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RESUMO 

 

O romance I Malavoglia (1881), de Giovanni Verga, foi adaptado duas vezes para o 

cinema: a primeira, pelo milanês Luchino Visconti, em 1948, La terra trema: episodio del 

mare, importante obra do neorrealismo italiano; e a segunda, pelo siciliano Pasquale 

Scimeca, em 2010, Malavoglia. Em ambas as adaptações, o momento de produção foi 

extremamente importante para a reescritura do romance realista do século XIX e instaurou 

uma profunda e significativa relação entre história e sociedade para a compreensão das 

obras como realizações artísticas autônomas. A partir do conceito de adaptação de 

Hutcheon (2013) e dos estudos de Stam (2008) e (2013), este trabalho pautou-se pela 

compreensão do processo adaptativo que teve como suporte a atualização, ou seja, o 

transporte da narrativa literária para um novo contexto histórico; por exemplo, os anos 

seguintes à Segunda Guerra Mundial e o primeiro decênio do Terceiro Milênio, para 

analisar a forma como os filmes dialogaram com o texto adaptado e ampliaram seu próprio 

raio de ação ao atualizar a narrativa, ancorando-se nesta, mas projetando-se para engendrar 

novos sentidos e significações. Segundo a análise desse deslocamento temporal, no qual 

são inseridas questões de relevância para a atualidade, propiciando a identificação de 

elementos do presente histórico e da realidade por seu público alvo, foi possível concluir 

que a atualização proporcionou uma íntima conexão entre o momento de produção das 

obras cinematográficas e o transporte de elementos da realidade para a trama ficcional que 

alteraram profundamente os percursos interpretativos e determinaram as bases crítico-

ideológicas das releituras produzidas, a finalidade das transformações dos textos e as 

estratégias de reconstrução dos sentidos para a construção de obras cinematográficas que 

se revelaram retratos de uma época e de uma sociedade para compor, ao lado do romance, 

um documento humano. 

 

 

 

Palavras-chave: Giovanni Verga, Luchino Visconti, Pasquale Scimeca, adaptação, 

atualização. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The novel I Malavoglia (1881), by Giovanni Verga, has been adapted twice to film: the 

first one, by the Milanese Luchino Visconti, in 1948, La terra trema: episodio del mare, 

important masterpiece of Italian Neorealism; and the second one by the Sicilian Pasquale 

Scimeca, in 2010, Malavoglia. For both adaptations, the moment of production was 

extremely important for the rewriting of a realistic novel from the XIX
th

 century and 

instituted a deep and significant relationship between history and society to understand 

those works as autonomous artistic realizations. From Hutcheon’s concept of adaptation 

(2013) and Stam’s studies (2008 and 2013), this work was based on understanding the 

adaptation process supported by updating, i.e., the literary narrative transported to a brand 

new historical context, e. g, the years after World War II and the first years of the Third 

Millennium, to analyze the dialogues between the films and the adapted text and how they 

extended their own meanings when they brought the narrative up to date, holding on the 

novel but enlarging its overall signification. The analysis of that temporal dislodgement, in 

which it’s possible to find social questions relevant to the their moments of production, 

indicating and identifying historical and real elements to the audience, led us to conclude 

that the updating allowed an intimate connection between the moment of production of 

those cinematographic works and the transport of elements of reality to the fictional story 

that deeply changed the ways of interpretation and determined the critical and ideological 

bases of those rewritings, the final goal of those texts’ transformations and the strategies 

for reconstruction of the meanings to create films that revealed themselves to be portraits 

of the time and society, composing, side by side with the novel, a human document.  

 

 

Keywords: Giovanni Verga, Luchino Visconti, Pasquale Scimeca, Adaptation, Updating.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RIASSUNTO 

 

Il romanzo I Malavoglia (1881) di Giovanni Verga è stato adattato due volte per il Cinema: 

la prima volta, dal milanese Luchino Visconti, nel 1948, La terra trema: episodio del 

mare, un importante capolavoro del neorealismo italiano; la seconda, dal siciliano Pasquale 

Scimeca, nel 2010, Malavoglia. In entrambi i casi, il momento della produzione è stato 

veramente importante per la riscrittura del romanzo realista del XIX secolo e ha instaurato 

un profondo e significativo rapporto fra storia e società per la comprensione delle opere 

come realizzazioni artistiche autonome. Avendo come base il concetto di adattamento di 

Hutcheon (2013) e gli studi di Stam (2008) e (2013), il presente lavoro ha come obiettivo 

la comprensione del processo di adattamento, il cui fulcro è stato la trasposizione della 

narrazione in un nuovo contesto storico - gli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale 

e il primo decennio del terzo millennio-. Si analizza perciò il modo in cui i film hanno 

dialogato con il testo adattato e hanno esteso il proprio campo di azione per il fatto di aver 

inserito la narrazione in un altro momento storico e di limitarsi a questo, creando però 

nuovi sensi e significati. L’approfondimento di questo spostamento temporale, in cui sono 

inserite questioni importanti per l’attualità, permette allo spettatore di individuare elementi 

del proprio presente storico e della propria realtà. È stato possibile concludere che lo 

spostamento temporale/l’attualizzazione ha creato un intimo legame tra il momento della 

produzione delle opere cinematografiche e la trasposizione di elementi della realtà nel 

tessuto narrativo, che hanno cambiato profondamente i percorsi interpretativi e hanno 

tracciato le basi critico-ideologiche delle riletture suscitate e stabilito la finalità delle 

trasformazioni dei testi e le strategie di ricostruzione dei significati, destinate alla 

costruzione di opere cinematografiche, che si sono rivelate ritratti di un’epoca e di una 

società creando, insieme al romanzo, un documento umano. 

 

 

Parole-chiave: Giovanni Verga, Luchino Visconti, Pasquale Scimeca, Adattamento, 

Attualizzazione 
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INTRODUÇÃO 

 

“Chi osserva questo spettacolo non ha diritto di giudicarlo; è già molto se riesce a trarsi un 

istante fuori del campo della lotta per studiarla senza passione, e rendere la scena 

nettamente, coi colori adatti, tale da dare la rappresentazione della realtà, com’è stata, o 

come avrebbe dovuto essere.” 

 

“Quem observa tal espetáculo não tem o direito de julgá-lo; já é muito se consegue retirar-

se um instante para fora do campo da luta para estudá-la sem paixão, e restituir a cena 

nitidamente, com as cores devidas, de modo a dar a representação da realidade como ela 

foi, ou como deveria ter sido.” 

 

(Giovanni Verga, Milano, 1881) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Praça Malavoglia, Catânia, Sicília 
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LUZ! CÂMERA! AÇÃO! 

 

 

Em 1881, o siciliano, nascido em Catânia, Giovanni Verga (1840-1922) publicou I 

Malavoglia, romance realista, pertencente ao movimento Verista italiano. Nesse romance, 

a cena principal traz à luz a história dos membros da família Toscano, pescadores, 

chamados os “Malavoglia” pela população de Aci Trezza, vila próxima à Catânia, e onde 

suas desventuras ocorrem. A narrativa literária acompanha a luta da família do patriarca 

padron ‘Ntoni pela sobrevivência desde o trágico acidente com a barca Provvidenza até a 

recuperação de sua casa, a Casa da Nespereira, pelo jovem Alessi. 

Ao lado de Luigi Capuana (1840-1915) e Federico De Roberto (1861-1927), outros 

importantes nomes do Verismo
1
, Verga levou as questões do sul da Itália para sua arte, 

representando os problemas, as vicissitudes, as apreensões e temores, a vida e o sofrimento 

de seu povo diante de um país que havia vivido um sonho de unificação, mas que não 

soubera conviver com a realidade de sua realização, privilegiando alguns em detrimento de 

muitos outros. 

Apesar de inspirado nos moldes do Naturalismo francês de Zola e de Balzac, o 

realismo
2
 de Verga assumiu um colorido regionalista muito característico e próprio em sua 

escrita, pleno de críticas, apesar da tentativa de eximir-se do julgamento, e voltado para um 

positivismo que buscava uma explicação científica para a evolução do homem em 

sociedade, mas questionando seus reais efeitos práticos para o desenvolvimento das 

                                                             
1
 Além destes, é importante frisar a participação e a contribuição de Grazia Delèdda (Nuoro, 1872 – 

Roma, 1936). Escritora do Verismo que recebeu, em 1926, o Prêmio Nobel de Literatura. Suas 

obras lançam luz sobre sua terra natal, a Sardenha, ilha do sul da Itália e “a sua narrativa parte do 

verismo de fundo regional e folclórico, crônicas e lendas campesinas, histórias de paixões 
elementares e de seres primitivos; mas voltada para um universo de pecado e de maldade, sentido 

como fatalidade, e representado com tons lúgubres, acompanhados, no entanto, de uma ânsia de 

libertação e de redenção, de um estrondoso e romântico senso de vitalidade que encontram 
expressão sobretudo na leveza idílica e vislumbrada da paisagem.” “La sua narrativa muove dal 

verismo a fondo regionale e folcloristico: cronache e leggende paesane, storie di passioni 

elementari e di esseri primitivi; ma a un mondo del peccato e del male, sentito come fatalità, e 

rappresentato con cupi accenti, si accompagnano o piuttosto si contrappongono un’ansia di 
liberazione e di riscatto, un estroso e romantico senso della vita, che trovano espressione 

soprattutto nella leggerezza idillica e trasognata del paesaggio. Disponível em 

http://www.treccani.it/enciclopedia/grazia-deledda/ 
2
 Considera-se o realismo enquanto técnica narrativa que se volta para a apreensão do real como 

elemento da trama ficcional. No item 1.3 “Realismo como técnica narrativa” os detalhes e os 

aspectos dessa abordagem e as considerações sobre sua permanência para além da influência 
temporal da Escola Realista serão mais detidamente desenvolvidos. 
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sociedades. Por meio de um princípio da negação de uma resolução metafísica ou religiosa 

que influenciasse o desenvolvimento do homem ou o auxiliasse diante dos problemas que 

pudessem se interpor em seu caminho, base do romantismo manzoniano, que Verga 

também criticava, o realismo de suas obras procurou encontrar a voz do povo sulista, seus 

modos específicos e particulares de vida, o dialeto, as paisagens naturais sicilianas e os 

desafios de uma parcela da população esquecida pelos governantes.  

A partir da escolha de destacar os personagens e fazê-los testemunhas e narradores 

de suas vicissitudes, Verga conseguiu criar um jogo dialógico utilizando o cruzamento 

desses testemunhos com um despretensioso narrador, não totalmente isento, no entanto, 

para ser, ele mesmo, o escritor porta-voz desse povo, como um guia espiritual que, por 

meio de sua arte, dá a conhecer o que realmente ocorria longe dos centros industrializados 

e privilegiados da Itália. 

Para o Verga verista, mesmo tendo iniciado sua carreira como escritor produzindo 

romances versados no amor romântico e no idealismo patriótico, os temas utilizados pelos 

Românticos não serviam como forma de representação do povo sulista, ou como o meio 

para buscar, de alguma maneira, compreender a enorme disparidade existente na península 

itálica entre norte e sul, diferenças que permanecem ainda hoje nos setores sociais, 

políticos e econômicos.  

