desabafo de Zulmira).  Um gesto indicando silêncio é a resposta da 

mulher. Inicia a leitura das cartas e lança um olhar “forte” para a sua 

interlocutora:  -  Vejo  em sua  vida  uma mulher.  –  Mulher!?  (Reage, 

incrédula,  Zulmira).   –  Loura.  Cuidado com a  mulher  loura.  –  Que 

mais? – É tudo o que as cartas dizem. 

A  informação  dada  pela  cartomante,  da  presença  de  uma mulher  na  vida  de 

Zulmira,  vai  sendo  habilmente  empregada  por  ela,  como  argumento  para  a 

montagem de seu plano:

                   

                   Sabe aonde eu fui hoje? À cartomante, a tal que me indicaram. – Você 

é teimosa. Disse para não ir! – Pois olha, fui e não me arrependi! Ela 

me abriu os olhos, direitinho. Encara com insistência o marido, que 

continua a comer, demonstrando uma certa indiferença. – Sabe o que 

ela me disse, logo de cara? Que tomasse cuidado com uma mulher 

loura. Que tal? Ele, desinteressado (ou com descaso), pergunta: - E 

daí? – Acha pouco? 

A técnica do campo contra-campo mostra a figura do homem através do 

olhar de Zulmira, que por sua vez encontra-se de costas para o espectador ou 

para a tela (na verdade o espectador também vê através do olhar da mulher). E o 

que vê? Um homem que expressa desalento, na expressão do rosto, na forma de 

comer,  e  na  apresentação  de  um prato  feio,  um simples  arroz  e  feijão.  Essa 

imagem é rica no sentido da representação do desânimo, e seu sentido será mais 

ainda  complementado  pelo  depoimento:  “Andei  a  tarde  toda  e  não  encontrei 
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emprego que prestasse!”  Em outro  plano,  Tuninho encontra-se de costas,  e a 

câmera focaliza Zulmira, passando insistentemente as mãos sobre a toalha e seu 

olhar apreensivo procura o olhar do marido, mas ele não demonstra interesse pelo 

que ela fala. Diante da persistência de Zulmira, com o intuito de falar sobre suas 

angústias,  Tuninho exaspera-se, “Então você sai  de casa, debaixo de um toró 

daqueles, larga-se para os cafundós do Judas, para ir atrás de uma cretina?”. 

Apesar desse desabafo exaltado, a relação entre eles não tem a marca da 

agressividade: quer dizer, apesar dos desencontros, apesar de um não dar muita 

atenção,  ou  não  se  envolver  com  as  “histórias”  do  outro,  eles  mantêm  uma 

convivência  sem a  explicitação  de  supostas  divergências  ou  insatisfações,  no 

âmbito  da  casa.  Ou  seja,  as  representações  são  de  uma  relação  conjugal 

destituída de afetividade, de grandes emoções. Isso parece se tornar mais visível 

quando se  compara,  por  exemplo,  com a relação que se  estabelece entre  os 

homens, em espaços predominantemente masculinos. Refiro-me às discussões 

sobre futebol,  no salão de sinuca – por onde somente homens circulam, para 

jogar,  para  discutir.  Ali,  caracterizados  como  torcedores,  amantes  dos  seus 

respectivos times, em meio às divergências em torno do futebol, expressam-se 

representações de euforia, de entusiasmo. O mesmo se percebe, ao final do filme, 

numa  partida  de  futebol  entre  Vasco  e  Fluminense,  estádio  lotado,  quando 

Tuninho se levanta, na arquibancada e, esbravejando, como que num desabafo, 

deixa transparecer emoção,  sentimentos que podem ser os mais controversos, 

relativos à traição de que foi vítima (praticamente àquela mesma hora, acontecia o 

sepultamento  de  Zulmira)  relativos  ao  desempenho  de seu time.  Então,  estou 

apenas ressaltando a mudança de comportamento, num e noutro contexto.  Ou 

seja, a ausência de representações que evoquem afetividade na relação com a 

mulher, no espaço da intimidade e a explicitação do contrário, em um ambiente 

“da rua”, com amigos ou conhecidos, homens, no salão da sinuca, no estádio de 

futebol.

Zulmira, voltada para seu mundo interior, não se deixa intimidar com aquela 

reação do marido, ou melhor, ignora totalmente o fato de Tuninho condenar sua 
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ida à cartomante, decidida a levar sua estratégia até o fim. Na seqüência seguinte, 

continua insistindo no mesmo assunto e a ingenuidade de Tuninho, contribui para 

fortalecer,  mais ainda, seu plano: -  “benzinho, me dá uma opinião, um palpite, 

quem será a tal mulher loura?” – “Eu que sei, Zulmira!” – “Vê se te lembra, quem 

pode ser?” – “Tua prima!” – “Qual prima?” – “Ora, Zulmira, qual é a tua prima que 

mora  aqui  do  lado?”.  A  indicação  da  cartomante  de  uma  “mulher  loura”  se 

materializava.  Se,  a  princípio,  o  marido  menospreza  a  prática  da  cartomante, 

posteriormente, sua posição parece indicar que está convencido da veracidade 

das  cartas,  fato  manobrado  com  astúcia  por  Zulmira,  animando-a  a  dar 

continuidade ao seu plano. Esforça-se para que o marido acredite na existência da 

“verdadeira” culpada pela sua doença e morte. Esforço vão, já que ela própria 

encarrega Tuninho de uma tarefa que irá levá-lo a conhecer a verdadeira história 

através do amante. A fim de livrá-la da culpa? Pode ser uma possibilidade, mas 

sua maior angústia advém do inconformismo diante da descoberta da vizinha. 

Através  do  relato  do  amante,  tomamos  conhecimento  de  sua  mágoa: 

“Desde aquele dia ela não fala mais comigo, nem me cumprimenta, vira o rosto”. 

O amante pergunta: - “E você liga!” – “Ligo sim!” Assim, sua morte decorre não por 

se culpar de sua infidelidade, mas devido ao julgamento que faz de si mesma: 

“perdeu o valor”,  deixou de ser vista como uma “mulher direita”, ou como uma 

“mulher honesta”. Assim, a infidelidade, em si, talvez não se constitua em grande 

problema; afinal, aquela atração brusca, incontrolável, que levou à relação sexual 

no chão do “banheiro” de um restaurante, sem, no entanto, ser vista por ninguém 

(aquele  espaço  público,  por  um  momento,  foi  espaço  de  intimidade),  levou 

Zulmira, também, à experiência do prazer. O que a incomodava, agora, era o fato 

de a sua infidelidade haver se tornado pública; tudo porque Pimentel enlaçou o 

seu braço, na rua, ousadia de um gesto da qual ela se deu conta, imediatamente 

– “olhe esse braço...”. 
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4.2.4. Encenação

Assim, para dar  mais precisão ao seu projeto,  que será respaldado por 

Tuninho, monta uma encenação, numa tentativa de conferir autenticidade ao ardil 

criado por ela. Interessante examinar as cenas que se seguem à indicação de 

Tuninho sobre a identidade da “mulher loura”. Ele deita-se na cama, e adormece. 

Ela anda nervosamente, de um lado para o outro do pequeno quarto, e sua voz 

adquire um tom de profunda indignação e, quase em um monólogo, diz: -  “Só 

pode ser ela. Oxigenada, mas loura. Além do mais minha parenta, longe, mas é! 

Nunca lhe fiz nada!” A câmera focaliza Tuninho que, deitado na cama, vira-se, 

como a demonstrar indiferença. Em outro plano, mostra o rosto angustiado da 

mulher: “Agora eu sei de tudo; hoje eu passei o dia todo com tosse, dores nas 

costas, nariz  entupido”  – “É gripe”.  – “Gripe o que!  Macumba, sim macumba”; 

Macumba, o que essa cara me fez. – “Mas a mulher é protestante!”. 

Cansada de andar pelo quarto, senta-se, na beira da cama.  Aqui, ganha 

dimensão, não apenas o tom da voz, firme, indignado, assim como a expressão de 

seu rosto, que a câmera focaliza em primeiro plano ou em close-up, que também 

aparenta segurança no que afirma. Desfia um rosário de queixas contra Glorinha, 

apontando seu cinismo e falsidade:

Você acredita que ela é tão séria quanto diz? Mulher que beija de boca 

aberta é uma sem-vergonha. Pode ser o marido, pode ser o raio que o 

parta, é uma sem-vergonha! Pra começo de conversa não sai mais de 

casa, depois não vai à praia, não põe maiô!  

Levanta-se para “sacudir” Tuninho, que parece dormir tranqüilo. Ela, agora, 

tem o  tom de voz  desesperado,  senta-se,  revelando um profundo abatimento: 

“Glorinha está cavando a minha sepultura.  Olha só a ronqueira  do meu peito. 

Glorinha está cavando a minha sepultura!”. A câmera aproxima-se de seu rosto: 
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sua expressão facial demonstra uma infinita tristeza, com lágrimas nos olhos, e, 

de forma quase imperceptível, um leve movimento na face, como a esboçar um 

sorriso. Aqui,  o enquadramento da câmera deixa transparecer os contraditórios 

sentimentos  vivenciados  pela  personagem,  de  tristeza,  mas  por  outro  lado, 

também de satisfação com a decisão em levar seu plano até o fim.  

Sua revolta e seu julgamento voltam-se contra si  própria. Condena suas 

próprias práticas sexuais – “mulher que beija de boca aberta não presta”, assim 

como atitudes cotidianas, ir  à praia,  usar maiô. O ataque contra mulheres que 

adotam tais comportamentos, consideradas por ela como indecentes, repete-se, 

ao recusar o convite, feito por Tuninho, numa bela manhã de sol,  para irem à 

praia. – “Deus me livre, com as dores que estou sentindo! Depois não aprovo mais 

praia. Me converti, sabe. Não tenho maiô”. – E o teu? – “Joguei na lata do lixo”.  

 Reforçam-se,  aqui,  traços  que  indicam  contradições  e  ambigüidades 

vivenciadas  pela  personagem:  mostra-se,  destemida,  determinada,  ousada  e, 

simultaneamente,  assume uma postura conservadora.  “A mulher  de  maiô  está 

nua, nua no meio da rua, nua no meio dos homens!” Ao manifestar sua opinião, 

diz,  implicitamente  para  o  marido,  que  age  como  uma  “mulher  honesta”, 

parecendo  um  pedido  de  desculpas  a  ele,  pelo  fato  de  lhe  ter  sido  infiel.  A 

despeito  de  não descartarmos essa  possibilidade,  a  análise  das  imagens e  a 

movimentação da câmera, possibilita outra interpretação. Zulmira é focalizada em 

câmera baixa, o que lhe atribui um certo poder, enquanto Tuninho aparece numa 

posição que o diminui. Seu desconhecimento a respeito dessa Igreja a faz reagir 

com superioridade: “Você não entende nada disso!” Ele, por sua vez retruca, sem 

o menor ressentimento:  “Olhe,  não tenho nada a ver com isso.  Você é maior, 

vacinada, pode ter a religião que quiser. Mas vamos à praia; ora bolas! O que tem 

a ver a praia com as calças?”.

O fato de revelar que havia se convertido, não deve ser entendido como um 

pedido  de  desculpas,  pois  enquanto  vivencia  sua  história  de  amor,  não  é 

acometida de nenhum sentimento de culpa e, somente depois do surpreso olhar 

que Glorinha lhe dirige, condena-se a si mesma. Assim, o fato mesmo de ser infiel 
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ao marido não se torna o principal motivo de preocupação para ela. Seu drama 

surge a partir  daquele momento, daquele “olhar” punitivo, e do comportamento 

assumido  pela  vizinha  de  não  mais  lhe  dirigir  a  palavra,  um  olhar,  numa 

condenação insuportável. Fatalmente teve que renunciar a uma paixão, não por se 

sentir culpada por não cumprir uma das exigências firmadas no casamento, desde 

que sua infidelidade não era exposta, se dava na intimidade, às escondidas, mas 

pelo julgamento que a prima faria a seu respeito. Certamente, tais questões estão 

interligadas,  mas  percebo  a  predominância  de  um  outro  sentimento  que  se 

sobrepõe à culpa. 

4.2.5. Culpa ou vergonha?

Como interpretar os sentimentos vivenciados por Zulmira? Por que ela se 

condena e passa a tramar a sua morte? O filme parece dizer que sua culpa não 

decorre do fato de ter sido infiel ao marido, conforme observei anteriormente, mas 

antes, em razão de não suportar o peso das regras sociais. Quanto às práticas 

sexuais, quais sentimentos afloraram no momento em que Zulmira percebeu ou 

sentiu que estava em desacordo com as exigências sociais, ou seja, quando se 

afastou  daquilo  que  é  considerado  como  uma  “forma  de  expressão  sexual 

legítima, que deve se dá no casamento”? A despeito da dificuldade de separar 

essas  duas  dimensões  –  sentimento  de  culpa  pelo  não  cumprimento  de  um 

compromisso assumido no casamento, e sentimento de humilhação causado pelo 

julgamento dos outros -, minha hipótese é que o filme privilegia representações da 

força coercitiva das normas sociais. Assim, foi, primordialmente a vergonha, que 

fez  Zulmira  tecer  sua  morte.  Vergonha  representada  pela  quebra  das  regras 

sociais.  Penso,  assim,  que,  a  despeito  do  filme  construir  representações  que 

evocam determinação e segurança – Zulmira toma o destino em suas mãos –, ao 

mesmo tempo, são os valores conservadores que terminam por vigorar.      

Interessado em demonstrar o peso do discurso religioso, Parker estabelece 

uma  separação  entre  culpa  e  vergonha,  em  que  relativiza  a  dimensão  da 
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vergonha. “Enquanto a vergonha se exerce principalmente em relação aos outros, 

a  culpa  se  instala  dentro  do  indivíduo”.  O  autor  acrescenta,  ainda,  que  o 

sentimento de culpa –  “o  sentimento  do  eu  como culpado”  –  é  decorrente  da 

noção  de  pecado,  que,  por  sua  vez,  está  intimamente  ligada  ao  âmbito  da 

sexualidade. Então, o que Parker chama uma “simples fonte de vergonha”, aqui 

ganha uma configuração bem maior,  porque a “opinião alheia”,  neste caso, irá 

representar  o  código  moral,  as  regras  a  serem cumpridas,  conforme revela  a 

própria Zulmira, em sua visita à cartomante: “Madame Crisálida, estou tão aflita!” A 

aflição  expressando-se  nas  suas  feições,  no  corpo  que  se  curva,  nas  mãos 

encrespadas,  vem  associada  à  vergonha.  Tal  sentimento,  se  profundamente 

penoso para uma mulher, obrigando-a, neste caso, a tecer sua morte, não teria 

qualquer  fundamento  se  fosse  referido  ao  homem,  pois  o  olhar  alheio  não  o 

condenaria de uma forma tão rigorosa.

A vida sexual do homem é quase incitada. A vida sexual feminina 
é definida por um conjunto de controles rígidos que fazem todas as 
manifestações  fora  do  casamento  absolutamente  imperdoáveis. 
(...) Já para o homem, o casamento tem um papel relativamente 
pequeno  na  canalização  ou  restrição  das  atividades  sexuais 
(PARKER, 1991, p. 102). 

Trata-se, nesse caso, de uma dupla moral utilizada como meio de regular o 

comportamento sexual, sendo que, para a mulher, o controle é mais acentuado, 

ocorrendo a construção de uma concepção dual de modelo feminino: por um lado, 

a  “mulher  transgressora”  –  a  prostituta,  a  amante  –  e,  por  outro,  a  “mulher 

respeitável” – a mãe, modelo de pureza. Neste sentido, Zulmira, em sua paradoxal 

reflexão ou atitude, tem como referência um modelo que privilegia a “mulher pura” 

e,  ao se afastar  desse padrão,  condena a prima que, no seu julgamento,  age 

como “desonesta”, mas, na verdade, está julgando a si mesma. Tal ambigüidade é 

expressa na perturbação de Zulmira em condenar determinadas práticas sexuais, 

cujo julgamento é dirigido a Glorinha, mas que, na verdade, são direcionadas a ela 

própria.  A  dupla  moral  ocasiona,  assim,  um  modelo  de  sexualidade  que  é 

intolerante quando se trata da mulher e permissivo para o homem. O filme parece 
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dizer: Zulmira se comportou mal, agiu mal, não foi uma “mulher decente”: “(...)  o 

sexo torna-se ele mesmo fonte de perigo, de contaminação e até mesmo do mal 

que se exerce no corpo, mas se enraíza na alma” (Ibidem, p. 118). Trata-se de 

uma representação de mulher que é construída para desmerecê-la. Entretanto, 

simultaneamente, o filme evoca a intransigência de regras sociais: um olhar foi o 

suficiente para fazer desabar o mundo de Zulmira. Sua saída foi tecer sua própria 

morte.

Apontei,  assim,  o  sentimento  de  vergonha como o  principal  motivo  que 

levou Zulmira a planejar sua morte. Mas esta interpretação não exclui a presença 

do sentimento de culpa, relacionado à noção de pecado: ela própria considera que 

precisa se livrar dele, mas não procura a confissão, poderoso instrumento, o que 

evoca a fragilidade da religião católica, no sentido de não mais ter um controle 

quase absoluto sobre mentes e atitudes. O filme faz representações desta perda, 

simbolizada, na colocação de um quadro da Santa Ceia, situado não em local de 

destaque,  mas  escondido  em  uma  parede,  que  quase  não  possibilita  sua 

identificação. Assim, o filme parece sugerir não só o fraco vínculo de Zulmira com 

os preceitos do catolicismo, como sua recusa em obedecer a tais determinações, 

muito embora isso não signifique um afastamento dos valores religiosos: “Mudei 

muito, sabe. Vou me batizar outra vez. Sabe aonde vou hoje? Na Igreja Teofilista”. 

No culto, realizado ao ar livre, ela escuta atentamente o pastor, que reafirma a 

noção de pecado cometido pelos homens e indica qual deve ser o caminho da 

salvação: “Meus irmãos, a vida é miséria! É apenas apetite carnal! Todos estão 

apegados a coisas materiais. Os ricos têm muito dinheiro e pensam que estão 

com o  futuro  garantido.  Mas não existe  futuro  sem Cristo.  Quem quer  aceitar 

Cristo?” Zulmira faz um gesto de concordância e acompanha os hinos: a câmera 

focaliza seu rosto,  e um plano fechado mostra o momento em que canta com 

alegria: “Teus pecados são muitos!”.

Também visita a cartomante, a fim de obter indícios sobre como agir diante 

da  situação  difícil  em  que  se  encontra,  e  tenta  acreditar  que  Glorinha  faz 

macumba para destruir sua saúde. Assim, percebo que o filme constrói, por um 
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lado,  representações  de  práticas  religiosas,  que  costumam associar  diferentes 

cultos ou doutrinas religiosas, e, por outro lado, mostra o enfraquecimento dos 

credos, já que, nenhum deles consegue oferecer saída aos dramas de Zulmira. A 

despeito  de  buscar  outro  credo,  para  se  livrar  do  pecado  que  cometeu,  não 

considera que encontrou o caminho da salvação; se assim fosse, estaria livre da 

culpa  e  teria  se  reconciliado consigo  mesma. Assim,  mesmo  que  a  religião  a 

tivesse  libertado da culpa, as regras sociais não a  livrariam do controle moral. 

Prevalece, desse modo, a vergonha.   

4.2.6. A morte pede passagem

A morte tomará um sentido de libertação, de se livrar de um fardo, por ter 

sido  descoberta  traindo  o  marido?  A  morte  se  reveste  de  qual  significado? 

Surpreende a expressão de prazer e alegria estampados no rosto de Zulmira ao 

preparar  o  ritual  da  morte.  O  prazer  pode  vir,  também,  da  idéia  de  ser 

“homenageada”,  de  algum modo,  pelo  amante,  uma vez que supõe ser  ele  o 

patrocinador  do  “enterro  de  luxo”;  ele,  enfim,  poderia  aparecer,  publicamente, 

como  amante  dela.  A  intimidade  será  posta  aos  olhos  do  público. 

Simultaneamente, o drama social de “não ter onde cair morta” se torna conhecido, 

ou melhor,  é lembrado ou reafirmado para as pessoas. Parece que, aqui,  não 

existe uma preocupação em prolongar a vida, e a iminência da morte não significa 

sofrimento. Interessa à personagem a forma através da qual será lembrada depois 

de seu desaparecimento definitivo e,  com esse propósito  prepara,  para si,  um 

“enterro de luxo”,  talvez com a esperança de eliminar sua vergonha e adquirir 

poder  diante  dos  olhos  da  prima.  É  possível  pensar  a  posição  assumida  por 

Zulmira como associada a certa tendência que ocorre no Brasil, na qual se fala 

muito mais dos mortos do que da morte. Para Da Matta (1997, p. 140), “(...) Isso 

implica uma estranha contradição, porque falar dos mortos já é uma forma sutil e 

disfarçada de negar a morte,  fazendo prolongar  a memória do morto  e  dando 

àquela que foi viva uma forma de realidade”.
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 É possível sublinhar que a preocupação com a morte é um fenômeno da 

modernidade,  advinda  do  crescente  individualismo  resultado  da  perda  ou  da 

fragilidade  dos  laços  sociais.  “É  essa  consciência  da  individualidade  que  (...) 

provocará o aparecimento da morte e vai surgir a imortalidade como uma questão 

filosófica e religiosa fundamental debaixo do conceito de “salvação” (Ibidem, p. 

134).  Neste  sentido,  a  ética  protestante,  como  nos  fala  Weber,  retirou  dos 

indivíduos a possibilidade de comunicação com Deus, eliminando a mediação do 

padre, os rituais místicos, a cerimônia fúnebre, obrigando-os a se voltarem para si 

mesmos. A percepção da solidão e do desamparo aumentou a angústia da morte 

levando os indivíduos a adotarem uma atitude racional, fria e distante, frente a 

algo que é inexorável.  Como qualquer outro fenômeno capaz de ser explicado 

pela ciência, assim também a morte, pensada nesta perspectiva, é passível de 

compreensão. Referir-se à morte de maneira racional revela uma “atitude moderna 

e destemida diante da vida, algo que denuncia um questionamento ‘científico’ e 

uma postura ‘tranqüila’ e resignada face a um momento que, um dia, se espera, 

será decifrado como tudo o mais. (...) Na sociedade moderna não há luto, nem 

qualquer tipo de contato com os mortos, que necessariamente evocam o passado” 

(Ibidem, p.136). Como conseqüência, há também uma tendência em “destruir o 

morto” no sentido de eliminar sua memória, de esquecê-lo, pois falar sobre ele 

pode significar uma conduta doentia. 

No  Brasil,  essa  questão  vem  sendo  equacionada  de  maneira  muito 

específica. Há uma tendência em não se falar sobre a morte, evitando, assim, um 

sofrimento  intenso  e,  talvez  como  uma  compensação,  será  o  morto  a  ser 

constantemente lembrado, homenageado, “nos aniversários de nascimento e de 

morte”,  portanto reverenciado e fixado na memória.   Assim,  parece que antes 

mesmo de termos consciência da morte, antes de sentirmos a angústia da finitude 

de  todos  nós,  já  temos  conhecimento  dos  mortos,  “que  tomam  a  forma  de 

espíritos, almas, espectros, heróis e fantasmas”, constantemente invocados pelos 

vivos, estabelecendo-se um constante vínculo entre os “vivos e os mortos”. Para o 

autor,  tais concepções decorrem da força que, no Brasil,  possuem as relações 

sociais, com a capacidade de se sobrepor à dimensão da individualidade, com o 
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Foto 17 - Planejando a própria morte em A 
falecida

poder  de  dobrar  a  vontade  dos  indivíduos10.  A  despeito  de  Zulmira  agir  com 

determinação e tomar individualmente a decisão de tramar sua morte, é possível 

compreender melhor sua atitude se sairmos do âmbito individual e identificarmos o 

poder e a força das relações sociais. Ela não pensa especificamente na morte, 

mas direciona seu desejo para o ritual do enterro, rodeado de pompa e luxo; tem 

na mira, o “outro”, representado pela prima que, em última instância, representa a 

“moral”. Seria também a oportunidade de “provar para ela” que ela, Zulmira, não 

era  uma  prostituta,  supondo-se  ser  a  prima  “conhecedora”  da  existência  do 

amante e, assim, deduziria quem patrocinaria o enterro, pois sendo sua vizinha, 

saberia da sua falta de condições financeiras para um enterro suntuoso. 

Sob  o  pretexto  de  estar  preparando  o  enterro  de  uma  amiga  que  se 

encontra muito doente, visita uma casa funerária, e sua primeira preocupação é 

saber “qual o ritual mais bonito que houve no Brasil”. Timbira, um funcionário, com 

ar galanteador, responde, rápido: – “Bem, de homem parece que foi o do Barão do 

Rio Branco, de mulher ganha disparado 

o da Nancy, a filha do Anacleto”. Mostra 

o álbum, fazendo descrições detalhadas 

da  imagem  que  observam,  enquanto 

Zulmira  ouve  a  tudo,  encantada: 

“madeira  trabalhada,  alças  de  bronze, 

forro,  ninguém  vê,  mas  é  de  cetim, 

garantido!  –  “Igual  ao  da  Nancy?”.  – 

“Igualzinho!”. – “Pois é esse que será o 

da minha amiga”.  Dessa forma, o  rico 

funeral será uma manifestação de poder diante da prima, sendo essa a “vingança” 

escolhida por  Zulmira,  que irá  se configurar  não em vida,  mas depois  de sua 

morte: é assim que ela será lembrada, como uma morta que teve seu enterro com 

10 É neste sentido, qual seja, da ênfase nas relações sociais, que incide a consideração de Da 
Matta (1997, p. 148) segundo a qual a sociologia debruça-se não sobre o estudo das trajetórias 
pessoais, mas sim, sobre “(...) o peso e o valor das relações e das teias de relações que ligam os 
indivíduos entre si, fazendo com que vivam num mundo pleno de lógicas. Há a lógica individual de 
cada um; há a lógica da moralidade social que orienta a ação de todos; e há a lógica das relações 
que todos estabelecem entre si e com a ideologia como um todo”. 

203



muita pompa, com um carro funerário com “pneu de banda branca, farol embutido 

e penacho! Tudo por oitenta e cinco mil cruzeiros”, pago pelo homem para quem 

ela não foi uma prostituta ou “uma qualquer”, e que ela não mais pode amar por 

causa de Glorinha.  