Por essa razão, Verga idealizou uma sequência de obras, o Ciclo dei Vinti ou o 

Ciclo dos Vencidos, para demonstrar como os vícios humanos, a corrupção, as mazelas 

sociais e os fracassos dos ideais de uma sociedade mais justa e igualitária poderiam atingir 

todos os segmentos da sociedade e fazê-la ruir a partir de dentro de cada uma de suas 

camadas.  

Em seu projeto do Ciclo dei Vinti, Verga surge como um visionário, assumindo o 

posto do escritor que busca denunciar, por meio da Literatura, a alternância dos atores em 

uma peça já conhecida. Tendo vivido no norte da península itálica, quando entrou em 

contato com os poetas da Scapigliatura e com as obras românticas, o escritor, ao retornar 

para o sul, percebeu como o Risorgimento fora um movimento que fracassara em sua 

concepção. A Itália unida, antes governada por estrangeiros, fragmentada e dividida por 

lutas internas, estava agora, sob uma mesma bandeira e sob uma mesma Constituição, mas 

não estava mais próxima de resolver as grandes questões sociais e econômicas que 

perseguiam o povo do que anos atrás quando os vários Estados tinham autonomia para 
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governar seus territórios. Neste contexto, a luta pela vida instituiu-se como o caráter 

natural e verdadeiro de seu povo e passou a ser o mote da Literatura de Verga.  

Pela demonstração de uma realidade que deixava para trás o povo sulista, Verga foi 

visto pela crítica de seu tempo como reacionário, retrógrado e conservador. Mas suas 

críticas, veladas e postas no jogo ficcional através das vozes de seus personagens, mostram 

um autor muito mais preocupado com as injustiças de um modelo econômico que favorecia 

aqueles que já eram privilegiados e punia aqueles que desejavam sobreviver às 

adversidades criadas por esse mesmo modelo, aliado a uma política centralizadora e a uma 

economia desigual e mal distribuída. 

Assim, o universo das obras de Verga é constituído por indivíduos arrastados pelas 

dificuldades impostas pela realidade e no qual não há heróis ou demonstrações heroicas de 

conduta, nem salvação por meio de intervenções divinas ou miraculosas resoluções dos 

problemas. Os homens e mulheres representados são inteiramente humanos, falíveis, 

corruptíveis, sem esperança no futuro ou em si mesmos, destituídos da capacidade de 

vencer seus próprios vícios e, por isso, vítimas de seus próprios desejos, sucumbindo à 

força das tragédias que se abatem sobre eles.  

Diante desse homem submetido às leis de uma crueza terrível, que não poupa a 

ninguém, Verga construiu seu realismo desconcertante, pincelado com críticas ácidas ao 

desenvolvimento, aos membros das classes governantes, aos religiosos; todos 

representantes de vícios morais degradantes, envolvidos por um pessimismo que também 

era sua marca literária, além de questionar sub-repticiamente se a evolução, princípio 

científico darwiniano associado ao positivismo e ao desenvolvimento das sociedades, 

realmente favorecia os mais fortes ou mais aptos quando estavam envolvidos, na equação 

da sociedade, o poder, o dinheiro e a dominação daqueles que controlavam os meios de 

produção, a justiça, a política e a religião. 

As múltiplas facetas do Verismo de Verga encontrarão, após a Segunda Guerra 

Mundial, uma nova forma de expressão, agora no Cinema, tendo como condutores os 

artistas do Neorrealismo. Na Itália, o Cinema sempre se constituiu como um veículo de 

grande aclamação do público e se desenvolveu sendo levado, em primeiro lugar, às praças, 

como atração itinerante e acessível a todos. Por essa característica popular, foi utilizado 

como divulgação das propagandas do governo fascista e, após a Segunda Guerra, foi 



15 

 

 

 

também o meio pelo qual os artistas denunciaram o horror sofrido pelo país e suas reais 

condições após o desastre das batalhas e da política de Mussolini. 

O Neorrealismo cinematográfico italiano esteve, segundo Fabris (1996), 

compreendido, aproximadamente entre 1944 e 1965, e ligava-se ao realismo literário pela 

incorporação da temática associada aos eventos do pós guerra: as lutas dos partigiani, a 

reconstrução das cidades arrasadas pela guerra, as reconfigurações da sociedade e as 

relações humanas. O filme Roma città aperta (1945), de Roberto Rossellini, é considerado 

o marco histórico do Neorrealismo, mas outras obras anteriores já demonstravam uma 

tendência à incorporação do real às produções ficcionais cinematográficas, como 

Sissignora (1941), de Fernando Poggioli, que apresentava novos elementos do realismo e 

buscava assimilar também o universo paisagístico; mais precisamente, o siciliano, 

integrado ao cenário em planos de conjunto e planos gerais como parte da construção do 

significado da cena; e Ossessione (1943), de Luchino Visconti (1906-1976), um dos 

grandes nomes desse estilo que influenciou e mudou o cinema italiano. Nesse seu primeiro 

filme, ele trouxe para as telas a vida cotidiana, os dramas e as tragédias sociais em um 

romance adúltero e criminoso que chocou a sociedade, questionou suas estruturas e o 

modelo burguês do governo fascista.  

Os artistas do cinema neorrealista buscaram nos autores veristas a inspiração para 

contar as histórias do povo, denunciar a destruição provocada pela guerra, a desilusão da 

população que lutava mais uma vez para tentar se reerguer depois de invasões estrangeiras 

e das disputas internas entre grupos opostos que provocaram a cisão da sociedade entre 

partidários do Eixo e os partigiani da Resistência italiana, contrários a eles, exaurindo as 

forças de uma população sofrida que não confiava em seus governantes e nem nas versões 

históricas preparadas para desviar a todos dos reais acontecimentos e consequências dos 

eventos recentes. 

 

Com o fim da guerra e a Libertação, a Itália abriu-se a grandes esperanças 

de renascimento, unificadoras e populares, e no campo da cultura e da 
arte, como em tantos outros, as energias comprimidas pelo fascismo e 

renovadas pelas lutas “partigianas” explodiram em uma “devoradora 

ânsia de voltar a falar”
3
. Para todos, a guerra tinha sido um divisor de 

águas de dores, miséria e destruições; as ruínas estavam em toda a parte, 

mas também a energia política, moral, cultural por um novo início: era a 
herança da Resistência, que havia formado as novas classes dirigentes do 

                                                             
3
 (PETRAGLIA e RULLI, 1974, p. 8, apud MEDICI, 2008, p. 12). 



16 

 

 

 

país, restituído dignidade ao povo italiano, aberto a perspectiva do 
renascimento nacional. Os homens do cinema perceberam a 

extraordinária possibilidade de testemunhar e documentar com seu meio 

de expressão, além da urgência de começar a produzir, explorando em 

cada ângulo da realidade humana e social, ampliando a esfera do visível e 
do narrável para além do modo circunscrito das proibições e tabus que o 

fascismo havia autorizado. Perceberam uma fome de realidade 

irresistível, que nascia certamente da dramática força dos eventos, do 
espetáculo das ruínas que se impunham ao olhar; mas era um olhar não 

entregue à história, ao indizível horror da guerra, mesmo porque 

atravessado pela confiança em um novo começo – pelo menos nos anos 
imediatamente sucessivos à Libertação. (MEDICI, 2008, p.12, tradução 

nossa, grifo do autor).
4
 

 

Esse impulso criativo do Neorrealismo transformou-se nas telas e fez seus autores 

assumirem posições claramente definidas diante da realidade. Os eventos reais eram então 

transpostos para as telas com um estilo único e particular que definiu todo o movimento 

cinematográfico dos anos subsequentes à Segunda Guerra. Eram as pessoas reais e os 

lugares reais que importavam, os sentimentos nascidos das experiências vividas que eram 

retratados, a verdade subjetiva das testemunhas em oposição aos discursos prontos e 

artificiais da história oficial que passaram a ser narrados.  

Por isso, os cineastas buscaram “os sets destes filmes fora dos estúdios e pegaram 

seus intérpretes nas estradas”
5
 (MEDICI, 2008, p. 13, tradução nossa), tudo em nome da 

transmissão de uma realidade o mais próxima possível da verdade que desejavam construir 

em suas tramas ficcionais, em uma demonstração de um compromisso assumido com seu 

público para mostrar aquilo que estava acontecendo com o país e com o povo. 

                                                             
4
 “Con la fine della guerra e la Liberazione, l’Italia si aprì a grandi speranze di rinascita, unitarie 

e popolari, e nel campo della cultura e dell’arte, come in tanti altri, le energie compresse dal 

fascismo e rinnovate dalla lotta partigiana esplosero in una ‘divorante ansia di tornare a parlare’. 

Per tutti, la guerra era stata uno spartiacque di dolore, miseria e distruzioni; le macerie erano 

ovunque, ma anche l’energia politica, morale, culturale per un nuovo inizio: era il lascito della 
Resistenza, che aveva formato le nuove classi dirigenti del paese, restituito dignità al popolo 

italiano, aperto la prospettiva della rinascita nazionale. Gli uomini di cinema avvertirono la 

straordinaria possibilità di testimoniare e documentare con il loro mezzo di espressione, nonché 
l’urgenza di mettersi all’opera, andando a frugare in ogni angolo della realtà umana e sociale, 

allargando la sfera del visibile e del narrabile ben oltre quel mondo circonscrito da divieti e tabù 

che il fascismo aveva consentito. Avvertirono una fame di realtà prepotente, che nasceva certo 
dalla drammatica forza degli eventi, dallo spettacolo delle rovine che si imponeva allo sguardo; 

ma era uno sguardo non arreso alla storia, all’indicibile orrore della guerra, proprio perché 

attraversato dalla fiducia di un nuovo inizio – almeno negli anni immediatamente successivi alla 

Liberazione.”  
5
 “i set di questi film fuori dai teatri di posa e presero gli interpreti dalla strada”  
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Foi nesta configuração en plein air que Visconti reconstruiu o romance de Verga no 

contexto do pós-guerra e inseriu a família Malavoglia novamente em Aci Trezza, lutando 

pela sobrevivência enquanto precisava compreender como se encaixar em uma nova ordem 

econômica e social. Para a produção de seu filme, “Visconti foi algumas vezes para a 

Sicília para realizar três documentários sobre trabalho encomendado pelo Partido 

Comunista Italiano em razão da iminente campanha eleitoral” (MEDICI, 2008, p. 31-32, 

tradução nossa),
6
 mas não terminou o projeto da trilogia e apenas em 1948, pouco depois 

do prazo definido pelo partido, ele conseguiu finalizar La terra trema: episodio del mare, 

abandonando completamente a ideia de fazer os outros dois filmes relacionados ao trabalho 

no sul da Itália. 

A adaptação de Visconti foi, desde sua primeira projeção, controversa, pois, a 

língua falada no filme é o dialeto siciliano e não o italiano padrão. Essa característica não 

está relacionada apenas como uma escolha estilística, mas, dentro da significação do filme 

e do Neorrealismo, assume uma posição importante. Essa posição central na construção 

dos sentidos do filme de Visconti já vem expressa pelos créditos iniciais da projeção pelo 

destaque dado, principalmente, à diferença existente entre a língua dos pobres, que seria o 

dialeto, e a língua das outras classes sociais mais favorecidas do país, representadas pelo 

italiano padrão. 

Outros detalhes significativos da revisitação de Visconti ao romance de Verga e sua 

reconfiguração ao transportar a narrativa para o pós-guerra também ganham força quando 

o foco da análise recai sobre a construção dos personagens, principalmente, ‘Ntoni 

Valastro, o jovem pescador que estimula o levante dos demais contra os atravessadores de 

pescado. ‘Ntoni é destacado dentre os personagens e seu arco
7
 de desenvolvimento se 

amplia quando em comparação ao ‘Ntoni Malavoglia, de Verga. 

Esse personagem também é o escolhido por Pasquale Scimeca (1956-) como central 

em sua releitura da narrativa para o filme Malavoglia, de 2010. Além da expansão dos 

sentidos envolvendo as características dos personagens, o deslocamento temporal da 

                                                             
6
 “Visconti partì alla volta della Sicilia per realizzare ter documentari sul lavoro commissionatigli 

da PCi in vista della  imminente campagna elettorale” 
7
 Entende-se o arto de personagem como o percurso de sua narrativa, o desenvolvimento de suas 

ações e como elas o afetam e àquilo que o cerca em suas relações com os demais personagens 
dentro do macro universo da narrativa na qual se insere. 
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adaptação de Scimeca para o primeiro decênio do século XXI, traz novos elementos à 

narrativa como a imigração, por exemplo. 

Esse período do cinema italiano, que compreende as duas décadas finais do século 

XX até a atualidade, está bastante revestido de um caráter social, de denúncia e de tentativa 

de retorno a uma produção mais efetiva do cinema, de uma recuperação da produção 

cinematográfica em termos de estilo e a retomada de um papel verdadeiramente 

preponderante no cenário artístico nacional e internacional. Algumas de suas produções 

ganharam notoriedade nesse período, apesar de uma crise produtiva, principalmente nos 

anos 1980, mas o cinema contemporâneo da Itália procura, atualmente, resgatar seu caráter 

social e identitário e sua liberdade de criação, como destaca Fabris (2012, p. 91): 

 

Em maio de 2007, foi entregue ao ministro dos bens culturais da Itália o 

documento Centoautori, que, apesar da denominação (cem autores), foi 

assinado por 1.200 integrantes do setor cinematográfico. A união de 
diretores, atores, roteiristas e produtores foi importante, se for pensado 

que, durante a crise dos anos 1980, cada profissional esteve mais 

interessado em garantir o próprio espaço do que em se preocupar com o 
destino do cinema italiano. As reivindicações apresentadas não visavam 

obter maiores financiamentos, mas a despolitização dos órgãos 

governamentais ligados ao cinema e o fim do duopólio Rai e Mediaset, 

que, ao sufocar os pequenos e médios produtores, levou a uma 
padronização da produção nacional: em nome da bilheteria, as duas 

sociedades interferiram no conteúdo das realizações, deixando pouca 

margem às inovações.  

 

Também em 2007, Bernardo Bertolucci “publicou no jornal La Repubblica o artigo 

‘Cultura, la parola dimenticata dalla politica’, lamentando o esquecimento a que a 

politicagem condenou os melhores diretores nacionais” (FABRIS, 2012, p. 91), na 

tentativa de buscar o apoio da opinião pública para a necessidade de retomar o 

desenvolvimento do cinema “com a certeza que também assim o cinema recomeçará a ser 

nutrido e a nutrir a realidade que o circunda” (BERTOLUCCI, 2007, tradução nossa).
8
 No 

mesmo ano, seu artigo foi seguido pela publicação de “Eugenio Scalfari – no texto ‘Quella 

rivoluzione raccontata dal cinema’, divulgado pelo semanário L’Espresso em 21 de junho” 

                                                             
8
 “nella certeza che anche cosi il cinema ricomincerà a essere nutrito e a nutrire la realtà che lo 

circonda.” Artigo “Cultura, la parola dimenticada dalla politica” publicado no jornal La 

Repubblica, em 11 de junho de 2007. Disponível para consulta do arquivo em 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2007/06/11/cultura-la-parola-
dimenticata.html?refresh_ce acesso em 10 ago 2016. 
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(FABRIS, 2012, p. 91),
9
 que procurou enaltecer os tempos áureos de Rossellini, Visconti, 

De Sica, Fellini, Antonioni, Rosi e Pasolini, mas envolto em um pessimismo a respeito da 

capacidade dos cineastas da atualidade de captar e transpor os problemas reais da 

sociedade italiana com a intensidade necessária para despertar o público e fazê-lo se 

interessar novamente por suas representações. 

Num ambiente de grande questionamento sobre as formas e as representações do 

cinema italiano, Scimeca produziu obras, ao lado de outros cineastas que também 

buscavam sobreviver de sua Arte, fundando uma cooperativa de produção cinematográfica 

independente, a Arbash. Foi pela Arbash que Scimeca conseguiu captar recursos para a 

filmagem de seu primeiro filme em 1989, La donzelletta, e para os demais que se seguiram 

a esse.  

Em 2008, Pasquale Scimeca, Salvatore Pecoraro, Alessandro Rossetti e Nino Russo 

deram mais um passo nessa caminhada para recuperar o prestígio do cinema junto ao 

público, conseguir mais investimentos na área da cultura e possibilitar que novos cineastas 

pudessem produzir suas obras com a publicação do livro Lo Stato delle cose: vizi privati, 

pubbliche virtù nel cinema italiano. O livro foi denominado “libro bianco” por trazer 

discussões sobre o cinema da Itália contemporânea como um manual e um manifesto para 

novos artistas e como um documento oficial em nome de uma produção cinematográfica 

mais artística e menos mercadológica. 

 

Nós, e com este “nós” pretendo não apenas falar dos autores em geral, 

mas da ANAC
10

 e da sua política cultural em particular, sempre 

sustentamos que o retorno derivado de uma obra cinematográfica, como 
de qualquer obra do talento e da cultura, não se possa e não se deva medir 

apenas em termos estritamente econômicos, mas deve ser medido 

também, e talvez, sobretudo, em termos de retorno cultural, de 

                                                             
9
 Disponível em http://espresso.repubblica.it/opinioni/vetro-soffiato/2007/06/21/news/quella-

rivoluzione-raccontata-dal-cinema-1.3983 acesso em 10 ago 2016. 
10

 ANAC: Associazione Nazionale Autori Cinematografici. Fundada em 1952, após a dissolução da 

ACCI – Associazioni Culturale Cinematografica Italiana (1944-1952) que reunia críticos e homens 

da cultura, presidida por Cesare Zavattini. A ANAC nasceu graças à atuação de um grupo de 
autores que desejavam reunir em uma associação membros diretamente ligados à produção 

cinematográfica como roteiristas e diretores. Dentre os fundadores estavam Agenore Incrocci, 

Alessandro Blasetti, Mario Camerini, Ettore G. Maragadonna, Furio Scarpelli e Cesare Zavattini.  
Em seu Estatuto, sua finalidade e seus objetivos culturais e políticos estão expressos na defesa da 

liberdade de expressão, cerceada nos primeiros anos do governo democrata-cristão, e que havia 

sido também a defesa dos neorrealistas ainda durante o governo fascista. http://www.anac-
autori.it/online/anac/la-storia/ acesso em 15 ago 2016. 
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contribuição que oferece ao crescimento do conhecimento, ao estímulo da 
consciência crítica, à aquisição do conhecimento da relação entre 

indivíduo e sociedade. (RUSSO, 2008, p.13-14, tradução nossa).
11

 

 

 Com essas palavras, os cineastas defendiam sua posição com relação à finalidade 

da Arte cinematográfica e seu compromisso com a transmissão de conhecimento e com a 

função de guias da sociedade para o desenvolvimento de uma consciência crítica e para a 

formação de uma identidade.  

 Em muitas entrevistas, Scimeca sempre assumiu uma postura de defensor desses 

ideais de um cinema mais próximo da realidade e que fosse também um palco para as 

discussões dos problemas enfrentados pela sociedade. Com esse objetivo, o cineasta 

buscou levar para sua adaptação do romance de Verga, um pouco do ambiente do sul da 

Itália de seu tempo e, como o próprio autor destaca em entrevista ao programa Effetto 

Notte – Il cinema che (ci) parla, seu filme Malavoglia (2010), está ao lado da obra de 

Visconti como uma das leituras da obra-prima de Verga e ele o dirigiu, justamente, porque 

havia encontrado uma chave que o distanciasse tanto da obra de Verga, quanto do filme de 

Visconti. Instituindo dessa maneira, uma linha em conformidade com as evoluções sociais 

no tempo, homenageando seus predecessores, mas sem perder a autonomia artística 

desejada. 

Dessa forma, buscando novos significados para demonstrar a luta de uma família 

para sobreviver, Scimeca transportou sua narrativa para os primeiros anos do terceiro 

milênio, deslocando a história no tempo, atribuindo novas significações para os espaços, 

para as relações interpessoais e para as relações do homem com o seu meio. No entanto, a 

atualização do filme de Scimeca retoma também o filme de Visconti, uma vez que este, ao 

realizar a releitura da obra de Verga de 1881, transporta a história da família Malavoglia 

para os anos seguintes ao final da Segunda Guerra Mundial.  

Nesse ponto se insere a hipótese que norteia a investigação proposta neste trabalho 

e que se relaciona a uma das características principais de ambas as adaptações do romance 

                                                             
11

 “Noi, e con questo noi intendo non solo parlare degli autori in genere, ma dell’ANAC e della sua 

política culturale in particulare, abbiamo sempre sostenuto che il ritorno derivante da un’opera 

cinematografica, come da qualunque opera dell’ingegno e della cultura, non si possa e no si devva 
misurare solo in termini strettamente economici, ma debba essere misurato anche, e forse 

soprattutto, in termini di ritorno culturale, di contributo che offre alla crescita della 

consapevolezza, allo stimolo della coscienza critica, alla acquisizione della cognizione del 
rapporto tra individuo e società.” 
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de Verga, uma vez que, tanto Visconti quanto Scimeca atualizaram a narrativa literária 

para um novo contexto sócio-histórico. A partir dessa particularidade sobre a forma como a 

narrativa é reconstruída para o cinema, busca-se compreender se essa mudança temporal 

influenciaria o resultado das releituras realizadas pelos cineastas e quais seriam os sentidos 

mobilizados em suas (re)interpretações da obra de Verga, tendo como suporte dessas 

mesmas releituras um olhar voltado para o momento histórico de produção.  