Em outras seqüências, as referências à morte se fazem acompanhar de 

outros atributos, que lhe retiram a dimensão de sofrimento. Timbira fala sobre o 

desastre  ocorrido com a filha do “bicheiro”  com um ar  travesso:  ao receber  a 

notícia da morte fica radiante e imediatamente segue para visitar Anacleto, o pai 

da moça. Ao voltar,  conta para o colega sua  performance:  “quando disse que 

podia arranjar para a filha dele ‘caixão assim, assim, com alças de bronze e forro 

de cetim’, sabe que todo mundo ficou com água na boca?”. Certamente existe, aí, 

um  interesse  comercial,  que,  na  personagem  de  Timbira  vem  associada  à 

“malandragem”  do  carioca,  cheio  de  peripécias,  de  escorregos,  expressos 

inclusive em trejeitos do corpo: faz certas mesuras, movimenta o corpo, jogando-o 

para o lado, enquanto corteja Zulmira. No entanto, não deixa de ser, também, uma 

determinada forma de lidar com a morte. Ganha contraste o relato da morte de 

Nancy, a filha do “bicheiro” Anacleto – morreu espremida entre um ônibus e um 

bonde e tinha apenas 16 anos – a descrição da beleza do funeral e a tristeza do 

pai, que, mesmo na sua dor, discute com Timbira, detalhes do enterro.

As representações sobre a morte, neste filme, reforçam a tese de Roberto 

Da  Matta,  segundo a  qual,  no  Brasil,  o  fenômeno da morte  é  secundarizado, 

ganhando  relevo  o  fato  de  como  devem  ser  lembrados  os  mortos.  Seja  no 

interesse comercial de Timbira, seja na necessidade de Anacleto, de mostrar para 

os outros sua riqueza, ou ainda, nos motivos de Zulmira, em todos se revela um 

elemento comum, expresso na noção segundo a qual a morte não é valorizada. 

Assim, Zulmira quer ser lembrada como integrante de uma certa posição 

social.  Mas  não apenas isso  lhe  traz  prazer,  sendo possível  indicar  um outro 

elemento que vem se sobrepor ao desejo de ser reconhecida como detentora de 

poder. Depois de sua morte deverá ser lembrada, inclusive, como “a morta que 

tem um corpo perfeito. Quando eu morrer podem me despir; eu posso ficar nua!”. 
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Foto 18 - Morte e erotismo em A 
falecida

Faz  tais  declarações,  lembrando-se  da  prima  que,  pelo  fato  de  ter  contraído 

câncer, havia retirado um seio. Esta notícia, transmitida por sua mãe - “Eu vou te 

contar, mas é para guardar segredo. Segredo absoluto! Tiraram o seio direito” - 

deixa-a particularmente feliz. Seu rosto se transforma ao saber que a doença da 

prima, havia lhe deixado uma seqüela. Uma alegria soturna apodera-se de Zulmira 

e,  como  vingança,  compartilha  o  segredo  com  o  marido,  que  a  observa  em 

silêncio,  obedecendo  a  um  pedido  da  mulher,  que  acena  para  ele  se  sentar 

próximo de si:

                Imagina só! Glorinha morrendo! Morta! Tiram a roupa dela e daí (...) Os 

que estiverem no quarto vão ver um seio só! Unzinho só! Sabe aquela 

doença misteriosa da Glorinha? Era câncer no seio. 

 

Serão essas as imagens que deverão permanecer na lembrança de todos, 

daí porque “Glorinha não pode morrer nunca!“ Ela, sim, é a “morta que pode ser 

despida”, pois tem o corpo perfeito. Depois de morta será recordada assim, ao 

contrário  da  prima.  Nessa  reflexão,  há, 

também, a evocação de um erotismo, na 

medida  em  que  o  seio,  apesar  de  sua 

função  biológica,  reveste-se  de  um 

significado  erótico,  e  na  “linguagem  do 

corpo” (PARKER, 1991), ele recebe toda 

uma conotação relacionada à vida sexual. 

Ao ser vestida no ritual  de morte,  todos 

saberão que ela é diferente de Glorinha, 

diferença  expressa  em  beleza,  em  erotismo  ou  “recurso”  de  sedução.  Dessa 

forma, vinga-se daquela que interrompeu sua paixão. A vingança contra Tuninho 

virá a seu tempo, conforme analiso, posteriormente.
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Nos últimos momentos, Zulmira insiste junto ao marido: “já que todo mundo 

na vila vai pensar que meu enterro vai ser mambembe e essa gata aí do lado já 

sabe. Por isso eu peço, não quero mais nada. Quero um enterro como nunca 

houve aqui!” Tuninho chora e, num tom carinhoso, tenta acalmá-la: “Meu amor, 

você  vai  ficar  boa!”.  Mas  Zulmira  prossegue:  “Tudo  depende  de  ti”.  Aqui  há 

representações do vínculo que o filme estabelece entre morte e erotismo. São 

significativas  as  seqüências  nas  quais  ele  deita-se  sobre  ela;  em  outra,  ela 

levanta-se e o abraça, ofegante, gesto que não aparece em nenhum momento no 

filme. 

4.2.7. Imagens femininas x imagens masculinas

Zulmira  é  representada  como  alguém  decidida  e  determinada:  “Se  eu 

quiser, posso morrer agora, já, imediatamente”, responde ao marido que faz uma 

tímida observação sobre sua obsessão em se referir à morte. Em contraposição, a 

mãe, da qual não sabemos o nome, se movimenta quase como uma “sombra”. A 

primeira vez que vemos sua imagem está sentada ao lado de um rádio, escutando 

uma novela, noticiada por uma voz feminina: “A Rádio Teatro apresenta: Nascida 

para o amor!” O genro, ao entrar em casa, não lhe dirige a palavra. Ao longo do 

filme,  manifesta-se  apenas  duas  vezes:  no  bonde,  ao  acompanhar  a  filha  ao 

médico,  dizendo-lhe  conselhos  para  não  recusar  o  carinho  do  marido.  Essa 

recomendação deve-se ao fato de Zulmira ter se furtado a uma manifestação de 

afeto de Tuninho: “Afinal de contas, o marido tem seus direitos”. – “A mulher não 

devia pertencer a homem nenhum”, lhe responde Zulmira. – “Nem ao marido?” – 

“Nem ao marido.  Não topo Glorinha,  mas ela  que está certa.  Não quer  saber 

dessas intimidades”. É, aí, que lhe segreda sobre o câncer de Glorinha. “Mas com 

ela é diferente. Ela é operada”. O seio visto como uma parte do corpo que ganha 

uma  dimensão  erótica  e,  como  tal,  mostra-se  básico  para  o  exercício  da 

sexualidade,  impedindo que Glorinha possa se relacionar sexualmente com um 

homem. Isso será usado por Zulmira como uma forma de ter mais poder.      
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Em outra ocasião,  quando a filha se nega a comer,  insiste  para ela  se 

alimentar, mas recebe uma resposta ácida: “Tu não te mete com a tua vida!11 Quer 

parar de dar palpite!” A mãe “obedece”, e aqui, parece se processar uma inversão: 

a  filha  manda,  a  mãe  obedece.  Percebo,  aqui,  representações  de  relações 

familiares em crise, tais como o silêncio em que a mãe é obrigada a permanecer, 

a ausência do marido e a falta de qualquer referência à sua figura12, a infidelidade 

de Zulmira, a ingenuidade de Tuninho, que podem significar um esgarçamento dos 

vínculos entre seus membros. 

Uma figura importante do universo feminino é Glorinha: loura, alta, de porte 

elegante, e, a despeito de aparecer apenas três vezes, as contínuas referências a 

ela nos fazem pensar  sobre a importância que a sua personagem assume no 

enredo:  o  olhar  que  dirige  a  Zulmira  quando  esta  se  encontra  na  rua, 

acompanhada  do  amante,  a  breve  parada,  e  sua  surpresa  ao  vê-la  com um 

homem, são pontos significativos do filme.  A personagem é construída,  quase 

toda,  pelas  palavras  de  Zulmira,  sendo  composta  de  traços  que  a  denigrem 

moralmente. De forma irônica, observa: “Não dizem que ela é a mulher mais séria 

do Rio de Janeiro?”,  observação que tem como resposta um risinho cínico de 

Tuninho. Zulmira traça como meta construir a imagem da prima, de modo a expor 

características de sua intimidade: “Ela não é fria não, seu bobo. Eu fui unha e 

carne com a Glorinha e posso te garantir. Se você fizer o negócio direitinho, ela 

11 Neste filme, são comuns as frases que invertem o sentido que querem transmitir: Ao invés de 
falar “não se meta na minha vida” ouvimos “tu não te mete com tua vida”. Em outro momento, 
Timbira, o funcionário galante da casa funerária, diz: “(...) mandei buscar água mineral gelada, 
apesar  de  não  estar  gripado!”  Sabemos  que,  pelas  recomendações  médicas,  é  aconselhável 
exatamente o contrário, ou seja, as pessoas gripadas não devem ingerir líquidos gelados. Também 
em Os cafajestes, diante da indecisão demonstrada por Jandir de levar um jornal, o homem da 
banca, meio irritado, pergunta: “Como é, vai querer ou vai levar?” Tais passagens são indicativas 
das  dificuldades  estabelecidas  no  processo  de  comunicação,  chegando  mesmo a  impedir  um 
relacionamento entre as pessoas.  
12 A fotografia, empregada com uma intenção significativa, é objeto de reflexão de Ismail Xavier 
(2003) ao analisar os filmes “Toda nudez será castigada” e “O casamento”. Em Toda Nudez, revela 
de que forma o quadro serve para impor valores como tradição e respeito. Utilizo o esquema do 
autor para mostrar de que forma, em A falecida, os quadros estão dispostos. Na casa de Zulmira 
vemos, de relance, e nas seqüências finais, fotos de casais, a mulher vestida de noiva. Em seu 
quarto, na mesinha de cabeceira, há também um porta-retrato. No entanto, pelo fato de a câmera 
focalizar as fotografias rapidamente, não podemos identificar de quem são as imagens. Assim, há 
uma intenção do filme em não fazer qualquer referência ao pai  de Zulmira,  como se quisesse 
diminuir a sua importância.
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cai. Quero ver essa mulher no chão, na lama”. Tal declaração faz Tuninho reagir 

indignado: “Minha esposa, está me mandando pra cima de outra mulher? Essa 

mulher, se por acaso ela topar, não sei, tudo é possível, a culpada és tu”. Dessa 

forma, Zulmira vinga-se da prima, não só denegrindo sua imagem; considera que 

sua vingança será completa se  seu funeral  for  luxuoso.  “Glorinha sabe que a 

gente está na última lona! Que meu enterro deve ser de 5ª classe. Quando eu 

morrer a Glorinha vai ficar assistindo de camarote o meu enterro, que será com 

muita pompa”. Na verdade, a prima acompanha da janela de sua casa o ritual do 

enterro  e  não  acompanha  o  cortejo,  formado  por  poucas  pessoas.  O  projeto 

idealizado por Zulmira, cumpre-se de forma inversa, pois o que a prima observa, 

com atenção, é o retrato da decadência e da pobreza.  

Também neste filme, vemos representações de “mulheres ousadas”, tendo 

como contraponto “mulheres honestas”, representações cuja referência dirige-se à 

dimensão da sexualidade. As mulheres são julgadas, aceitas ou recriminadas, a 

partir  de  suas  práticas  sexuais,  práticas  estas  que  devem  se  enquadrar  em 

determinados modelos.  Há, também, indicações segundo as quais, muitas vezes, 

um julgamento rigoroso pode ser feito, também, pelas mulheres. Quando Zulmira 

traça de forma cruel a imagem de Glorinha está, na realidade, condenando não só 

a  si  própria,  mas  a  todas  aquelas  que  transgridem determinados  padrões  de 

comportamentos  e,  dessa  forma,  alinha-se  e  concorda  com os  modelos  tidos 

como mais conservadores em relação às mulheres. Assim, a violência contra a 

mulher, no filme  A falecida,  é feita de maneira muito sutil,  ao contrário do que 

ocorre em Os cafajestes, no qual as representações dessa violência se colocam 

de  forma  explícita.  A  ofensa  contra  as  mulheres  é  feita,  continuamente,  pela 

própria Zulmira.

Outra  figura  feminina  é  representada  pela  cartomante,  cuja  atividade  é 

colocada em descrédito pelo filme; há as mulheres mais velhas, amigas da mãe 

de  Zulmira,  com atitudes  que  demonstram,  ora  solidariedade,  ora  curiosidade 

durante o enterro.  Há,  ainda,  dentre  outras,  a  imaginária  amiga de Zulmira;  a 

mocinha que morre aos 16 anos; a mulher de Pimentel “que é uma fera, dessas 
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que precisa de dez homens pra segurar”; a que é admirada por Timbira e seu 

amigo. No entanto, neste filme, a forma pela qual os homens se comportam em 

relação às mulheres, não se reveste de traços agressivos, violentos, como vimos 

no filme  Os cafajestes.  A  atitude de Timbira,  sempre  interessado em cortejar, 

recebe, aqui, um sentido depreciativo, quando o amigo dirige-se a ele: “Tu não 

respeita  nem  poste”.  Também  depreciado  e  humilhado  é  Tuninho,  e  um  dos 

indícios,  apesar  de  simples e aparentemente sem importância,  encontra-se na 

atribuição de seu próprio  nome.  Percebemos isso através do contraste com o 

nome do amante “João Guimarães Pimentel”, pronunciado, sílaba por sílaba, por 

Zulmira,  no  leito  de  morte.  É  nesta  ocasião  que  Tuninho  (assim  como  o 

espectador), toma conhecimento da presença de um homem na vida de Zulmira, 

mas sem desconfiar da natureza da relação. Surpreso, pergunta: “Mas esse não é 

o  cara  que  O  Dia  publicou  um  retrato,  descascando  a  lenha?  Chamando  de 

gatuno para baixo?”.