Assim, parte-se do princípio da adaptação, segundo as considerações de Hutcheon, 

para quem “a adaptação é uma forma de transcodificação de um sistema de comunicação 

para outro” (2013, p. 9), para compreender o processo e o resultado da transcodificação 

que atualizou o texto de Verga realizada por Visconti e Scimeca. Além disso, buscou-se a 

elucidação e o entendimento da importância que essa atualização do contexto da realização 

dos filmes, La terra trema (1948) e Malavoglia (2010), assumem diante das releituras 

produzidas do texto adaptado à luz das transformações sócio-históricas verificadas, 

ancorando suas bases crítico-ideológicas em suas respectivas “visitas” ao romance. 

Para tanto, o primeiro capítulo da tese – “Literatura: no princípio era o verbo...” – é 

dedicado ao romance, sua gênese e seu desenvolvimento enquanto nova forma literária 

nascida do encontro de um desejo de uma nova classe social, a burguesia, com as 

possibilidades que seu enriquecimento econômico proporcionou. O romance, nascido dos 

anseios burgueses, tornou-se uma porta para a incorporação e demonstração das 

possibilidades do real e sua instituição no jogo ficcional literário e, dessa forma, o realismo 

passou a ser visto como técnica de construção desse jogo e não apenas como um 

movimento estilístico da literatura temporalmente determinado. Ainda no primeiro capítulo 

são importantes as considerações relacionadas às bases sobre as quais Giovanni Verga 

fundamentou sua Arte, o Verismo, em contraposição ao Romantismo manzoniano; suas 

influências e as noções ideológicas que o motivaram a buscar em sua terra natal, a Sicília, 

os elementos essenciais de suas produções literárias. 

Já no segundo capítulo – “Cinema: e o verbo se fez imagem...” – o foco recai sobre 

o segundo elemento do vetor, o cinema, para compreender a Arte fundada pelos irmãos 

Lumière, algumas teorias desenvolvidas ao longo de sua expansão e seu reconhecimento 

como matéria artística. A história do cinema italiano recebe destaque nessa etapa por 

conter as raízes de uma produção cinematográfica voltada para um cinema de empenho 
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social, particularmente aquele do Neorrealismo, cujo expoente apresentado é Luchino 

Visconti; e, um novo cinema social contemporâneo, cujo exemplo é Pasquale Scimeca. 

O terceiro capítulo – “Literatura x Cinema: quem quer viver para sempre?” – tem 

como objetivo o confronto entre ambas as Artes para o entendimento dos diálogos que as 

adaptações instituem para a geração de novos sentidos. Assim, é necessária uma 

apresentação das contribuições do transporte de uma narrativa para outro meio, levando em 

consideração as implicações de uma área de estudo dotada de muitas abordagens sobre 

adaptação. Em um primeiro momento, iniciando com os estudos de Hutcheon (2013) e 

Stam (2008) e (2013), parte-se de suas considerações para o estudo das múltiplas releituras 

possibilitadas pelas adaptações, sua grande vitalidade e a maneira como elas 

retroalimentam o texto adaptado. Sobre isso, a atualização, o transporte da narrativa para 

outro momento histórico, configura-se como recurso de importância capital para a geração 

de novos significados e para a ampliação do raio da ação do romance de Verga e das 

próprias releituras fílmicas produzidas. 

No quarto e último capítulo – “Literatura (e) Cinema – Visconti e Scimeca visitam 

Verga: a atualização da narrativa literária e as raízes das adaptações cinematográficas de I 

Malavoglia” –, buscou-se demonstrar como as particularidades das adaptações de Visconti 

e Scimeca dialogam com o romance de Verga e de que maneira constroem um panorama 

significativo de seus momentos de produção ao inserir questões de grande relevância social 

e histórica em suas (re)construções interpretativas cinematográficas do romance.  

Defende-se, também, a importância das adaptações no cenário artístico e a 

contribuição fundamental para o enriquecimento do campo teórico que investiga o diálogo 

entre Literatura e Cinema, enquanto áreas que mutuamente se complementam, para o 

desenvolvimento de uma consciência crítica e identitária, quando os elementos 

reconhecíveis da realidade são postos no jogo ficcional de suas tramas a partir de leituras e 

interpretações do texto adaptado, privilegiando um ou outro aspecto deste, ampliando os 

sentidos já expressos ou acrescentando novas perspectivas para a compreensão do quadro 

complexo da transposição de uma obra para outro suporte. 
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CAPÍTULO 1 

 

Literatura: no princípio era o verbo... 

 

1. ROMANCE 

 

1.1 Romantismo e Realismo 

 

A partir do século XVIII, com o desenvolvimento de uma nova classe social, a 

burguesia, surgiu o desejo desta de ver a si mesma representada e ter suas aspirações 

realizadas no campo da Arte. Para que isso ocorresse, e sendo os modelos até então em 

vigor, principalmente na Literatura, não condizentes ou incapazes de serem usados para 

esse fim, ou não estando à altura de suas idealizações, um novo gênero encontrou nesse 

contexto as condições adequadas para firmar-se no cenário artístico: o romance.  

Nascido com o objetivo de corresponder a essa aspiração da burguesia, o romance 

procurou incorporar os elementos do real à trama ficcional das obras de arte, que até aquele 

momento baseava suas narrativas no entrelaçamento de motes fantásticos, fantasiosos ou 

míticos, nos termos de Gallagher (2009), tornando-se assim o gênero representativo dos 

anseios dessa classe social que desejava reconhecer-se nas representações artísticas. 

Essa construção, no entanto, não é a transposição de uma realidade para o texto, 

mas o transporte de elementos reconhecíveis da realidade para uma obra (tomemos, neste 

momento, a literária) que pretende ser possível, “como se fosse real”, desdobrando-se em 

acordos tácitos entre a obra e o leitor com o objetivo de “suspender a incredulidade” e 

tornar-se “pressuposto da leitura ficcional que induz a formular juízos, não mais sobre a 

realidade da história, mas sobre a sua plausibilidade.” (GALLAGHER, 2009, p. 641). 

Assim, o romance se desenvolveu ao captar da realidade elementos que poderiam 

figurar na narrativa ficcional e proporcionou o reconhecimento do mundo comum da 

burguesia. 
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A Literatura viu florescer, então, uma nova concepção da Arte e o romance foi a 

forma principal que os escritores utilizaram para demonstrar sua reação ao mundo 

extremamente racional e voltado para o cientificismo dos anos anteriores.  

O Romantismo trouxe, em seguida, uma nova maneira também de pensar o homem 

em sociedade, uma vez que o Iluminismo pregava que o homem deveria colocar-se 

racionalmente diante dos problemas e explicar todos os fenômenos de um ponto de vista 

científico. Além disso, os iluministas negavam a história como parte de um processo 

humano e acreditavam que o passado não tinha qualquer relação com os eventos presentes, 

importando apenas os dados do próprio momento para, aí sim, proceder à construção de 

um futuro da humanidade. Nas palavras de Lukács (2011, p. 44): “o maior obstáculo para a 

compreensão da história estava no fato de que o Iluminismo pensava a essência humana 

como imutável, de modo que a mudança no decorrer da história significaria, em casos 

extremos, apenas uma alteração do costume e, em geral, uma mera oscilação moral do 

homem.” 

Os escritores românticos não admitiam o posicionamento alheio e artificial do 

homem em sociedade que pressupunha o seu desligamento dos eventos históricos. Da 

mesma forma, também não aceitavam que o homem de seu tempo não fosse um produto da 

história, nem estivesse estreitamente unido a ela. Nesse embate de forças entre o 

Romantismo e o Iluminismo, aqueles que se colocavam contra o cientificismo iluminista 

procuravam explicar o momento em que viviam a partir de eventos passados e relacioná-

los a um processo de causa e consequência que evidenciasse os percursos que a sociedade 

havia realizado para poder justificar os problemas enfrentados na atualidade rejeitando 

completamente uma alteração ou uma evolução ocorrida ao acaso. Nesse sentido, viam a 

história como a base para os eventos sociais de seu tempo, intimamente ligados aos 

acontecimentos passados. 

 

O progresso deixa de ser visto como um progresso na luta essencialmente 

anistórica da razão humanista contra a razão feudal absolutista. Segundo 
essa nova concepção, a racionalidade do progresso humano é 

desenvolvida de modo cada vez mais acentuado a partir do conflito 

interno das forças sociais na própria história; de acordo com essa 
concepção, a própria história deve ser a portadora e a realizadora do 

progresso humano. O mais importante aqui é a consciência histórica cada 

vez maior do papel decisivo que a luta de classes desempenha no 

progresso histórico da humanidade. (LUKÁCS, 2011, p. 43). 
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Nessa conjuntura, o romance histórico foi o principal veículo para os escritores 

românticos divulgarem suas ideias, enaltecerem as sociedades das quais faziam parte e 

apresentarem as tensões sociais que se desenrolavam nas sociedades, transmutadas para o 

texto literário, meio pelo qual questionavam essas mesmas sociedades e estimulavam 

possíveis mudanças.  

Como elemento bastante característico do Romantismo, o patriotismo exerceu, 

principalmente na Itália, como se verá, forte influência no pensamento e na Arte da época e 

foi responsável pela vontade de independência do domínio estrangeiro e de união das 

regiões italianas sob um único governo que correspondesse à tradição do povo italiano. 

Essas mudanças no seio da sociedade italiana foram, em grande parte, possibilitadas pelos 

artistas e escritores desejosos de levar para a realidade aquilo que seus personagens 

ficcionais representavam nas narrativas e realizar as transformações que acreditavam ter 

origem nas glórias passadas de seu próprio povo. 

Alguns romances históricos foram escritos no século XVIII, mas apenas no século 

XIX pode-se afirmar o auge da excelência das narrativas produzidas. Como destaca 

Lukács: 

 
O mais famoso “romance histórico” do século XVIII, O castelo de 

Otranto, de Walpole, trata a história apenas como roupagem; somente 

importa aqui a exposição da curiosidade e da excentricidade do meio, e 
não o retrato artístico fiel de uma época histórica concreta. O que falta ao 

pretenso romance histórico anterior ao de Walter Scott é o elemento 

especificamente histórico: o fato de a particularidade dos homens ativos 

derivar da especificidade histórica de seu tempo. (2011, p. 33). 

 

E neste excerto de Lukács já aparecem dois dados muito importantes a respeito do 

romance histórico propriamente dito: o nome daquele que veio a figurar como um dos 

maiores nomes dentre os escritores do romance histórico, Walter Scott; e a característica 

principal desse gênero: o dado histórico concreto, aquele que pode ser verificável, 

pesquisado e que encontra na própria história seu referencial. Levado para a narrativa do 

romance histórico ele atuaria, portanto, como um elemento capaz de possibilitar a 

identificação do ficcional com a realidade e proceder àquela “suspensão da incredulidade” 

(GALLAGHER, 2009) e então proporcionar à narrativa o “status” de algo baseado na 

verdade e, por isso, passível de ser vista como real, como tendo realmente acontecido. O 

elemento histórico, dessa forma, atuaria nessa união de mundos quando assimilado pela 
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narrativa, como um atestado de veracidade da história lida, que também se vale de alguns 

outros elementos narrativos para instituir e contribuir com esse pacto, como o narrador que 

diz ter encontrado manuscritos antigos sobre a história que decidiu narrar, ou documentos 

que atestariam a existência dos personagens estritamente ficcionais como tendo realmente 

existido, etc. 