Quando  Tuninho,  obedecendo  ao  pedido  da  mulher,  encaminha-se  ao 

encontro do amante, e, demonstrando curiosidade, pergunta ao motorista de táxi 

se o nome de Pimentel lhe era conhecido, escutamos como resposta: “Quem não 

conhece o Pimentel!  – “Tem dinheiro?” – “Podre de rico,  milionário,  erva ali  é 

mato. Ah! O Pimentel, boa praça... Um cavalo!” Se tais comentários servem para 

menosprezá-lo,  há,  por  outro  lado,  sinais  que  contribuem  para  revesti-lo  de 

humanidade. Ao tomar conhecimento da morte de Zulmira,  sente-se invadido  de 

profunda  emoção  –  “O  que  houve  com  ela?  Faleceu?  Não  pode  ser,  não  é 

possível!” – e seu tom de voz e a expressão de seu rosto demonstram grande 

pesar. 
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4.2.8. A traição

Tuninho joga sinuca e conversa sobre futebol com os amigos. Sua paixão 

pelo Vasco faz a conversa atingir um alto grau de emoção, levando um amigo a 

gozar  com ele,  irritando-o  profundamente.  “Você é  besta,  rapaz!  Não entende 

nada de futebol  e  quer  discutir  comigo!”;  uma conversa  movida  pela  emoção, 

comum entre torcedores de futebol, mas que aqui, vai  ganhar outra dimensão, 

quando ouvimos, em outra ocasião e contexto, sua mulher dizer a mesma coisa: 

“você não entende nada disso!” Com o colega declara, aos gritos, seu amor pelo 

Vasco: “estou desempregado, na última lona, mas se eu tivesse muito dinheiro, 

entraria  no  Maracanã  e  gritaria:  sou  Vasco  e  jogaria  dinheiro  para  aqueles 

cabeças de bagre”. Mas Tuninho é obrigado a interromper seu “discurso” e sair 

correndo para casa,  devido um mal estar  provocado por um pastel  estragado. 

Apressado,  entra  em  casa,  mas  o  banheiro  está  ocupado  por  Zulmira.  O 

comportamento no tempo de espera, andando de um lado para o outro, sentando-

se  nos  degraus  de  uma  pequena  escada,  mostra  sua  agonia,  e  o  nivela  ou 

equipara aos “limites” do homem, reforçado pelo som da descarga do aparelho 

sanitário que ouvimos, ao vê-lo saindo do banheiro. 

Outras  representações  feitas  de  Tuninho,  também  contribuem  para 

desmerecê-lo. Observamos Zulmira 

e  o  marido  no  acanhado  quintal 

separado  da  casa  por  pequenos 

batentes.  Logo  à  esquerda,  um 

tanque de lavar  roupa, que serve, 

também, como pia, ao lado do qual 

tem o banheiro, comum no cenário 

de  casas  pobres  de  subúrbio;  as 

roupas são estendidas ali. No chão, 

alguns vasos com plantas. Naquele 

momento, enquanto Zulmira apanha as roupas no varal, Tuninho lava o rosto no 

tanque, molha os cabelos e escova os dentes. Nesta ocasião, o vemos em trajes 
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íntimos, sendo a única imagem do corpo masculino que aparece em todo o filme. 

A ação de Tuninho o expõe em sua intimidade, ou seja, o expõe em gestos que 

deveriam ser realizados escondidos do olhar alheio. E o expõe de forma a diminuí-

lo:  são  ações  miúdas,  do  dia-a-dia,  de 

higiene corporal. Percebe-se que, ao longo 

do  filme,  Tuninho  é  representado  como 

alguém  fraco,  sem  graça,  sem  charme, 

enquanto algumas imagens de Zulmira são 

erotizadas. Nesse mesmo quintal, em outra 

seqüência, vemos imagens de Zulmira que 

expõem sua intimidade, mas de uma outra 

forma,  em que prevalece uma dimensão de sua sensualidade.  A um sinal  de 

chuva, Zulmira também apanha as roupas do varal, mas aqui, ao contrário do dia 

em que conversa com o marido, declarando que havia se convertido,  a chuva 

exerce uma forte atração sobre ela e, observamos uma nova personagem, não 

mais falando de pecado, de mulheres que expõem o corpo, mas alguém que tem 

no rosto uma expressão de prazer e alegria e que, mesmo vestida com uma saia 

longa,  e  uma  blusa  que  não  salienta  o  corpo,  deixa  transparecer  um  certo 

erotismo, ao passar a mão pelos cabelos molhados, pelo rosto e corpo. A chuva, 

nesta seqüência, simboliza um elemento ligado ao prazer. A música que ouvimos 

é a mesma que toca quando o amante se recorda dos momentos que passaram 

juntos, e de Zulmira - com os cabelos molhados, sorrindo.

Na ocasião em que ouve de Pimentel a sua história de amor com Zulmira, a 

imagem de Tuninho é mais ainda denegrida, diminuída e humilhada. Tal como lhe 

havia confidenciado a mulher: “Tenho um golpe, só depende de ti”, ele terá uma 

atuação decisiva no plano montado por Zulmira e,  aí,  começará,  também, seu 

sofrimento.  Ainda  no  seu  leito  de  morte  pede  para  o  marido  procurar  João 

Guimarães Pimentel:  “Vai lá e diz que eu morri;  e que, antes, eu pedi  que ele 

pagasse o enterro de 85 mil cruzeiros. Não diz que é meu marido, diz que é meu 

primo”, e Tuninho, em sua ingenuidade, obedece, e não se intimida diante dos 

empecilhos. Encontra dificuldades ao chegar na casa de Pimentel – aproveita a 
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saída de um carro e entra correndo pelo portão da garagem – o que é, em si, 

vergonhoso.  Confundido  como  um ladrão  é  detido  momentaneamente  por  um 

vigilante e, aos gritos, diz que só sairá dali quando falar com o dono da casa, “que 

é assunto de vida ou morte”. Pimentel assome à porta e Tuninho identifica-se “Vim 

da parte de Zulmira. Sou primo dela”. –“Zulmira, que Zulmira?”. Ainda preso pelo 

guarda ele é obrigado a dizer algumas características da esposa: “Uma morena de 

olhos  grandes,  uma que morava  no subúrbio”.  –  “Ah!  Zulmira!”  E  ordena que 

Tuninho seja solto, convidando-o a entrar. Para se refazer do susto, prepara uma 

bebida, e oferece a Tuninho que, gentilmente, recusa: “obrigado, não bebo”.  É 

significativo o contraste entre a figura do marido, de aspecto franzino e triste e do 

amante,  imagem  do  homem  “bem-sucedido”,  que  ganha  dinheiro  ilegalmente 

através do “jogo do bicho”,  rosto forte,  sorriso largo. Pimentel,  em sua própria 

casa, instala-se confortavelmente, colocando uma perna sobre o “braço” do sofá, e 

a  outra  sobre  a  mesinha  de  centro,  enquanto  Tuninho  senta-se  timidamente 

defronte a ele. Escolhendo com cuidado as palavras, explica o motivo pelo qual 

está ali: “Eu vim aqui... porque ela... é... antes de morrer... me chamou ... pediu 

para o senhor pagar o enterro dela”. Pimentel, pergunta com desdém – Quem? 

Eu?... o enterro. Pagar o enterro? E o marido? –“Está desempregado” responde 

tristemente Tuninho. – “Ela falava em mim?” –  “Ela gostava muito do senhor”. 

Pimentel, com um olhar perscrutador sonda Tuninho: “Você sabe, sabe sim. Ou 

não sabe? Já vi que sabe”.  

Pimentel passa, então, a fazer confidências a Tuninho, reveladas com um 

certo ar de felicidade, como quem tem recordações agradáveis, passando, então, 

a descrever atitudes de Zulmira, totalmente desconhecidas ao marido. Este, por 

sua vez, ouve a tudo calado, sem provocar qualquer interrupção. Age como se 

fosse merecedor de tudo aquilo. Todo o relato (com exceção de uma seqüência 

em que ouvimos um diálogo travado entre ele e Zulmira) é contado pela voz em 

off de Pimentel, enquanto as imagens desfilam diante dos olhos do espectador. A 

câmera focaliza uma porta com a placa “SENHORAS” e, em outro plano, o rosto 

da mulher, seguido do rosto dele. A câmera focaliza os dois deitados no chão, 

vestidos, as pernas entrelaçadas, o rosto feliz de Zulmira e, em outro plano, as 
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mesinhas nas quais se encontravam crianças acompanhadas dos pais, casais de 

namorados, garçons que passavam, apressados, com bandejas, e, rapidamente, 

de relance a figura de Tuninho, sozinho em uma mesa. 

                  

Não sei o que houve comigo. Deu na louca. E o marido estava lá, a 

cinco metros no máximo, tomando sorvete. Mesmo assim houve o diabo 

entre nós. Quando eu saí sem me despedir, sem nada, ela não sabia o 

meu nome, nem eu o dela. 

O contraste  entre  imagens de sedução e  imagens mais pueris  atribui  a 

essas seqüências uma forte expressividade. No conjunto,  ações de natureza e 

significado diferentes: o ato sexual, evocando o calor dos corpos que se enroscam 

em gestos eróticos e o insípido ato de tomar sorvete; acrescente-se a isso um 

reforço à figura humilhada do marido; enganado e humilhado, duplamente: pelo 

fato de se encontrar no mesmo espaço, tomando sorvete enquanto a mulher fazia 

sexo com outro homem; por tomar conhecimento da infidelidade da mulher, pelas 

palavras  do  próprio  amante.  Aqui,  é  sugestivo  lembrar,  em  Os  cafajestes,  a 

seqüência na qual Vilma seduz Jandir, nas areias da praia, diante dos olhos de 

Vavá, apaixonado por ela, e de Leda, envolvida por Jandir. As representações da 

mulher  evocam  valores  que  reforçam  imagens  de  mulheres  que  transgridem, 

mulheres que não obedecem aos códigos. Mas, simultaneamente, parece que isso 

não é representado como apoio ou acatamento dessa atitude; aqui, em A falecida, 

o contraste entre  Zulmira,  determinada e feliz,  pelos menos nesses momentos 

vividos com o amante, e a figura de Tuninho e toda a situação e as seqüências 

que o depreciam parecem reprovar tais atitudes assumidas pelas mulheres. 

A  voz  em  off  continua,  entre  saudosa  e  alegre  (e,  também continua  o 

sofrimento de Tuninho, que nada faz para interromper sua agonia),  e Pimentel 

conta de sua surpresa, ao ver Zulmira procurá-lo em seu escritório: tinha visto uma 

reportagem sobre ele no jornal. Passa a descrever a beleza da mulher, seu corpo 

213



Foto 21 - Os amantes em A falecida

bem feito, seus olhos grandes, a boca carnuda e molhada. A câmera focaliza, em 

primeiro plano, a imagem do rosto de Zulmira, rindo e feliz, cabelos molhados. 

Bela pequena! Nem gorda, nem magra, na medida! No começo, coitada, 

não sabia nem beijar. Ficava triste porque não podíamos passar a noite 

juntos. Não usava perfume. Tinha um cheirinho que era só dela! Tinha 

uma boca molhada! Apreendeu tudo comigo! Gostava de cantar. Cantava 

samba, bolero. 

Continuamos a ouvir a voz em off de Pimentel relatando uma confidência, 

feita por ela, sobre sua mágoa em relação ao marido que, durante a lua de mel, 

havia lavado as mãos depois do ato sexual. – “O que ele me fez eu não perdôo 

nunca.  Lavar  as mãos como se tivesse nojo  de mim! Olhava para mim e me 

chamava de fria! Eu sou fria?” Pimentel  a tranqüiliza – “Fria? Não, você é um 

espetáculo!” Assim, Zulmira vinga-se da 

ofensa de Tuninho, considerando que o 

gesto de lavar as mãos, significou, para 

ela,  repulsa ao ato sexual.  Seu “plano” 

de  usar  Tuninho  como  intermediário 

(poderíamos pensar em sua mãe como 

alternativa, por exemplo), parece ter uma 

intenção bem definida: se o marido agiu 

dessa forma, o amante pelo contrário, não teve pejo de amá-la no chão de um 

banheiro  público.  Há,  também,  um  outro  recado:  “não  sou  fria,  sou  um 

espetáculo”. E Tuninho conhece traços da intimidade de sua esposa através do 

relato de seu amante, e da visão que ela própria construía da intimidade deles 

(marido e mulher), o que não deixa de ser ferino. 

Terminado  o  relato,  Tuninho  levanta-se  e,  sentindo-se  na  obrigação  de 

cumprir o que havia prometido à mulher, lembra a Pimentel o pedido de Zulmira. 

Esquecido do valor procura, nervosamente pelos bolsos do paletó, o pedaço de 
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papel que havia tirado da bolsa de Zulmira, a pedido desta. – Oitenta e cinco mil 

cruzeiros.  Pimentel  toma um susto  e reage:  “Eu enterrei  minha mãe,  que era 

minha mãe, por 25 vinte e cinco mil  cruzeiros! – “Mas este é 85”. – “Olha, na 

camaradagem, vou te dar 5 mil cruzeiros, e faço isso por Zulmira, se não te botava 

pra  correr”.  Segue-se  uma discussão  na  qual  observamos,  pela  primeira  vez, 

Tuninho assumindo uma posição mais firme.  As imagens e o tom de voz são 

reveladores: Tuninho levanta-se do sofá e Pimentel senta-se, não mais naquela 

posição displicente.  O marido e o amante se defrontam e Tuninho revela sua 

identidade: - “Você vai dar os 85 mil. Eu não sou primo de Zulmira coisa nenhuma! 

Eu sou  o  tal  que  tomava  sorvete  enquanto  você trocava as  portas!”  Pimentel 

levanta-se e tira da carteira um valor x e, diante da negação de Tuninho, empurra 

o  dinheiro  no  bolso  de  seu  paletó:  -  5  mil  e  pronto.  Tuninho,  num  gesto 

depreciativo, joga as cédulas no chão, ameaçando denunciá-lo ao Jornal “O Dia”, 

caso  ele  não  desse  o  dinheiro  todo.  Recebe  os  85  mil  cruzeiros.  Sente-se 

vitorioso, e faz outra ameaça: voltaria para combinar a missa de sétimo dia.

É curioso como, em nenhum momento da história contada por Pimentel, a 

câmera focaliza o rosto do marido. O relato, contado em  flashback, poderia ser 

interrompido.  Mas,  uma  possível  interpretação  para  o  filme  não  fazer  essa 

escolha,  pode  ser  atribuída  a  uma  intenção  em  não  mostrar  essa  dor:  essa 

angústia não pode ser exposta. Ao contrário, quando Zulmira diz ao marido que já 

havia providenciado tudo na funerária, e que seu enterro custaria 85 mil cruzeiros, 

vemos seu desespero em não cumprir esse pedido. “Sei que você merece muito 

mais!  Você  sabe  da  nossa  situação!  A  indenização  que  recebi  só  tem  2  mil 

cruzeiros! Se eu ao menos tivesse empregado! Onde é que vou arranjar tanto 

dinheiro?” Nesta ocasião, as lágrimas que derrama, por não conseguir oferecer 

um  enterro  digno  para  a  esposa,  são  insistentemente  mostradas,  através  da 

câmera em primeiro plano, que focaliza seu rosto molhado. Aqui, o espectador 

ainda não tem conhecimento da traição de Zulmira, o que é diferente quando se 

encontra  com Pimentel.  O  homem deve  ser  resguardado  do  padecimento  por 

sentir-se traído, principalmente diante daquele com quem a mulher o traiu. 
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Foto 22 - A dor de Tuninho

Na seqüência final, na qual ele se encontra no meio da massa, no estádio 

de futebol, numa partida decisiva entre Fluminense e Vasco, declara, aos gritos, 

sua paixão pelo Vasco, jogando algumas cédulas que havia recebido do “bicheiro” 

para todos os lados, e chora, copiosamente, no meio da multidão. Expõe sua dor 

para uma massa que, por sua vez, é amorfa, não pode consolá-lo, nem tampouco 

se  solidarizar  com  ele,  naquele  momento.  Ali,  não  há  lugar  para  expressões 

contidas, não há lugar para uma possível busca do “ombro amigo” nem para o 

desabafo íntimo. Ali, sozinho, mesmo que em meio a milhares de pessoas, senhor 

solitário da sua dor, Tuninho esbraveja, chora, e o seu sofrimento como que se 

dilui na multidão. Há aqui, um ciclo que se fecha: a primeira seqüência em que 

Tuninho aparece no Bar com os amigos, discutindo sobre o próximo jogo que será 

decisivo, afirma, aos gritos, que se tivesse muito dinheiro, jogaria as cédulas para 

a platéia, e mandava um recado para os torcedores 

do time adversário: “seus cabeças de bagre, o Vasco 

é o melhor!”  A última cena em que ele  aparece é, 

também, a última do filme: ele está “concretizando” 

aquele seu desejo, só que em situação diferente da 

que  havia  imaginado.  O  poder  que  ele  queria 

demonstrar, tanto em termos de dinheiro, quanto de defender seu time, é colocado 

em seu oposto. Tudo, assim, aparece invertido. Simbolicamente é engolido pela 

massa  que  se  encontra  no  estádio;  a  imagem  de  um  homem  duplamente 

derrotado: traído, e que, vendo seu time jogar, uma de suas grandes paixões, 

encontra-se aniquilado. 

Mas  consegue  vingar-se  de  Zulmira.  Ao  sair  da  casa  do  amante, 

encaminha-se à Funerária: - “Desejava saber o preço do caixão mais barato”. – 

“Só o caixão?” – “Só o caixão”. – “800 cruzeiros”. – “Não tem mais barato?” Nada 

de pompa, nada de luxo, como havia idealizado a mulher. “A gente devia ter se 

cotizado”  diz  uma  senhora.  “Nunca  vi  enterro  mais  ‘fulero’.  Vê  só  que  carro 

mincha”,  comenta  um  amigo  do  marido.  No  cortejo,  poucas  pessoas,  alguns 

amigos  do  marido,  inconformados  com  a  sua  ausência  e,  por  outro  lado, 

apreensivos querendo que tudo terminasse rapidamente,  para não perderem o 
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final de campeonato. – “Tenho uma pena danada do Tuninho. Não é mole não, 

perder  a  mulher  e  ainda  por  cima  perder  um  jogo  desse,  numa  decisão  de 

campeonato”.  Timbira,  sempre  tão  galanteador  com Zulmira,  quando  ouve  do 

colega - “Sabes quem é a defunta?”, limita-se a dizer: “Que vigarista, hein!” Por 

sua vez, apressam-se, pois também querem chegar ao estádio e assistir à grande 

final de futebol. 

Zulmira é cruelmente punida por seu gesto, e para ela, nem a morte lhe 

trouxe  perdão.  Perdeu  a  sua  paixão,  perdeu  a  vida.  Depois  de  morta,  não 

conseguiu  ser  lembrada  como  alguém  que  teve  poder.  Em  vida,  a  coerção 

exercida pelas regras sociais não permitiu que ela vivenciasse seu desejo. O filme 

lida, assim, com a tensão, parece que irreconciliável, entre o desejo e a moral. 

Quando  a  paixão  irrompe,  as  regras  são  rompidas.  Regras  implacáveis  ou 

inflexíveis,  levando Zulmira a declarar ao amante: -  “Não acho mais graça em 

nada disso; é como ela estivesse aqui”. Um olhar ausente, porém perseguidor. 

Um desejo tratado diferentemente, segundo o gênero: homem ou mulher. 

Para  eles,  o  desejo  pode  se  manifestar  e  ser  vivenciado  com  intensidade. 

Pimentel tem uma mulher que é “uma fera”, mas não é acometido de nenhum 

sentimento  de  culpa  ou  vergonha:  sua  ação  o  torna  admirado  pelos  outros 

homens. Para elas, a vivência do desejo pode significar um julgamento implacável. 

4.3. O Desafio

4.3.1. Entre duas paixões

O Golpe Militar de 1964 serviu de tema para alguns diretores do Cinema 

Novo refletirem sobre os acontecimentos políticos do país e sobre o estado de 

espírito  que  tomou  conta  de  parte  de  uma  intelectualidade  de  esquerda,  que 

ansiou  e  acreditou  na  possibilidade  de  uma  transformação  social.  Diante  dos 

acontecimentos, vieram os sentimentos de impotência, de vazio gerado pelo fim 

de  uma  utopia  e  de  um  sonho.  As  personagens  expressam  sua  angústia  e 
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perplexidade, e seus depoimentos evocam ou apontam para os erros cometidos 

pela  esquerda e  para  a  ausência  de  um programa político  capaz  de  ter  uma 

intervenção prática. Logo após o  Golpe,  os grupos de esquerda nutriam-se de 

ideais, de aspirações, mas o filme parece dizer da insuficiência de tais elementos 

no sentido de efetuarem alterações significativas nas estruturas sociais. Ou seja, 

como afirma uma das personagens ao lançar mão de um poema de Otto Maria 

Carpeaux: “A fase do otimismo leviano acabou!”. 

São expressões desse tempo os filmes O Desafio (1965), Terra em Transe 

e São Paulo S/A  e, em todos eles as personagens masculinas é que aparecem 

como  porta-vozes  de  inquietações  que  dominavam  quase  todos  aqueles 

identificados com os ideais de esquerda, tais como Marcelo (O desafio),  Paulo 

(Terra em transe) e Carlos (São Paulo S/A), enquanto as personagens femininas 

preocupam-se com questões relativas à vida íntima, como Ada (O desafio) e Sara 

(Terra  em  transe),  ou  estão  voltadas  para  reafirmar  valores  de  consumo  e 

ascensão social, como Eva Vilma (São Paulo S/A).

Provavelmente,  O Desafio seja um dos filmes que articula de forma mais 

explícita  a  questão política aos dramas íntimos,  ao fazer  a  representação dos 

sentimentos vivenciados no plano amoroso, contrapondo-os à dimensão política. A 

incerteza de Marcelo (Oduvaldo Viana Filho), sua dúvida em continuar o amor com 

Ada  (Isabella),  reside  no  fato  de  considerar  esse  sentimento  individualista  e, 

portanto, menor, frente aos problemas de ordem  coletiva. Entende que naquele 

momento, ele “não pode estar em paz, (quando) precisa tanto de guerra!”. Seu 

desânimo se estende a outras dimensões da vida, como o próprio trabalho ou o 

projeto de escrever um livro que, tal como o amor, devem ser abandonados. Por 

seu turno, o filme parece indicar que a percepção de Ada a respeito dos fatos 

políticos reflete a visão da classe burguesa à qual ela pertence. Nas primeiras 

seqüências,  seu  comentário  expressa  sua  posição:  “Acho  que  você  está 

exagerando o efeito da revolução”. Aqui, o uso do termo “revolução” significa a 

falta  de  compreensão  de  Ada  sobre  a  natureza  do  movimento  militar,  o  que 

contribui  para  estabelecer  uma  distinção  entre  o  posicionamento  dela  e  o  de 
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Marcelo, considerando que a ação dos militares, segundo a esquerda, havia sido 

um “Golpe”. Em última instância, para ele, esse é um dos fatores que o impede de 

continuar ao lado da mulher que ama. O jovem alimentava a esperança de que a 

implantação de um novo modelo econômico e social no país possibilitaria a união 

dos dois. “Mais cedo ou mais tarde nós iríamos viver juntos. Tínhamos afinidade. 

Você também acreditava numa visão coletiva, linda. (...), mas a porra desse golpe 

militar é que nos impede de estarmos do mesmo lado (...) A nossa idéia, o nosso 

amor, pareciam tudo a mesma coisa”. 

Na perspectiva de dotar o filme de maior clareza, o enredo de O desafio é 

simples,  as  seqüências  –  o  conjunto  de  planos  que  apresenta  uma  unidade 

narrativa  –  não  têm  cortes  abruptos  e  incompreensíveis.  O  uso  de  alguns 

flashbacks não prejudica o entendimento servindo, antes, para ilustrar lembranças 

das personagens. Mas em que pese a presença de maior coerência, as ações 

desenvolvem-se  lentamente,  predominando  muito  mais  os  diálogos.  É  através 

deles,  basicamente,  que  a  narrativa  se  estrutura.  Há  uma  associação  mais 

harmoniosa  entre  imagens  e  sons,  diferentemente  do  que  ocorre  em  Os 

cafajestes. Seguindo uma tendência da época, o filme deixa inacabado o final e o 

espectador se vê obrigado a concluir o enredo.

Na  análise  de  O  desafio,  sigo  o  mesmo  procedimento  utilizado  em  A 

falecida,  na  medida  em  que  o  filme  apresenta,  conforme  já  mencionei,  uma 

estrutura narrativa mais simplificada. Emprego como referência os eixos temáticos 

por  mim  definidos,  e  investigo  o  processo  de  construção  das  personagens 

feminina e masculina, as representações dos dramas íntimos e sua vinculação aos 

dramas  sociais.  A  importância  da  música  neste  filme  me  levou  a  fazer  um 

contraponto entre imagens e músicas, indicando de que forma a associação entre 

ambas  tem  como  fim  expressar  os  diferentes  sentimentos  vivenciados  pelas 

personagens.  Já  na  apresentação  dos  créditos  –  letras  pretas  em um campo 

branco – que servem de abertura ao filme e que precedem as cenas, observamos 

um número significativo de músicas, desde as “de protesto” – Eu vivo num tempo 

de Guerra de Edu Lobo e Jean Francesco Guarnieri, Carcará de João do Vale –, 
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às  mais  clássicas,  como  Bachianas  N°  5,  de  Villa-Lobos  e  Sonata  K378, de 

Mozart.  Elas  aqui  desempenham  uma  função  dramática,  na  medida  em  que 

representam  os  estados  interiores  das  personagens,  ora  relacionados  aos 

problemas políticos, ora vinculados aos sentimentos amorosos. As músicas que 

acompanham  Marcelo  são,  quase  sempre,  conhecidas  à  época  como  de 

“protesto”, com letras que faziam críticas à política adotada pelo governo militar. 

Já  aquelas  que  acompanham  Ada,  falam  sobre  sentimentos  amorosos. 

Poderíamos indicar que essa importância atribuída à musica remete a um contexto 

no qual ganham relevo as mais variadas expressões artísticas – dentre elas o 

cinema, o teatro – como forma de manifestação não apenas de protesto,  mas 

também,  de  uma  cultura  diversificada  que  se  utiliza  desses  veículos  para 

estabelecer uma comunicação mais geral.  