 

A inclusão do elemento dramático no romance, a concentração dos 

acontecimentos, a suma importância dos diálogos, isto é, do conflito 
imediato entre concepções opostas que se manifestam na conversação, 

têm íntima conexão com o empenho em figurar a realidade histórica tal 

como de fato ocorreu, de um modo que seja humanamente autêntico e a 

torne passível de ser vivenciada pelo leitor de uma época posterior. [...] a 
caracterização histórica do espaço e do tempo, o “aqui e agora” histórico, 

é algo muito mais profundo. Significa o coincidir e o entrelaçar-se – 

condicionados por uma crise histórica – das crises que se abatem sobre o 
destino pessoal de uma série de homens. [...]. Mas esse destino se abate 

sobre grupos de homens correlatos, ligados uns aos outros, e nunca é uma 

catástrofe única, mas uma cadeia de catástrofes, em que a solução de uma 

traz consigo um novo conflito. (LUKÁCS, 2011, p. 58-59). 

 

Walter Scott é, para Lukács, grande estudioso do romance histórico, o escritor por 

excelência do gênero, e, ainda que ressalve que “Púchkin e Manzoni, seus maiores 

sucessores no romance histórico, também o superaram largamente em profundidade e 

poesia das figuras humanas individuais” (2011, p. 51), é o grande idealizador e executor 

das principais características do gênero que poderão ser encontradas nos demais 

romancistas que dele tomaram o exemplo para escrever suas obras. 

Uma dessas características que Scott desenvolveu está relacionada ao herói do 

romance histórico. Em contraposição aos heróis épicos que, segundo Hegel, “são 

indivíduos totais, que reúnem em si, de modo brilhante, aquilo que permanece disperso no 

caráter nacional e, assim fazendo, permanecem personagens grandes, livres, humanos e 

belos” (LUKÁCS, 2011, p. 53), o herói romanesco deve seguir o exemplo daquele 

scottiano no qual assume a tarefa de “mediar os extremos cuja luta ocupa o romance e pela 

qual é expressa ficcionalmente uma grande crise da sociedade” (LUKÁCS, 2011, p. 53), e, 

por assim dizer, não são os ícones que carregam a perfeição modelar da sociedade, mas 

representam uma camada dessa sociedade, ligada principalmente ao seu aspecto prosaico. 

 

O herói da epopeia nunca é, a rigor, um indivíduo. Desde sempre 

considerou-se traço essencial da epopeia que seu objeto não é um destino 

pessoal, mas o de uma comunidade. E com razão, pois a perfeição e 
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completude do sistema de valores que determina o cosmos épico cria um 
todo demasiado orgânico para que uma de suas partes possa tornar-se tão 

isolada em si mesma, tão fortemente voltada a si mesma, a ponto de 

descobrir-se como interioridade, a ponto de tornar-se individualidade. [...] 

(e) estrutura e fisionomia individuais nascem do equilíbrio no 
condicionamento recíproco entre parte e todo, e não da reflexão 

polêmica, voltada sobre si própria, da personalidade solitária e errante. 

(LUKÁCS, 2009, p. 67). 

 

Um exemplo, talvez, muito representativo, poderia ser o guerreiro Heitor da Ilíada, 

de Homero. Príncipe de Troia, ele assume a responsabilidade por toda a comunidade e luta 

em nome do ideal de sobrevivência de um povo em detrimento de suas responsabilidades 

frente à sua própria família. Despede-se de Andrômaca e do filho ainda bebê para que 

então, desapegado dos valores individuais, possa encarnar o herói nacional e defender a 

cidade do assalto grego. Heitor não é o guerreiro que luta por si mesmo, mas aquele que 

luta em nome de algo maior do que sua própria existência. Ele é a encarnação de sua 

pátria, é parte dela como cidadão, e sua totalidade enquanto representante de uma 

comunidade, e não apenas de um único homem. 

Ainda considerando a teoria lukacsiana:  

 

[...] o herói do romance, nasce desse alheamento em face do mundo 

exterior. Enquanto o mundo é intrinsecamente homogêneo, os homens 

também não diferem qualitativamente entre si: claro que há heróis e 
vilões, justos e criminosos, mas o maior dos heróis ergue-se somente um 

palmo acima da multidão de seus pares, e as palavras solenes dos mais 

sábios são ouvidas até mesmo pelos mais tolos. (LUKÁCS, 2009, p. 66). 

 

Nesse sentido, destaca-se essa elevação mínima que o herói do romance tem em 

relação aos demais. Muito mais próximo aos seus pares, pode falar aos seus corações de 

maneira mais efetiva do que se fosse um membro da aristocracia, como na épica, ou aquele 

herói mítico, meio deus e meio humano. Também deve, pois, estar a par daquilo que 

acontece em cada um dos ramos da sociedade e movimentar-se de um lado ao outro para 

conhecer as versões e motivações dos conflitos de que faz parte, ou no qual é lançado pelas 

forças motrizes dos próprios eventos históricos dos quais é testemunha: 

 

As personagens principais dos romances de Walter Scott também são 

personagens nacionais típicas, mas antes no sentido da valente mediania 

do que no do ápice sinóptico. Aqueles são os heróis nacionais da 

concepção poética da vida; estes, os da prosaica. [...]. Walter Scott 
apresenta em seus romances as grandes crises da vida histórica. Assim 
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como nesta última, em seus romances entram em choque potências 
sociais inimigas que visam destruir-se mutuamente. Como os 

representantes dessas potências são em geral partidários apaixonados de 

suas tendências, há o perigo de que a luta se torne apenas uma destruição 

externa, incapaz de despertar no leitor a compaixão e a empatia humanas. 
Aparece aqui a importância composicional do herói mediano. Scott 

escolhe sempre personagens que, por seu caráter e destino, põem em 

contato os dois lados do conflito. O destino que cabe ao herói mediano, 
que na grande crise de seu tempo não se alia a nenhuma das partes em 

conflito, pode fornecer facilmente, do ponto de vista da composição, esse 

elo. (LUKÁCS, 2011, p. 53).  

 

Para que isto se torne realmente efetivo, o personagem histórico não pode figurar 

como o centro da representação dessa luta em meio aos conflitos pelos quais a sociedade 

passa, e o leitor acompanha alguém do povo que se viu, inesperadamente, envolvido neles, 

padecendo e buscando sobreviver sem ser engolfado pelo curso dos eventos históricos. 

Testemunha-os, participa dos mesmos eventos e retira deles um ensinamento, um 

crescimento pessoal do qual também participaria o leitor que, então, reconhece-se também 

em parte desse caminho que o herói percorreu porque está muito mais próximo dele em 

situação. Assim, poder-se-ia afirmar o pedagogismo da obra que se propõe a analisar o 

homem de seu tempo a partir das transformações ocorridas ao longo da história.  

Exemplo dessa concepção e seguidor de tais pensamentos, Alessandro Manzoni 

imprimiu em sua obra não apenas os eventos de uma determinada época da Itália com o 

objetivo de demonstração do valor do povo italiano frente às adversidades, mas também 

com um sentido de ensinar a forma como a sociedade deveria lutar contra as dominações 

estrangeiras que tanto prejudicavam o povo. A partir de valores morais, e com tal 

apresentação provida de um senso fundamentado na religiosidade, bastante presente em 

sua narrativa, o povo então poderia acreditar que em razão de personagens com uma 

postura nobre e honrada de sua história, também aqueles do presente, herdeiros dos 

antigos, poderiam vencer as provações que surgissem.  

Característica que difere, pois, daquela de Giovanni Verga, que constrói um mundo 

desprovido de heróis, no qual todos são envolvidos e sublimados por uma realidade 

opressiva que os envolve num torvelinho de acontecimentos e a história não é um passado 

honroso, mas um conjunto de eventos que deixou apartados todos aqueles que procuraram 

um meio de sobreviver também aos conflitos das classes sociais, mas que se encontraram 

sozinhos sem ter ninguém que os liderasse em seu caminho. 
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[...] a redução do naturalismo à tradução fiel da realidade imediata (e 
exclusivamente dessa realidade) subtraiu da literatura a possibilidade de 

figurar as forças motrizes essenciais da história de modo vivo e dinâmico 

[...]. As vivências puramente privadas e individuais das personagens não 

têm nenhum vínculo com os acontecimentos históricos e, por isso, 
perdem seu verdadeiro caráter histórico. E, com essa separação, os 

próprios acontecimentos históricos tornam-se exterioridade, exotismo, 

mero pano de fundo decorativo. (LUKÁCS, 2011, p. 253, grifo do autor). 

 

O romance de Verga não apresenta, pois, a história como um repositório de 

exemplos a serem utilizados pelos homens da atualidade; ao contrário, a realidade 

apresenta as consequências nefastas das realizações históricas, a forma como os eventos 

empreendidos pelos grandes homens da história mantiveram afastados aqueles que, por 

isso, não participaram dela, mas sentiram as transformações advindas sem, no entanto, 

conseguir compreender o que de fato acontecia ou a motivação deles para realizar aqueles 

feitos.  

Em I Malavoglia, uma família se debate em meio às tentativas de melhorar suas 

condições de vida e desconhece o mundo exterior à sua própria vila, porque aquilo que 

ocorre “fora”, apesar de atingi-los, é incompreensível do ponto de vista de suas 

necessidades mais básicas e imediatas: a própria sobrevivência. O microcosmo dos 

Malavoglia, exclui os eventos históricos porque eles estão ligados ao momento presente no 

qual reside o seu verdadeiro tempo e espaço. A História, tendo abandonado o povo no 

percurso das realizações da unificação italiana, não forneceu aos mais humildes a chance 

de também participar das glórias de seus feitos e obrigou-os então a vencer por si mesmos. 

A realidade destes excluídos, ou, na acepção de Verga, dos “vencidos”, transforma-se num 

mundo de desolação, de desalento, em que todas as instâncias morais e governamentais 

desagregam-se pouco a pouco, reservando a todos um futuro sem esperança. 

 

A desconfiança em relação à política conduz cada vez mais a um 

rebaixamento, a um empobrecimento da imagem da vida social e até 
mesmo a uma distorção da própria vida econômica. O apelo à existência 

imediata e material do povo, que levou ao ponto de partida de um 

verdadeiro enriquecimento da visão sobre a sociedade, transforma-se em 

seu contrário quando fica preso a essa imediatidade. Esse é o destino no 
romance histórico – e na literatura em geral – do ponto de vista do mundo 

de “baixo”, aplicado de modo unilateral e limitado. A desconfiança em 

relação a tudo o que ocorre no “alto”, que se tornou abstrata enrijecida 
nessa abstratividade, provoca um empobrecimento da realidade histórica 

figurada. A consequência dessa proximidade demasiado grande com a 

vida concreta e imediata do povo é o enfraquecimento ou a perda de seus 
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traços mais elevados e heroicos. O desprezo abstrato da história 
“exterior” rebaixa o acontecimento histórico a um cotidiano monótono, à 

mera espontaneidade. (LUKÁCS, 2011, p. 258, grifo do autor). 