4.3.2. Sinopse: incertezas

Em  O desafio,  Marcelo encarna o intelectual angustiado, vendo-se rodeado por 

um clima de depressão, no qual se encontram também mergulhados os colegas 

no ambiente de trabalho. Mas há um componente novo neste filme (comparado 

àqueles  que  tiveram  como  intenção  representar  o  contexto  pós-64)  que  diz 

respeito  ao  privilégio  atribuído  à  dimensão  afetiva,  agora  fazendo  parte  do 

universo  masculino.  A  intensa  angústia  vivenciada  por  ele,  dada  a  situação 

política,  reflete-se  de  forma  inconteste  sobre  seus  sentimentos  amorosos.  A 

paixão  que  nutre  por  Ada  se  vê  ameaçada  e  Marcelo  considera  seu  “dever” 

colocar um ponto final na sua história de amor. Ada, por sua vez, também enfrenta 

empecilhos, de outra ordem – medo de perder o filho, a separação do marido – 

mas enceta uma luta incansável  por  esse amor.  A despeito  de a personagem 

feminina manifestar um conhecimento frente à situação do país, sua presença se 

faz mais visível  no campo afetivo, e não no campo político. O marido de Ada, 

Mário (Sérgio Brito), um rico industrial, esforça-se para manter a esposa ao seu 

lado.  O  enredo  desenrola-se  tendo  como  pano  de  fundo  esse  embate,  esse 

Desafio. 
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4.3.3. Paradoxo: razão e sentimento

As seqüências iniciais se constituem na apresentação de Marcelo e Ada. 

Os diálogos e a música são elementos significativos para situar os sentimentos e 

preocupações  que  movem  cada  um  dos  personagens.  O  carro  em  que  se 

encontram é dirigido por Ada e desliza por uma estrada ladeada de árvores. O 

silêncio é interrompido por ela, ao queixar-se da atitude de frieza demonstrada por 

Marcelo. Marcelo confirma sua indiferença, mas apressa-se em dizer que a causa 

desse comportamento deve-se à falta de perspectivas, e que seu sentimento em 

relação  a  ela  continua  o  mesmo.  Enquanto  estacionam o  carro  em um lugar 

bucólico, a música de fundo “É de Manhã”, de Caetano Veloso, fala sobre amor “é 

de manhã, não sei mais de nada, vou ver meu amor (...), vou ver minha amada, 

(...),  vou ver minha flor” e ilustra o sentimento que envolve ambos. A música é 

interrompida e, em seu lugar, seguem-se as análises de Marcelo, marcadas pelo 

pessimismo em relação às conseqüências do Golpe Militar: “É o medo tomando 

conta de tudo, tomando conta de todos”. Para ele, não se trata apenas de estar 

junto com a mulher que ele ama: “Não se trata de nós dois apenas. Não somos 

apenas nós dois. É impossível não ver a realidade!” Ada, por sua vez, mostra-se 

forte e perseverante: “(...)  não basta largar casa, marido, e...  filho! O problema 

está em nós mesmos”. 

O teor da conversa já é um indicativo da tensão, presente durante todo o 

filme, estabelecida entre as dimensões política e sentimental. Embora seja forte a 

ênfase  atribuída  às  questões  políticas,  estão  igualmente  presentes  as 

preocupações  com  a  dimensão  afetiva.  E,  desde  o  início,  mesmo  estando 

demarcados  os  terrenos  político  –  destinados  ou  próprios  ao  homem  –  e 

sentimental – reservado à mulher – é possível perceber os vínculos através dos 

quais estes dois pólos estão inter-relacionados, mesmo que de forma contraditória 

e, às vezes, incompatível. Em alguns momentos, predomina a idéia segundo a 

qual, as “coisas do coração” são pertencentes às mulheres. O predomínio dessa 

idéia advém do fato de que Ada parece ignorar a gravidade do momento em que 
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vivem.  A  sua  observação  segundo  a  qual  Marcelo  estaria  dando  “muita 

importância ao problema político” vai nessa direção. Entretanto, tais declarações 

são acompanhadas com ponderações que indicam uma visão mais lúcida sobre a 

situação política.  “Nós continuamos vivendo!  Não adianta a gente se entregar. 

Agora, mais do que nunca, temos que nos unir! (...) Se suas idéias eram válidas 

antes, elas são muito mais necessárias agora”.

A forma de Marcelo reagir a essas ponderações – delicadamente - indica 

que a personagem de Ada adquire alguns traços que a enaltecem. Neste sentido, 

a imagem feminina ganha um tratamento respeitoso, expresso nesta revelação de 

Marcelo: “Como eu estou, não posso suportar tua riqueza, tua sensibilidade, tua 

inteligência, tua coragem, tua capacidade de amor”. Também é com sensibilidade 

que o filme expõe a esfera da intimidade, sendo discretas as “cenas de amor”. 

Interessante analisar o ambiente no qual essas seqüências se desenrolam 

– um quarto – cercado de símbolos que evocam a filiação de Marcelo às idéias ou 

à ideologia que reafirmam seu perfil de intelectual de esquerda: sobre a cama a 

tela Guernica em que Picasso representa a tragédia da Segunda Guerra, sendo 

focalizado insistentemente pela câmera; um cartaz de Deus e o Diabo na terra do 

sol, de Glauber Rocha; o livro A Invasão da América Latina, uma sonata de Mozart 

que Marcelo põe para tocar. Vemos que não há lugar para intensas manifestações 

de  carinho,  considerando  que  o  que  deve  prevalecer  é  o  abatimento  das 

personagens com as conseqüências trazidas pelo Golpe Militar,  revelado pelos 

diálogos que eles travam. Ada expressa, mas de forma rápida, seu sentimento de 

amor: “foi tão bom ficar com você, te sentir mais calmo, junto de mim”, para, logo 

em seguida, retomar a questão colocada pela situação política: “Também me sinto 

confusa. Acho que todo mundo está se sentindo assim. De repente, cada qual 

seguiu sua vida, jogando frente a frente com seus próprios problemas”. Mas, para 

Marcelo, o que realmente foi reprimido ou impedido de se manifestar, de forma 

violenta,  foram  as  propostas  de  uma  sociedade  diferente,  e  não  problemas 

pessoais.  Ada  reage  firmemente  a  essa  consideração  de  Marcelo  e  tenta 

convencê-lo  da  justeza de suas idéias:  “Não,  eu  não penso assim,  nem você 
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deveria pensar assim! Eu te conheço. Aliás, você acreditou que as coisas fossem 

mudar mesmo, inteiramente”. Marcelo retruca: “Racionalmente não era possível, 

mas  eu  acreditei!”  Aqui  a  personagem feminina  é  apresentada  como  a  figura 

lúcida, ao apontar um dos erros ou limites das ações de parte de uma esquerda, 

chamada  “festiva”  cujo  sonho  não  foi  seguido  de  metas  mais  objetivas.  Mas, 

também, tal compreensão parece dizer que a mulher considera como muito mais 

importantes  as  questões  situadas  no  campo  da  afetividade  e  não  aquelas 

pertencentes à dimensão política. Ada revela seu amor pelo filho (uma relação 

amorosa e carinhosa, retratada no momento em que chega em casa ao abraçá-lo 

com ternura) e sua angústia diante de seus próprios problemas: “Longe de você, 

só me sinto bem ao lado de Otavinho. Ele é tão meigo, tão inteligente! Cada vez 

me sinto mais distante de Mário. Somente a possibilidade de te encontrar faz com 

que eu possa viver sem me desesperar. Completamente!”

Outrossim, o filme quer mostrar que está alinhado aos princípios defendidos 

pelo Cinema Novo, e podemos observar isso através do plano em que Ada faz 

essas declarações. Ao falar, olhando firmemente para a câmera, seu rosto divide a 

tela com o cartaz de Deus e o Diabo na terra do sol. Aqui, o significado da fala não 

está em desacordo com as imagens, mas antes, há uma harmonia entre fala e 

imagem. Os espaços ocupados pelo rosto da mulher e o cartaz são simétricos 

como a expressar,  também, um equilíbrio entre o drama exposto por Ada e o 

ideário formulado pelo Cinema Novo (ou seja,  os dramas sociais e os dramas 

íntimos. O fundo musical – as Bachianas nº 5 de Villa-Lobos - atribui ao conjunto 

um  expressivo significado.
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4.3.4. Representações do feminino

Observa-se, aqui,  que a representação da imagem feminina distancia-se 

daquela que é construída nos filmes Os Cafajestes e A Falecida. Tal como Leda 

(Os cafajestes), e Zulmira (A falecida), Ada também tem um amante, mas não age 

de forma subordinada e submissa como Leda, nem tampouco as regras morais 

pesam tanto  sobre  ela  como pesaram sobre  Zulmira.  Fazer  tal  afirmação não 

significa dizer que Ada é indiferente à instituição casamento, às regras morais, 

mas sim que as enfrenta, que reage a elas, não sem conflitos e angústias. Seu 

amor  pelo  filho,  o  medo  de  perdê-lo,  assim  como  o  interesse  que  o  marido 

continua  a  demonstrar  por  ela,  são  fatores  que  influenciam suas  decisões.  A 

despeito de ter clareza disso, sua energia é canalizada para convencer Marcelo de 

seu “erro”. e suas investidas não contribuem para evocar imagens de mulheres 

“desonestas”, “sem-vergonhas”, tais como estavam presentes nas lembranças de 

Zulmira. Sua insistência não a desmerece, não a diminui, e ela é representada 

como alguém que toma o destino nas mãos e reage. Seus argumentos não estão 

concentrados somente no campo afetivo, mas saem desse âmbito para questionar 
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as  idéias  políticas.  Um  exemplo  segundo  o  qual  sua  insistência  não  é 

representada de forma negativa é revelado por sua incansável busca por Marcelo. 

Em  uma  noite  sai  a  procurá-lo,  deixa-se  ficar  na  porta  de  seu  apartamento, 

escreve um bilhete e coloca-o por debaixo da porta. Tais gestos são realizados 

tranqüila e comedidamente, contribuindo para que sua imagem seja vista de forma 

positiva.   

Entretanto, ao contrário de Ada, a representação de Virgínia, esposa de um 

colega de trabalho,  traz alguns traços que a humilham assim como revela um 

acentuado conflito das relações familiares. Uma madrugada, ao sair de um bar 

que já fechava, um colega de trabalho convida Marcelo para ir até a sua casa. No 

apartamento  modesto,  entulhado  de  livros  sobre  algumas  prateleiras,  os  dois 

homens  sentam-se  ao  redor  de  uma  pequena  mesa.  Chama  a  atenção  uma 

estátua clássica de uma deusa grega, em tamanho natural, com os seios nus. Ao 

seu  lado  se  posta  Virgínia  trazendo  nos  braços  uma  criança  adormecida.  O 

marido, após verificar que algumas garrafas estão vazias, ordena que a mulher 

traga a bebida e os copos, mandando-a sentar e beber com eles. 

Os planos que se seguem fazem representações de uma certa vivência da 

sexualidade que, de certo modo, contribuem para denegrir as imagens feminina e 

masculina, como a demonstrar um esgarçamento dos valores. A mulher toca a 

perna de Marcelo  com os  seus pés.  O marido  levanta-se  e  deita-se  em uma 

pequena cama que se encontra na própria sala, enquanto Marcelo, constrangido, 

dirige-se  a  uma  varanda,  sendo  acompanhado  por  ela,  que  o  beija;  ele 

corresponde para, em seguida, afastar-se rapidamente. Já próximo à saída, vê-se 

novamente diante dela, que, de costas para a câmera, tira a blusa e Marcelo, de 

frente para ela, observa surpreso a ação da mulher. Porém, sua surpresa aumenta 

ao ver o colega que, cinicamente e ainda deitado, pisca um olho para Marcelo, de 

modo  a  incentivá-lo  a  seguir  em  frente.  Marcelo  não  compactua  com  aquela 

situação, e desce correndo a escada. Aqui, o filme representa relações conjugais 

destituídas de respeito e consideração. Trata-se de assédio sexual, comumente 

tido como uma prática masculina, e que aqui ganha novos contornos.        
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Por outro lado, em outra ocasião, o filme quer resgatar essas imagens e o 

faz  através  das  personagens  de  Mário  (marido  de  Ada)  e  de  sua  secretária. 

Observamos que a relação entre o homem e sua secretária ocorre em um clima 

de respeito e seriedade, idéia reforçada na seqüência em que Ada visita o marido 

na fábrica. Ele sai da sala de seu escritório para receber a esposa e a câmera 

focaliza o casal, mas também enquadra no plano a secretária, que observa de 

uma janela o encontro dos dois.   Ele,  cordial,  e com naturalidade apresenta a 

esposa à “Dona Iara”. A câmera a focaliza, mas não em primeiro plano, como a 

indicar  que sua presença,  ali,  é  de mera observadora,  curiosa em conhecer  a 

esposa do patrão.  

4.3.5. O masculino e a dimensão política

 Fotografias que desfilam rapidamente diante de nossos olhos servem de 

apresentação  ao  ambiente  de  trabalho  no  qual  Marcelo  se  encontra.  Apenas 

homens circulam nesse espaço – Marcelo, os dois colegas e um outro, mais velho, 

que  os  convida  para  uma “batida  de  limão”.  Eles  recusam o  convite,  e,  aqui 

também, o conteúdo da conversa é político.  Em alguns momentos,  referem-se 

claramente à repressão, apontando o caso de um amigo que foi preso, de outro 

que “meteu uma bala na cabeça”. Mas, em razão da censura, os diálogos são, 

algumas  vezes,  cifrados.  Carlos,  o  fotógrafo,  lê  uma  poesia  de  Otto  Maria 

Carpeaux que fala sobre medo e esperança: “A experiência histórica indica que a 

literatura e a política existem separadas. Mas, embora separadas, seus destinos 

são comuns. São juntamente livres! Não há motivos para desesperar, a não ser a 

derrota de um otimismo leviano (...). Não nos deixar corromper, não ter medo!”. 
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Foto 24 - O mde e a esperança em O desafio

Dos três personagens, é Marcelo quem se apresenta mais pessimista, ao 

contrário de Carlos que,  a despeito  de reconhecer  as dificuldades enfrentadas 

pela esquerda, acredita que é uma fase necessária e certamente será superada. 

“Agora  estamos  numa 

fase  mais  chata,  mais 

difícil.  Se  você  puder 

fazer  uma  análise  dos 

erros do passado,  você 

verá  que  a  coisa  não 

mudou  muito.  Fase  da 

euforia  para  a  fase  da 

depressão!”  Apesar  das 

análises  otimistas  de 

Carlos,  permanece  o  desânimo  de  Marcelo  expresso  em  sua  recusa  de 

desenvolver  a  proposta  construída  por  ambos,  de  escrever  um  livro.  Carlos 

entende que o sofrimento de Marcelo é duplo: seu desalento diante da situação 

política  mistura-se  aos  sentimentos  amorosos,  não  havendo  como  separá-los. 

Encontram-se, aqui, representações do vínculo entre essas dimensões. 

4.3.6. Relações conflituosas

Uma casa confortável, com requintes de riqueza, mas sem demonstrações 

de ostentação serve para representar o mundo no qual Ada e o marido vivem. 

Mário esforça-se por ignorar a situação extraconjugal vivenciada pela esposa e 

declara  que  a  tem  notado  “esquisita  e  desinteressada;  que  (ela)  não  vem 

acompanhando as coisas como deveria” e começa a elencar uma série de razões 

capazes de explicar o comportamento de Ada: “não ter dormido bem; ocupações 

com a  casa,  o  menino,  talvez  essas  coisas  cansem mesmo”.  A  mulher  anda 

nervosamente de um lado para o outro, enquanto ele, sentado no sofá, observa-a 

atentamente. Ada expressa sua angústia diante de uma realidade que considera 

vazia e falsa: “Não agüento mais essa gente. Eu preciso das pessoas inteligentes, 
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que tenham um ideal! Parecem todos de um mundo já morto”. Diante disso, Mário 

reage firmemente, porém sem alterar a voz: “Eu dirijo uma fábrica onde trabalham 

2.500 operários. Não é um mundo morto, pelo contrário, é um mundo bem vivo!”. 

E inicia uma exposição de motivos que indica qual deve ser a responsabilidade 

dela, diante da fábrica. 

Neste  diálogo,  que  agora  se  transforma  quase  em  um  monólogo,  a 

representação da posição assumida pela burguesia em relação à esquerda é feita 

através  do  discurso  de  Mário,  mas  a  personagem  não  é  revestida  de  traços 

caricaturais, como era comum nos filmes integrantes do “novo cinema” dos anos 

1960.  Aqui  estão  presentes  elementos  que revestem a  personagem de traços 

mais diversificados,  ao contrário  da representação feita,  por  exemplo,  no filme 

Cinco vezes favela  (1962), no episódio  Zé da Cachorra, de Miguel Borges, que 

representa o industrial  de forma caricata,  como o burguês sem moral  que faz 

orgias junto com o filho. Não pretendo dizer com isso que Mário seja visto como 

um  empresário  “compreensivo”,  capaz  de  superar  as  contradições  de  classe, 

como,  por  exemplo,  ficar  do  lado das reivindicações dos  trabalhadores.   Pelo 

contrário. Em uma seqüência em que faz a agenda, junto com a sua secretária, 

antecipa reuniões com figuras importantes, representantes do mundo da indústria, 

enquanto  ordena,  de  forma ríspida,  para  cancelar  “o  encontro  com os líderes 

sindicais e os operários para a próxima semana”. 

A  despeito  de  sua  personagem  não  evocar  atitudes  agressivas  ou 

arrogantes há uma reafirmação da concepção de classe assumida por ele. “Você 

tem andado muito com seus amigos esquerdistas. Não tenho nada contra. Acho 

até que são muito engraçados.  Ainda mais agora que perderam a empáfia de 

antes. Você pode conversar com eles. Mas é preciso entender uma coisa: eles no 

lugar deles, nós no nosso!” 

Com  tédio,  Ada  levanta-se  e  prepara-se  para  sair  do  local  onde  se 

encontram, mas o marido, em tom enérgico, observa: “Um momento, Ada, ainda 

não acabei!” A autorização que o marido concede “você pode conversar com eles” 

e o tom imperativo de sua voz ao dizer para ela permanecer naquele espaço, 

228



sugerem seu poder de mando. Mas aqui, o movimento da câmera se encarrega de 

diminuir a força do marido e indicar que a mulher está numa situação privilegiada: 

a câmera como que o rebaixa, pois focaliza Mário do lugar em que se encontra a 

mulher, no alto de uma escada. Durante toda a sua fala, ela não dirige o seu olhar 

para ele, sendo mostrada de perfil, expressando, talvez, altivez e indiferença. Seu 

rosto  em primeiro  plano é  observado pelo  marido,  que,  ao  aproximar-se  mais 

ainda do local  onde ela  está,  conclui  que a saída para aquela situação,  seria 

“Fazer uma viagem”. Aqui, a exposição dos dramas íntimos vivenciados pelo casal 

também se encontra perpassada pela dimensão social e política, apesar de sua 

representação  se  expressar  através  de  outro  enfoque:  a  posição  de  classe  é 

mostrada pelo interesse de Mário,  situado em um pólo oposto ao de Marcelo: 

“Tenho 2.500 operários; Saímos recentemente de uma crise que ameaçava levar 

esse país por água abaixo. Agora as coisas estão mais calmas”.       

4.3.7. A música como expressão dramática

As seqüências que se seguem a esses planos são sugestivas, no sentido 

de indicar  uma outra  leitura da realidade social.   Marcelo  assiste  ao show do 

Teatro Opinião, no qual se apresentam Zé Kéti, cantando “Notícias de Jornal”, e 

Maria Bethânia,  interpretando Carcará.13 O refrão da música de Zé Kéti  “Foi  o 

jornal que disse” aponta para o aumento do custo de vida, para as dificuldades de 

acesso  à  educação.  Finaliza,  dizendo:  “Eu  acho  que  o  povo  precisa  comer; 

Coitado do pobre  do  trabalhador”,  sendo acompanhado de palmas da platéia. 

Bethânia apresenta dados sobre o processo migratório do Nordeste, movimento 

que retira parte de uma população de sua terra natal, e seguem-se mais palmas. 

Esse foi mais um recurso empregado pelo filme para indicar sua adesão a um dos 

princípios básicos do Cinema Novo. Ou seja, apesar de tratar de um problema 

13 Fiz comentários sobre a participação de Maria Bethânia nesse show no Teatro Opinião, um dos 
centros  de  resistência  cultural  ao  golpe  militar,  no  capítulo  II.  Ali,  utilizei  como  referência  as 
reflexões de Caetano Veloso, feitas no seu livro Verdade Tropical.   
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sentimental  – o amor de um casal  – o filme quer indicar que  também confere 

atenção aos problemas políticos e sociais. As letras das músicas servem de apoio 

a tal idéia. Simultaneamente, porém, encontra-se presente uma reflexão sobre a 

validade desse tipo de protesto. Se nos detivermos na expressão facial de Marcelo 

que a câmera focaliza apenas quando Zé Kéti se apresenta, seu rosto demonstra 

indiferença e parece, até, questionar aquele ato, como se quisesse dizer que a 

simples denúncia não seria suficiente para alterar a grave situação enfrentada 

pelo país. É essa a compreensão elaborada por Bernardet:

(...) o filme tem um de seus melhores momentos na apresentação 
do  espetáculo  Opinião,  de  inegável  qualidade  artística,  e  que 
representou  por  uns  tempos  uma  ilusão  de  reação  à  nova 
situação, e de comunicação com o grande público para transmitir-
lhe a insatisfação que se deve sentir diante da situação brasileira. 
Marcelo  contempla o espetáculo sem reação,  nada que indique 
aprovação ou rejeição,  e sua impassibilidade  coloca  em dúvida 
toda uma linha de ação que foi e é a de uma esquerda que se 
convencionou chamar de festiva (1978, p. 124).  

Por outro lado, no momento em que Maria Bethânia inicia “Carcará”, seu 

corpo assume uma posição de alerta e seu rosto indica interesse. A câmera não 

mais focaliza Marcelo, e centra todo o “seu olhar” não somente na performance da 

cantora, mas também no seu “discurso”, como a indicar que continuam válidas as 

manifestações feitas através da música. 

 Assim,  nos  planos  seguintes,  Marcelo  decide  rever  suas  posições,  e 

parece fazer uma reflexão sobre atitudes tomadas no período anterior ao Golpe 

Militar.  “Preciso fazer  alguma coisa.  A  idéia  do livro  era  uma fuga;  queria  me 

alienar para não ver o que estava acontecendo. (...)  enquanto continuar assim, 

essa  miséria,  essa  fome”.  Considera,  também,  impossível  continuar  seu 

relacionamento com Ada.  “Não se pode dizer que a realidade não existe, que não 

é tão grave assim. Você está sentada em uma poltrona, dizendo o que é certo e o 

que  é  errado.  É  um pensamento  burguês  da  tua  classe.  Não  basta  criticar  a 

sociedade. É preciso mudar!” Aqui, o filme indica a impossibilidade de convivência 
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harmônica  entre  as  classes.  Nas  palavras  de  Bernardet:  “A  ilusão  do  bom 

entendimento entre classes opostas passou; a mudança de governo extinguiu uma 

ilusão eufórica e esclareceu a situação” (Ibidem, p. 124).

É  possível  pensar  que  o  filme  usou  como  questão  central  a  relação 

amorosa entre Ada e Marcelo como um “pretexto” para fazer uma denúncia ou 

reflexão sobre a situação política do país:  o movimento militar,  o problema da 

desigualdade social, a atuação da esquerda, a defesa de um ideal. Certamente 

essa  “intenção”  do  filme  pode  ser  vislumbrada  nas  diversas  seqüências  já 

analisadas aqui, nas quais se reafirma um discurso de esquerda. No entanto, não 

é possível ignorar que as representações da dimensão afetiva também ganham 

força.  Ademais,  o  ponto  original  deste  filme  resulta,  precisamente,  do 

entrelaçamento entre o campo político e o campo afetivo. Aqui, em que pese as 

indicações no sentido de dizer que reflexões políticas são propriedades do mundo 

masculino e aquelas relacionadas aos sentimentos são vinculadas ao universo 

feminino,  não  se  pode  dizer  que  essas  duas  esferas  sejam demarcadas  com 

nitidez. Ao contrário, prevalece muito mais a fluidez, traço que atribui ao filme uma 

enorme riqueza de significados. 

4.3.8. Desencontros

É com uma certa surpresa que Mário recebe a esposa na fábrica, pelo fato 

de ser a primeira vez que ela se “digna visitá-lo”. Ela lhe fala, gravemente, que 

precisa muito falar com ele. “Mas o que houve? Mamãe chamou de Teresópolis? 

Aconteceu alguma coisa com o Otávio?” Ada, com aflição, responde: “Não! Eu vim 

aqui porque eu não saberia esperar mais; eu não saberia falar pelo telefone” O 

marido, de forma hábil, vai conduzindo-a para o interior do prédio, e desconversa: 

“É tão importante? Gostaria que você conhecesse a fábrica, vou chamar o gerente 

para lhe acompanhar”. Ao chegarem a um grande e espaçoso galpão, Mário a 

deixa sozinha e as imagens destas seqüências são ricas, dando margem a uma 

variedade de interpretações não necessariamente excludentes, mas passíveis de 

estarem associadas: ele foge, para não entrar em contato com a verdade; também 

há sugestões da impossibilidade de comunicação entre eles, ou ainda, as imagens 
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significam o esmagamento, não somente dos sentimentos de Ada, mas também 

das condições de vida dos operários. 

Ada fica paralisada naquele ambiente, e o som ensurdecedor das máquinas 

de fiação, com seus movimentos repetitivos, a luz, branca e incandescente, têm o 

poder de imobilizá-la. Ali, o barulho excessivo, impede qualquer possibilidade de 

comunicação  entre  as  pessoas,  e  indica,  também,  que  o  ritmo  incessante  e 

contínuo realizado pelo movimento das peças, não permite que o homem fique em 

contato com os seus sentimentos, pois ganha destaque a potência das máquinas. 

Trata-se,  assim,  de  representações  que  contemplam  o  sistema  de  produção 

econômico,  cuja  ênfase  é  atribuída  à  engrenagem  mecânica,  e  que  atinge  o 

homem  nos  seus  sentimentos,  levando-o  ao  processo  de  alienação.  Neste 

espaço, a câmera focaliza, com ênfase, as máquinas, e quase não visualizamos 

os operários.    

Passados alguns momentos de imobilidade, Ada foge, a fim de se livrar 

daquele espaço com poderes de sufocação, daquele espaço que a impede de agir 

e pensar.  Encosta-se em uma parede, seu rosto expressa um profundo pesar. 

Agora, o silêncio que reina ao seu redor é abruptamente interrompido pelo apito 

da fábrica, que anuncia o final de mais um expediente. Ada desperta, de imediato, 

de suas preocupações. Na saída da jornada de trabalho, de costas para a câmera, 

Ada observa os operários – homens e mulheres, velhos e jovens – dirigirem-se ao 

“relógio  de  ponto”  que  regula,  de  forma implacável,  as  suas  vidas.  A  câmera 

focaliza  (mas  é  Ada  quem  olha  atentamente)  aquelas  pessoas  que  passam, 

algumas  com o  rosto  marcado  pela  velhice,  outras  ainda  na  sua  juventude  e 

alegria. Percebemos, pelo movimento da câmera, que Ada insiste em fixar com 

atenção os trabalhadores, e sua postura indica profunda estranheza: um mundo 

novo, até então desconhecido para ela.