 

A perda dessa ligação do homem com a essência da história transforma, na obra de 

Verga, a visão do próprio homem diante da vida em face dos acontecimentos externos. 

Eles ocorrem, mas apenas seus efeitos catastróficos são sentidos, uma vez que os mais 

humildes continuam distantes dos objetivos das transformações e não são mais a parte 

ativa das mudanças. Passam a integrar a massa passiva que apenas espera, mas não confia; 

observa, mas não compreende de fato o que acontece.  

Nesse sentido, a temática envolvendo os elementos históricos encontra diferentes 

maneiras de ser representada e, para uma caracterização do romance, tanto aquele 

proveniente do estilo romântico quanto aquele do realista, faz-se necessária uma 

investigação desses mesmos elementos para a compreensão, que se verá a seguir, do estilo 

de Verga e de sua construção narrativa. Para basear esta discussão, serão abordados mais 

detalhadamente a forma de inserção dos elementos históricos realizada por um dos 

expoentes do Romantismo Italiano, Alessandro Manzoni para, em seguida, contrapor a 

maneira como Giovanni Verga se vale da temática histórica e como os acontecimentos 

históricos figuram em sua narrativa, à luz de alguns aspectos da teoria do romance.  
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1.2 De Manzoni a Verga: um panorama 

 

 

Alessandro Manzoni nasceu em Milão em 1785 e morreu em 1873. Era filho de 

Pietro Manzoni e Giulia Beccaria, e neto de Cesare Beccaria, escritor italiano da obra Dei 

delitti e delle pene, publicado em 1764.
12

 Sua formação intelectual foi baseada em 

conceitos racionalistas e iluministas, principalmente por influência do avô, jacobino, e ele 

se posicionava sempre contra a tirania dos poderes, tanto o governamental quanto o clerical 

que, por muitos anos, estiveram fortemente relacionados na Itália e motivaram muitas 

guerras e disputas entre Estados, cidades e famílias tradicionais que ora favoreciam ou 

eram favorecidos por um lado ou por outro.
13

 Mesmo depois de muitos anos em que as 

disputas entre guelfos e gibelinos haviam dado lugar aos jacobinos e girondinos por 

influência da Revolução Francesa, na Itália, a marca daquela oposição estava ainda muito 

arraigada nos ânimos do povo dividido em muitos Estados, sem uma unidade linguística ou 

uma lei que os unisse sob um único governo que pudesse atender às suas necessidades.  

Nesse contexto, Manzoni conheceu a poesia de Giuseppe Parini e Vittorio Alfieri 

(Iluministas) e de Ugo Foscolo (Neoclássico) e sentiu que sua poesia deveria voltar-se para 

as questões da vida, para a expressão da consciência e para a resolução dos problemas 

concretos da sociedade e também dedicar-se a uma batalha moral e cultural num sentido 

democrático. Ao conhecer alguns exilados napolitanos, entre eles o nacionalista Francesco 

Lomonaco, seus ideais uniram-se aos deles e as primeiras manifestações pela defesa de 

uma Itália unida começaram a ganhar forma. 

                                                             
12

 Dos delitos e das penas. 
13

 Essa questão entre os chamados poder temporal e poder espiritual e seus representantes remonta 

à Idade Média e ter-se-ia originado em dois partidos que disputavam a sucessão dinástica da 

Alemanha em que os partidários de ambos os pretendentes ao trono assumiram para si títulos que 
recordavam os nobres envolvidos. “Por ocasião da morte do imperador Lotário (1138), os 

partidários de Conrado III de Hohenstaufen, dito Waibling (Gibelino) por causa de seu castelo em 

Waibling, receberam o nome de ‘gibelinos’, opondo-se aos partidários de Henrique da Baviera, da 

família dos Welf (Guelfos). Estes dois termos, que na Alemanha dos séculos 12 e 13 designaram os 
partidários dos pretendentes ao trono imperial pertencentes às duas famílias concorrentes, na Itália 

do século 12 ao 15, passaram a designar partidários do papa (Guelfos) e do imperador (Gibelinos).” 

(LE GOFF, 2005, p. 305). Essa disputa, que envolvia as famílias nobres e o papa, teve, nas regiões 
que hoje compõem a Itália, o agravante de encontrar os estados fragmentados e uma intensa 

rivalidade até mesmo entre famílias de uma mesma cidade pelo controle do poder. Essas questões 

envolviam, muitas vezes, guerras civis e combates públicos entre os membros das facções 
envolvidas. 
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No entanto, a grande transformação da poética manzoniana ocorreu após seu 

casamento, em 1808, com Enrichetta Blondel. Calvinista e extremamente religiosa, ela 

inspirou o marido a converter-se, junto com ela, ao catolicismo em 1810. Essa conversão 

foi fundamental para a incorporação dos elementos religiosos em suas obras. Na principal 

delas, I promessi sposi (1827)
14

, essa característica encontra-se bastante difundida em 

temas como a caridade, a fé, o perdão e o amor ao próximo em uma contemplação da 

justiça divina e a crença na redenção e no prêmio para as virtudes cristãs preservadas em 

face de todas as adversidades que os dois jovens prometidos enfrentaram ao longo de sua 

narrativa. 

Alguns anos depois, um amigo, Claude Fauriel, apresentou-lhe o romance Ivanhoé 

(1820), de Walter Scott. O estilo do romancista inglês teve grande influência sobre 

Manzoni que se declarou, então, devedor daquele ao dizer que: 

 

[...] se não fosse por Walter Scott, eu não teria tido a ideia de escrever um 

romance. E ali no Ripamonti encontrei aqueles estranhos personagens da 
Senhora de Monza, do Inominado, do Cardeal Federigo, e a descrição da 

pobreza e da revolta de Milão, da passagem dos mercenários do Sacro 

Império Romano (Lanzichenecchi) e da peste [...]. Não se poderia 
inventar um fato no qual todos estes personagens pudessem tomar parte e 

no qual entrassem todos esses acontecimentos? [...] E pensei, seria um 

bom tema para se fazer um romance, e o final glorioso seria a vinda da 

peste que conserta todas as coisas” (ULIVI, 1989, apud MANZONI, 
1989, p. 7, tradução nossa).

15
 

 

E em 1823, em uma carta endereçada ao Marquês Cesare D’Azeglio, declarou que 

aderia ao Romantismo e na qual julgava 

 
[...] absurdo o uso da mitologia, maciçamente presente na poesia 

neoclássica, porque cria uma literatura de evasão, elaborada segundo uma 

imitação não-crítica, insossa, copista e anacrônica dos clássicos. Ao 
contrário, a obra de arte deve ser educativa, ou seja, deve ajudar o homem 

a conhecer melhor a si mesmo e ao mundo no qual vive. Neste texto, 

                                                             
14

 Em 1827, I promessi sposi foi publicado pela primeira vez, sendo republicado em 1840 com as 

correções linguísticas realizadas por Manzoni. 
15

 “[...] se non ci fosse stato Walter Scott a me non sarebbe venuto in mente di scrivere un 

romanzo. Ma trovati nel Ripamonti quegli strani personaggi della Signora di Monza, 

dell’Inominato, del Cardinal Federigo, e la descrizione della carestia e della rivolta di Milano, del 
passaggio dei lanzichenecchi e della peste [...]. Non si potrebbe inventare un fatto a cui 

prendessero parte tutti questi personaggi ed in cui entrassero tutti questi avvenimenti? [...] E 

pensai, sarebbe un buon soggetto da farne un romanzo, e per finale grandioso la peste che 
aggiusta ogni cosa” 
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Manzoni elabora uma fórmula para sua concepção poética: a obra 
literária tem “o útil como propósito, a verdade como objeto e o 

interessante como maneira”[...]. O útil coincide com a moralidade em 

sentido cristão e é o fim em si mesmo da poesia ligada à formação da 

consciência; o interessante vem ligado à escolha do argumento a ser 
tratado, que deve permanecer na mente e ser alvo de meditação sobre o 

homem, sobre sua vida e sobre sua relação com a Divina Providência; 

enquanto que a verdade associa-se com a pesquisa da verdade histórica. 
(GARAVAGLIA, 2001, p 03, grifo e negrito da autora, tradução nossa).

16
 

 

Estavam, dessa maneira, lançados os passos para uma literatura que desejava ser a 

representante de um movimento artístico inovador e buscava sua temática no seio da 

sociedade que também estão presentes em I promessi sposi.  

O romance I pomessi sposi, de Manzoni, foi escrito em uma primeira versão entre 

1821 e 1823, mas teve sua versão oficial apenas em 1840, após uma acurada revisão 

linguística desempenhada pelo poeta, com o auxílio de Emilia Luti, em Florença, cidade 

para a qual se muda para justamente “ouvir” o falar florentino,
17

 para corrigir aquilo que o 

próprio Manzoni havia chamado de “um composto indigesto de frases um pouco 

lombardas, um pouco toscanas, um pouco francesas, um pouco também latinas”. Para essa 

correção, Manzoni também dispunha da ajuda de outras obras tais como um Vocabulário 

milanês-toscano, de Francesco Cherubini, um dicionário francês-italiano e o Vocabulário 

de Crusca,
18

 na edição de 1729-1738. Outra característica importante realizada por 

                                                             
16

 “[...] assurdo l’uso della mitologia, massiciamente presente nella poesia neoclassica, perché 

crea una letteratura d’evasione, elaborata secondo l’imitazione acritica, pedissequa e 

anacronistica dei classici. Invece l’opera d’arte deve essere educativa, cioè deve aiutare l’uomo a 

conoscere meglio se stesso e il mondo in cui vive. In questo testo Manzoni elabora una formula che 
mette a fuoco la sua concezione poetica: l’opera letteraria ha ‘l’utile per iscopo, il vero per 

oggetto e l’interessante per mezzo’. L’utile coincide con la moralità in senso cristiano ed è il fine 

stesso della poesia tesa alla formazione delle coscienze; l’interessante viene a coincidere con la 
scelta stessa dell’argomento da trattare, che deve restare nell’ambito della meditazione sull’uomo, 

sulla sua vita e sul suo rapporto con la Divina Provvidenza; mentre il vero coincide con la ricerca 

del vero storico.” 
17

 A “questão da língua” sempre foi um motivo de debates e discussões na Itália. O primeiro a 

instituir um falar italiano foi Dante Alighieri (1265-1321), em seu tratado De vulgare eloquentia, 

provalmente escrito entre 1302 e 1305, no qual defendia que a linguagem do povo e não o latim 

deveria ser a língua da Arte para que também o povo dela participasse. Muitos outros poetas 
utilizaram o florentino, dialeto falado em Florença e regiões próximas, no Estado que hoje faz parte 

da Toscana, em suas obras, tais como Petrarca e Boccaccio. No entanto, será o próprio Manzoni 

quem irá determinar, pela força e influência que seu romance exercerá nos artistas italianos, que o 
florentino se tornasse a língua italiana oficial. 
18

 A Accademia della Crusca é a mais prestigiosa instituição linguística da Itália, reunindo 

estudiosos e especialistas em linguística e filologia italiana, e a mais antiga dentre as academias em 
atividade no país. Faz parte da Federação Europeia das Instituições Linguísticas Nacionais, cuja 
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Manzoni, foi a instituição de “tons” linguísticos em sua obra. Como a língua padrão do 

romance foi o florentino falado pela burguesia e pelas pessoas cultas, os personagens de 

classes diferentes falavam variações dessa língua. Assim, no romance I promessi sposi, a 

luta de classes, tão importante para a caracterização do romance histórico, impõe-se 

também no plano linguístico.  