Trata-se,  assim,  de  uma  circunstância  que  reúne  os  dramas  íntimos, 

vivenciados  naquele  instante  por  ela,  e  os  dramas  sociais,  representados  por 

centenas de indivíduos apresentados em seu cotidiano e submetidos à lógica do 

capital.  
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São estes os últimos planos em que vemos Ada e não há indicações sobre 

qual  será  sua  decisão:  nada  indica  que  ela  vá  romper  com Mário  ou,  se  vai 

acontecer exatamente o contrário, permanecer a seu lado. Por outro lado, abre-se, 

também, a possibilidade de indicar que Ada,  agora,  compreende mais ainda o 

drama  vivenciado  por  Marcelo,  a  preocupação  que  invade  seus  pensamentos 

decorrentes da situação política e social do país.

As  seqüências  finais  veiculam  representações  de  um  personagem 

dilacerado pela dúvida. Marcelo, quase falando para sim mesmo, pensa na mulher 

que ama: “Ela me disse que me esquecer, seria... trair a vida”. As incertezas o 

perseguem. Marcelo desce as escadarias ao som da música Eu vivo num tempo 

de guerra e, em dado momento, lembra de Ada. O rosto dela aparece na tela por 

alguns instantes, o que pode indicar uma possível reconciliação de Marcelo com o 

seu amor. Porém, a força e determinação da letra transmitem idéias de que diante 

da fome, da miséria, não é possível falar de reconciliação afetiva: “vivemos um 

tempo de guerra, vivemos um tempo sem sol”. Assim, se a música é um indicativo 

de que sua posição política deve prevalecer, a lembrança de Ada e a expressão 

de serenidade do rosto de Marcelo podem significar que os dramas íntimos e os 

dramas sociais são passíveis de conciliação.
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CONCLUSÕES



Iniciei a minha investigação com a intenção de identificar de que maneira o 

cinema brasileiro havia representado as imagens de mulheres em seus filmes. 

Constatei  que  até  os  anos  1950  manifestavam-se,  nos  filmes,  representações 

estereotipadas de mulheres,  e  suas imagens enquadravam-se em modelos  ou 

evocavam os ideais do amor romântico, de domesticidade e de pureza. “A Grande 

Feira” (filme incluído no que se convencionou chamar de “novo cinema”) inova ao 

conferir  a Maria uma atuação decisiva na trama, bem como por abordar,  sem 

preconceitos, o tema da infidelidade conjugal feminina. O Cinema Novo também 

rompeu, em certa medida, com representações mais tradicionais, e incluiu traços 

que dotaram as personagens femininas de novos significados e, neste sentido, foi 

um  movimento  de  vanguarda.  Assim,  nos  filmes  que  têm  como  horizonte  o 

universo rural, as mulheres ganharam posição de destaque, assumindo poder na 

narrativa: Sinhá Vitória, em  Vidas Secas, toma decisões, escolhe o rumo que a 

família  deve  seguir.  Rosa,  em  Deus  e  o  Diabo  na  terra  do  sol,  desempenha 

funções usualmente atribuídas aos homens (tira a vida do beato São Sebastião). 

Mas, aqui, não se tratam de construções maniqueístas, nas quais as mulheres 

seriam caracterizadas como fortes, dominadoras e questionadoras. A Sinhá Vitória 

ainda são reservados os papéis próprios a serem desempenhados no universo 

doméstico. O filme atribui, não a Rosa, mas a Antônio das Mortes, o gesto de por 

fim à  vida  do  Beato.  A  imagem da mulher  também está  relacionada à  esfera 

privada. Em alguns dos filmes que marcam a “terceira fase” – Terra em Transe, O 

Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro  –, às mulheres são reservados os 

lugares do silêncio e da passividade. Ouvimos a voz de Sara apenas no momento 

em que ela reivindica o amor de Paulo; ele, pelo contrário, grita e questiona os 

rumos que o país tomou depois do golpe militar de 1964. Ela transita no mundo 

dos  sentimentos,  enquanto  ele,  aparece  como  integrado  à  esfera  política  e 

pública, à qual se associa o pensamento “racional”. É também esse o universo de 

Marcelo no filme O desafio; mas Ada, sua amante, tem uma atuação mais firme, 
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questiona, faz sugestões. Simultaneamente, a “voz” da personagem feminina está 

relacionada  ao  mundo  dos  sentimentos,  enquanto  Marcelo  e  os  outros 

personagens masculinos estão vinculados à dimensão política. As mulheres estão 

ausentes do debate político.    

Mas, como é sabido, o Cinema Novo não teve como preocupação central 

pensar as questões que diziam respeito às desigualdades das relações de poder 

vivenciadas  entre  homens  e  mulheres.  E,  muito  menos,  estava  voltado  para 

representar  os  questionamentos  que  perpassavam o  universo  feminino  e  que 

diziam  respeito  ao  amplo  leque  de  preocupações,  tais  como,  exercer  a 

sexualidade fora do casamento, ter mais autonomia, mais liberdade para sair do 

espaço  doméstico  e  ganhar  a  esfera  pública.  O  Cinema  Novo  teve  como 

preocupação fundamental utilizar esse meio para denunciar os graves problemas 

que o país atravessava (problemas esses identificados à fome e à miséria, não 

incluindo,  portanto,  naquilo  que  podemos  chamar  de  seu  eixo  temático, 

experiências  vivenciadas  por  homens  e  mulheres  em  seus  relacionamentos 

íntimos). 

A despeito da escolha de “temas sociais”, constatei que alguns diretores 

elegeram  temas  relativos  aos  dramas  pessoais  e  fizeram representações  das 

experiências  vivenciadas  por  homens  e  mulheres,  ou  seja,  do  que  passei  a 

denominar de “dramas íntimos”. A escolha de tal temática exige o uso de planos 

fechados (ao contrário do emprego recorrente dos planos gerais que vemos em 

Vidas Secas) quando a câmera focaliza, com insistência, o rosto da personagem, 

como  a  querer  penetrar  ou  extrair  de  sua  interioridade  seus  mais  recolhidos 

sentimentos.  Nos  três  filmes  aqui  examinados,  é  freqüente  o  emprego  desse 

recurso, conforme aponto ao longo da análise.

É possível  dizer  que  o  Cinema Novo também dialogou  com o  contexto 

social, e incorporou, em certa medida, conseqüências do que se convencionou 

chamar  de  “revolução cultural  e  sexual”:  a  crise  do  casamento,  da  autoridade 

patriarcal, das reivindicações femininas no plano da sexualidade, e os conflitos daí 

decorrentes.  Diretores  como  Nelson  Pereira  dos  Santos,  Ruy  Guerra,  Leon 
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Hirszman, Paulo César Saraceni, entre outros, realizaram, respectivamente, Boca 

de Ouro,  Os cafajestes,  A falecida,  Porto das Caixas e O desafio, representando 

dramas  relativos  à  intimidade,  aspectos  do  poder  nas  relações  de  gênero, 

exercido ora de forma violenta pelos homens, ora reivindicado pelas mulheres. Há 

representações  de  dúvidas  e  desespero  das  personagens  femininas  que  se 

deparam com a impossibilidade de conciliar o desejo e a moral; nesses termos, 

são significativas as seqüências finais de Porto das Caixas, quando vemos Irma, 

após esquartejar o marido, caminhar por uma estrada de ferro que se bifurca, sem 

saber que rumo seguir. Em A falecida, Zulmira se curva diante do peso das regras 

sociais e trama sua morte. Estão presentes, também, representações do poder de 

dominação dos homens, em Os cafajestes, que se torna vítima da violência sexual 

exercida pelos homens. Poderíamos concluir que haveria um total distanciamento 

destes filmes, em relação àquela perspectiva adotada e conclamada pelo Cinema 

Novo, de pensar sobre os problemas sociais. No entanto, não se trata de seguir tal 

raciocínio, na medida em que os filmes estabeleceram um vínculo entre as duas 

dimensões – sociais e pessoais – algumas vezes de forma mais explícita, outras 

mais velada.  Não quero dizer com isso que não existam diferenças entre, por um 

lado, a trama de Vidas Secas, Deus e o Diabo na terra do sol  e Os Fuzis e, de 

outro Os  Cafajestes, A Falecida e O desafio. Há, sim, ênfase em determinadas 

questões,  mas,  de  forma  alguma,  essas  dimensões  são  mostradas  como  se 

fossem “duas realidades” separadas. 

Assim, em Os cafajestes são privilegiadas questões pessoais, sem perder 

de  vista  os  problemas  mais  gerais  que  atravessam  a  sociedade.  Aqui,  se 

manifestam indícios de uma sociedade que enfatiza valores como o dinheiro e o 

consumo:  o  desejo  de  Jandir  por  um  conversível  o  conduz  a  desconsiderar 

atitudes éticas; Leda tem um amante não para satisfazer supostos caprichos de 

um desejo, mas porque ansiava ganhar um apartamento; Vavá quer a todo custo 

garantir uma “boa vida”. 

Um cenário marcado por um suposto declínio da classe média serve como 

pano de fundo do filme  A falecida. Nele, está simbolizado, também, os conflitos 
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vivenciados  no  interior  da  estrutura  familiar:  o  questionamento  do  poder 

concentrado nas mãos do homem, implicando uma hierarquia entre os sexos; as 

novas  experiências  sexuais  das  mulheres,  representadas  pelas  transgressões 

efetuadas  pelas  personagens  femininas,  que,  algumas  vezes,  resultaram  em 

punições. As incertezas vivenciadas no campo afetivo  pelos protagonistas  estão 

diretamente vinculadas à dimensão política, em O desafio.

Aliás, dos três filmes analisados, emerge um traço significativo na forma de 

construção  das  personagens  femininas:  são  representações  de  mulheres  que 

transgridem  as  normas  presentes  em  uma  sociedade  marcada  pelo 

“tradicionalismo”. São representações de mulheres transgressoras, que encaram 

as  imposições  sociais,  mesmo tendo  que  pagar  um alto  preço:  Leda  tem um 

amante,  casado,  e  sobre  ele  não  pesam as  normas,  e  sim sobre  ela,  que  é 

seduzida, violentada e abandonada pelo homem por quem se apaixonara. Zulmira, 

casada, apaixona-se, igualmente por um homem que é casado, e, (devido trair o 

marido)  vê-se  na  obrigação  de  recusar  não  somente  o  amor,  mas  a  vida.  A 

personagem de O desafio também é casada, e tem um amante, mas, aqui, o filme 

entrega ao espectador a decisão: continuar o jogo do casamento, ou romper e 

vivenciar  sua  relação  com  Marcelo.  As  práticas  de  Vilma,  também  não  se 

enquadram nos padrões considerados “normais” ou adequados a uma mulher. Ela 

também transgride, ao exercer sua sexualidade fora do casamento.

  Concluímos, assim, que os filmes fazem representações de mulheres que 

rompem com as normas sociais, e, ao mesmo tempo, nos damos conta de que 

essas representações são construídas dentro de limites, ou mesmo de paradoxos: 

evocam  “mulheres  livres”,  mas  “subordinadas”  aos  interesses  masculinos; 

mulheres que questionam as regras morais, mas que, ao final, terminam por se 

submeter ao controle imposto pelas instituições sociais.      
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Carmem Miranda: bananas is my business – Helena Solberg,1995 

Doces Poderes – Lúcia Murat,1996

Doces Poderes – Lúcia Murat,1996

Fica Comigo - Tisuka Yamasaki,1996

Credi-me - Bia Lessa, 1997 

O Noviço Rebelde – Tisuka Yamasaki,1997 

Pequeno Dicionário Amoroso - Sandra Werneck,1997 

Um céu de estrelas – Tata Amaral,1997

Menino Maluquinho 2, a aventura – Fabrizia Pinto, 1998 

Kenoma – Eliane Caffé,1998 

Como Ser Solteiro - Rosane Swartman,1998 

Xuxa requebra – Tisuka Yamasaki,1999

Filmes das cinco primeiras décadas do século 20

Lucíola – 1917

Vício e Beleza, de Antônio Tibiriçá (anos 1920)

 Depravação, de Luiz de Barros (Anos 1920)

Morfina – Caetano Matonó (Anos 1920)

Absinto de Caetano Matonó (Anos 1920)

Ganga Bruta de Humberto Mauro,1933

Coisas Nossas – Wallace Downey,1931

Carnaval Atlântida – José Carlos Burle,1952

Nem Sansão nem Dalila – Carlos Manga,1954



Carnaval no Fogo – Watson Macedo,1949

Caiçara – Adolfo Celi,1950 

Tico-Tico no Fubá Adolfo Celi,1951 

O Cangaceiro – Lima Barreto,1953 

Sinhá Moça – Tom Payne, 1952-1953

Floradas na Serra – Luciano Salce, 1954

Filmes Estrangeiros

Gabinete do Dr. Caligari – Wiene,1919

Um cão andaluz – Buñuel,1928

A era do ouro – Buñuel,1930

Rebecca, a mulher inesquecível – Alfred Hitchcock,1940

Blade Runner: o caçador de andróides – Ridley Scott,1982

Os Amantes – Louis Malle, 1958

Ladrões de Bicicleta – Vittorio de Sica, 1948

A Noite – Michelangelo Antonioni, 1961

Eclipse – Michelangelo Antonioni, 1962

Lolita – Stanley Kubrick, 1962

Fellini Oito e Meio - Federico Fellini, 1963