A história de Renzo e Lucia, protagonistas do romance, passa-se entre os anos de 

1628 e 1630, em uma pequena vila perto de Lecco, cidade às margens do Lago de Como, 

mas as peregrinações de ambos deslocam os eventos para outras cidades e regiões italianas. 

Esse afastamento histórico faz parte da caracterização do romance histórico propriamente 

dito, pois 

 

[...] quanto mais distantes de nós se encontram o período histórico 

figurado e as condições de existência de seus autores, mais o enredo tem 

de se concentrar em nos apresentar de maneira clara e plástica essas 
condições de existência para que não vejamos como curiosidades 

históricas a psicologia e a ética peculiares que surgem dessas condições 

de vida, mas antes as experimentemos como uma etapa do 
desenvolvimento da humanidade que nos diz respeito e nos move. 

(LUKÁCS, 2011, p. 60). 

 

E, além disso, também a escolha do período em que a narrativa se passa atendia às 

necessidades do escritor italiano que via no século XVII a idealização de uma sociedade 

que decidira enfrentar o domínio estrangeiro tal como em sua época se figurava. Nesse 

sentido também atende a outra característica do romance histórico, uma vez que o escritor 

“recorta” dois anos da vida dos jovens noivos, afinal “[...] não se trata do relatar contínuo 

dos grandes acontecimentos históricos, mas do despertar ficcional dos homens que os 

protagonizaram. Trata-se de figurar de modo vivo as motivações sociais e humanas a partir 

das quais os homens pensaram, sentiram e agiram de maneira precisa” (LUKÁCS, 2011, p. 

60), e, dessa forma, acompanha-se Renzo em seu despertar e em sua evolução enquanto ele 

enfrentava os mais variados desafios para encontrar Lucia, tornando ambos, símbolos 

idealizados dos verdadeiros heróis do povo italiano, aqueles que, mesmo diante dos 

                                                                                                                                                                                         
função é estabelecer uma diretriz comum de proteção às línguas oficiais. Fundada em Florença, em 

1583, a Crusca sempre se distinguiu por seu empenho em manter a pureza da língua italiana 

original, tendo publicado, já em 1612, a primeira edição do Vocabolario della lingua italiana, que 
serviu como exemplo lexicográfico para as línguas francesa, espanhola, alemã e inglesa. 
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problemas e adversidades, mantiveram-se fiéis à promessa feita e crentes na justiça e na 

proteção divinas. 

Para a escrita do romance, Manzoni empreendeu um grande trabalho de pesquisa 

histórica. Em primeiro lugar, via no período da dominação espanhola sobre os Milaneses, 

elementos semelhantes àqueles de seu tempo, em que Milão estava sob o domínio 

austríaco. As forças políticas e a subjugação dos humildes às mais severas violências e 

privações ligavam seu tempo presente àquele passado. E, em segundo lugar, cônscio de um 

dever patriótico, Manzoni escreveu seu romance também como uma tentativa de divulgar 

as ideias de liberdade e independência do povo italiano que culminariam na propagação do 

ideal de uma Itália unida, pensamentos que já estavam em efervescência ao sul da 

península italiana. 

Seus estudos sobre a história da época que desejava retratar tinham como base 

documentos históricos do período em que a narrativa ocorre e um posterior, sobre eventos 

políticos do século XVII. Dentre eles as obras Le storie milanesi, ou Historiae Patriae, de 

Giuseppe Ripamonti (1573-1643) que reunia crônicas sobre a história da pátria e sobre a 

peste de 1630; De peste Mediolani quae fuit anno MDCXXX (La peste che scoppiò a 

Milano nel 1630), também escrita por Ripamonti; Raguaglio, de Alessandro Tadino (1580-

1661), médico milanês que diagnosticou a peste e suas causas e Sul commercio di 

commestibili e caro prezzo del vitto, um ensaio de Melchiorre Gioia (1767-1829) no qual 

Manzoni encontrou uma passagem sobre uma grida, uma lei do Governador de Milão, 

Dom Gonzalo Fernández de Córdoba, chamada assim, porque era “gritada” nas estradas 

públicas oficiais, com a finalidade de informar os cidadãos e os camponeses, 

principalmente os analfabetos sobre as decisões governamentais e dizia respeito à punição 

que aquele que impedisse uma celebração de um casamento sofreria (GARAVAGLIA, 

2001).  

Essa lei aparece inserida no terceiro capítulo do romance, lida pelo Dr. Azzecca-

garbugli, advogado que Renzo procurou para encontrar um meio de impedir que Dom 

Rodrigo continuasse a atrapalhar seu casamento com Lucia, dentre os documentos que 

compõem sua biblioteca particular: 

 

[...] pelo aviso publicado sob ordem do senhor Duque de Feria em 14 de 

dezembro de 1620, e confirmada pelo Ilustríssimo e Excelentíssimo 
Senhor, o Senhor Gonzalo Fernandez de Cordova, etc., foi como 
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remediação extraordinária e rigorosa provisão às opressões, extorsões e 
atos tirânicos que alguns ousaram cometer contra estes Vassalos tão 

devotos de S. M., [...] que tal padre não faça aquilo que é obrigado por 

seu ofício, ou faça coisas que não lhe são próprias [...] e outras violências 

similares, sejam advindas de feudatários, nobres, humildes, vilões ou 
plebeus. [...] ordena e comanda que contra os contraventores qualquer 

que seja dentre os acima mencionados ou outros similares, proceda-se 

todos os juízos ordinários deste Estado [...]. (MANZONI, 1992, p. 70, 
tradução nossa)

19
 

 

No romance, os dados históricos justificam posições e ações engendradas contra os 

heróis, ou ainda impõem comportamentos necessários ao desenvolvimento dos eventos 

narrados. Assim, mesmo com a imposição e a força da lei, o casamento entre Renzo e 

Lucia não poderia ser realizado em razão do grande poder e influência de Dom Rodrigo 

que nenhum magistrado ousaria enfrentar. Isso implicou em uma tomada de posição 

drástica dos jovens noivos que decidiram, então, fugir. Mas este plano também não deu 

certo e cada um acabou por seguir caminhos diferentes e foram separados mais uma vez. 

Em outro momento, os eventos históricos aconteceram, tendo Renzo como testemunha, 

como quando ele chegou a Milão, por exemplo, no instante em que uma revolta popular 

eclodia. Ele foi envolvido pelos eventos que se desenrolavam diante dele e o obrigaram a 

uma análise das condições sociais que oprimiam o povo.   

 

Desta e de outras tantas coisas tais que via e sentia, Renzo começou a 
compreender que havia chegado a uma cidade rebelada, e que aquele era 

um dia de conquista, vale dizer que todos pilhavam, em proporção da 

vontade e da força, dando surras em pagamento. Por mais que desejemos 
fazer boa figura ao nosso pobre montanhês, a sinceridade histórica nos 

obriga a dizer que o seu primeiro sentimento foi de prazer. Tinha tão 

pouco a louvar ao andamento das coisas, que se achava inclinado a 

aprovar tudo aquilo que as mudasse de alguma maneira. E do resto, não 
sendo um homem superior em seu tempo, vivia também ele naquela 

opinião ou naquela paixão comum, que a escassez do pão fosse 

provocada pelos especuladores e padeiros; e estava disposto a achar justo 
todo modo de arrebatar de suas mãos o alimento que eles, segundo aquela 

                                                             
19

 “[...] per la grida pubblicata d’ordine del signor Duca di Feria ai 14 dicembre 1620, et 
confirmata dall’Illustriss. Et Eccellentiss. Signore il Signor Gonzalo Fernandez de Cordova, 

eccetera, fu con rimedii straordinarii e rigorosi provvisto alle opressioni, concussioni et atti 

tiranicci che alcuni ardiscono di commettere contra questi Vassalli tanto divoti di S. M.,[...] quel 
prete non faccia quello che è obbligato per l’uficio suo, o faccia cose che non gli toccano [...] e 

altre simili violenze, quali seguono da feudatarii, nobili, mediocri, vili e plebei. [...] ordina e 

comanda che contra li contravventori in qualsivoglia dei suddetti capi o altro simile, si proceda da 
tutti li giudici ordinarii di questo Stato [...].” 



37 

 

 

 

opinião, recusavam cruelmente à fome de todo um povo. (MANZONI, 
capítulo XI, 1992, p. 199, tradução nossa)

20
 

 

Nota-se que o narrador assume também uma posição ao julgar os pensamentos de 

Renzo diante dos acontecimentos com os quais se depara, mas justifica-os do ponto de 

vista da injustiça sofrida também por ele realizada e por aqueles que detivessem algum 

poder. No capítulo seguinte, décimo segundo, o narrador assume novamente a palavra, mas 

desta vez, faz-se porta-voz dos acontecimentos históricos testemunhados pelo herói e conta 

como os eventos se sucederam para que a revolta se insurgisse no coração do povo. Ele 

narra como aqueles que produziam os grãos e os pães exploravam o povo e o dominavam 

em razão do medo da fome. A história da revolta ganha, portanto, espaço na narrativa e 

serve para referendar o movimento de libertação do povo e o envolvimento de Renzo. 

Dessa forma, o elemento histórico é mote para o desenvolvimento das ações dos 

personagens e é essencial para a construção dos próprios heróis que passam a representar o 

povo, Renzo e Lucia. Nesse sentido “a história ergue-se, em sua representação, ao plano da 

tragédia geral do povo italiano sob a degradação e a fragmentação nacionais. (e, portanto,) 

[...] esse destino do par amoroso de Manzoni eleva-se ao patamar de a tragédia do povo 

italiano em geral.” (LUKÁCS, 2011, p. 92-93). 

Cada qual sofre diante dos poderes daqueles que dominam as regiões italianas, são 

alvo da maldade dos homens e das privações que são obrigados a suportar e o fazem 

acreditando na existência de uma justiça divina: a Providência. Não é apenas a esperança 

que move os dois jovens noivos, mas uma crença mais forte e elevada que lhes dará uma 

recompensa duradoura pela resistência às provações suportadas. Esse aspecto religioso 

representa uma característica importante no romantismo de Manzoni, ao qual, Enei 

(RENAUX e BOWLES, 2010, p. 266) também atribui certo pessimismo, mas “o 

pessimismo de Manzoni se resolve romanticamente, religiosamente, na base, isto é, de uma 
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 “Da queste e da altrettali cose che vedeva e sentiva, Renzo cominciò a raccapezzarsi ch’era 

arrivato in una città sollevata, e che quello era un girono di conquista, vale a dire che ognuno 

pigliava, a proporzione della voglia e della forza, dando busse in pagamento. Per quanto noi 
desideriamo di far fare buona figura al nostro povero montanaro, la sincerità storica ci obbliga a 

dire che il suo primo sentimento fu di piacere. Aveva così poco da lodarsi dell’andamento 

ordinario delle cose, che si trovava inclinato ad approvare ciò che lo mutasse in qualunque 
maniera. E del resto, non essendo punto un uomo superiore al suo secolo, viveva anche lui in 

quell’opinione o in quella passione comune, che la scarsezza del pane fosse cagionata 

dagl’incettatori e da’ fornai; ed era disposto a trovar giusto ogni modo di strappar loro dalle mani 
l’alimento che essi, secondo quell’opinione, negavano crudelmente alla fame di tutto un popolo.” 
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visão religiosa do problema do homem, da História, da realidade, uma visão religiosa que 

coloca tudo isso num plano de solução, num plano de explicação, de compreensão.” Esse 

pessimismo apresenta-se pois, na vida difícil e cheia de provações que Renzo e Lucia 

precisam enfrentar, e, portanto, além dele, “Manzoni se põe o problema da dor, também 

considera a vida como amargura, também para ele há um dualismo, um dissídio, um 

contraste entre o ideal e o real, entre o ser e o não-ser, entre a existência e o devenir [...].” 

(ENEI, 2010, apud RENAUX e BOWLES, 2010, p. 265). 

No entanto, há uma explicação para a motivação dessa dor, conforme destaca Enei: 

 

Manzoni sabe que existe a dor, mas sabe também achar uma razão 

religiosa da dor. A dor é um elemento positivo da vida, não é uma coisa 
mecânica, fatalística, naturalística, não é um castigo, uma condenação. 

Para Manzoni, além de não ser isso, a dor é um prêmio, um presente, uma 

certidão que prova que quem sofre é querido pelos deuses. [...] é uma 
espécie de crise, que redime, que transforma, que se justifica, que até se 

deseja, se pede, se implora. Quem não sofre é porque não vive. E quem 

sofre certamente se purifica através da dor. A dor então é providencial, é 

esta a grande descoberta romântica de Manzoni. Ela tem uma finalidade, 
um alvo, que são a elevação, a educação, a humanização de nossos 

espíritos. (ENEI, 2010, apud RENAUX e BOWLES, 2010, p. 266). 

 

Ou seja, Manzoni considera a dor, mas essa dor é necessária também para o 

desenvolvimento de seus heróis. Já foi mencionado que os heróis do romance precisam 

estar envolvidos com as crises sociais de seu tempo. Assim, Manzoni coloca seus heróis, 

Renzo e Lucia, no centro de disputas sociais, o primeiro entre o povo que se revolta, ou 

seja, revoltas populares que se apresentam como “públicas”, e a segunda, diante de dilemas 

“particulares”, ou seja, ela transforma as pessoas com quem entra em contato e que são 

testemunhas da força de sua fé, como por exemplo, o Inominado.  

Nesse intercruzamento de eventos sociais e particulares que ambos vivem para 

tentar mais uma vez estar juntos, as privações e dores passadas são desafios às crenças dos 

jovens para provarem ser merecedores do destino reservado para eles e em continuidade, 

pelo povo que representam. Suportar a dor irá transformá-los, evoluir seus espíritos para 

poder receber o prêmio da felicidade preparado pela Providência Divina. 

Existem, pois, dois movimentos caracterizados por um tema comum: a separação 

dos noivos está relacionada à separação da própria Itália em diversos Estados; cada qual se 

depara com problemas oriundos das consequências dessa fragmentação da sociedade que 
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gera disputas políticas acirradas que se refletem nas relações pessoais e familiares: 

degradação de costumes, do clero, dos próprios governantes. A redenção mostrar-se-ia 

apenas pela união, tal como o reencontro dos noivos, o encontro do perdão e as mudanças 

no caráter dos criminosos, ou ainda o “encontro” com a morte, punição máxima aos 

malfeitores: que podem ser representados respectivamente pelo padre Cristóforo, o 

Inominado e Dom Rodrigo. 

O instrumento da providência nesse caso foi a peste que assolou a região no ano de 

1630. Anteriormente, já foi referido, por ocasião da citação de uma carta de Manzoni, que 

o projeto inicial do romance já previa que a peste caracterizaria a resolução de todos os 

acontecimentos: os bons seriam salvos da peste e viveriam, e os malfeitores seriam 

punidos, nesse caso, morreriam sob o estigma da doença. 

O perdão diante dos inimigos, a caridade e a solidariedade diante daqueles que 

sofrem são as características determinantes desses heróis do povo, exemplos de luta e 

moralidades superiores. Nesse sentido, Renzo e Lucia representam alegoricamente todo o 

povo italiano e além de figurarem como personagens que a História manteve anônimos, ou 

seja, não são os personagens históricos propriamente ditos, eles também se transformam 

em instrumentos do destino glorioso reservado para os italianos e eleva para o plano 

transcendental os motivos de terem sido “provados” pela divindade para serem 

merecedores de uma espécie de “Terra prometida”: a Itália. Tal como afirma Watt (2010, 

p. 85), “dizer que as personagens são alegóricas equivale a afirmar que sua realidade 

terrena não constitui o principal assunto do autor, mas que este espera, através delas, 

mostrar-nos uma realidade maior, situada além do tempo e do espaço.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

1.3 Realismo como técnica narrativa 

  

 

Desde Platão e Aristóteles, a questão da obra de arte e a representação da realidade 

foram as maiores preocupações dos estudiosos
21

. As definições, pois, sobre a matéria da 

arte literária e qual era, afinal, essa realidade representada, passaram por grandes 

transformações ao longo do tempo. 

Platão considerava que toda a representação da realidade era uma representação 

falsa, dois graus distante da Ideia e, portanto, perigosa porque afastava o homem da 

Verdade. A Alegoria da Caverna exemplificava seu pensamento, uma vez que os homens, 

estando de costas para a entrada desta, tinham diante de si as sombras ilusórias provocadas 

pela fogueira ao fundo e, por isso, tinham apenas o vislumbre daquilo que acreditavam ser 

a verdade. Com a evolução do conhecimento, os homens podiam se libertar e então 

conhecer a realidade externa à caverna e contemplar as verdades ideais e a verdadeira Luz. 

Para Platão existia uma única Verdade, divina e imutável, e toda reprodução era por si só 

uma cópia imperfeita e distorcida dessa verdade incorruptível. Apenas as disciplinas que 
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 As obras anteriores ao que se denominou Romantismo estavam voltadas para as narrativas 

fantasiosas. A ficção não pretendia encontrar correspondentes na realidade. A mimese e a 
verossimilhança, conceitos aristotélicos, passaram a ser revisitados com a paulatina incorporação 

do real às obras ficcionais. Em sua obra Mímesis, Erich Auerbach (1971) estudou o modo como o 

real foi incorporado às narrativas em uma perspectiva diacrônica dessa apropriação pelos artistas da 
Literatura ocidental. Roland Barthes, em “O efeito de real”, demonstrou que os elementos ligados à 

realidade são supérfluos e atuam como composições ficcionais e preenchimentos de lacunas. Para o 

teórico, no entanto, “esse mesmo ‘real’ torna-se a referência essencial da narrativa histórica, que 

supostamente relata ‘aquilo que aconteceu realmetne’ [...]” (BARTHES, 1987, p. 135) e, assim, “o 
‘real concreto’ torna-se a justificação suficiente do dizer” (BARTHES, 1987, p. 135). Jacques 

Rancière (2010), em “O efeito de realidade e a política da ficção” apontou o efeito de realidade 

como sendo uma forma de autenticação do discurso. Já Tânia Pellegrini (2007) em “Realismo: 
postura e método”, definiu a representação do real como um método determinado a atender a um 

fetiche (leitor midiático) ou a apresentar uma crítica. Pellegrini também destacou a crise da 

representação da realidade a partir do controle da mídia que define como será essa representação 
para o público, a banalização do evento cotidiano e sua transformação em espetáculo. Dentre os 

estudiosos que buscaram compreender o caráter da obra enquanto manifestação artística, estão 

aqueles pertencentes ao grupo que se convencionou chamar de Formalistas Russos. Para citar 

alguns, destacam-se Bakhtin, Eikhenbaun, Tynianov e Chklovski. Para estes, a chave da expressão 
artística reside no “procedimento”, ou seja, como os elementos do texto são combinados para a 

construção de um sentido. Eles também se dedicaram à consolidação de uma Ciência da Literatura 

que tinha como base o enfrentamento do texto com vistas à identificação de seus procedimentos 
estéticos desvinculados de uma correlação subjetiva submetida à vontade do autor e voltada para a 

instituição de uma “desautomatização” do texto (para ser visto como literário) e ao 

“estranhamento”. Esses conceitos precisavam ser considerados quando da criação ou análise do 
texto, seleção e (re)elaboração do material disponível para a produção de uma obra artística. 
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elevassem o homem ao conhecimento e à contemplação da verdade poderiam ser 

autorizadas na Cidade e, nesse sentido, o poeta deveria ser banido dela e do convívio com 

os homens, uma vez que reproduzia uma realidade que já se apresentava como imitação de 

uma Ideia e não corresponderia à Verdade, pois sua Arte corrupta, pertencente ao mundo 

sensível das paixões, corromperia por sua vez, a razão humana.   

 

E assim teremos desde já razão para não o recebermos numa cidade que 

vai ser bem governada, porque desperta aquela parte da alma e a sustenta, 

e, fortalecendo-a, deita a perder a razão, tal como acontece num Estado, 
quando alguém torna poderosos os malvados e lhes entrega a soberania, 

ao passo que destruiu os melhores. Da mesma maneira, afirmaremos que 

também o poeta imitador instaura na alma de cada indivíduo um mau 
governo, lisonjeando a parte irracional, que não distingue entre o que é 

maior e o que é menor, mas julga, acerca das mesmas coisas, ora que são 

grandes, ora que são pequenas, que está sempre a forjar fantasias, a uma 

enorme distância da verdade. (PLATÃO, 1990, p. 472). 

 

A exteriorização dos sentimentos, em Platão, apresentava-se como um defeito 

moral, e o homem racional e correto, aquele que estaria melhor capacitado para governar 

uma cidade, deveria também saber governar suas paixões. A poesia, ao representar homens 

entregues às expressões da parte sensível de suas almas, não apenas mostraria os homens 

inferiores, mas suscitaria, nos demais que os observavam, o pensamento de que também 

eles poderiam entregar-se aos seus sentimentos, deixando de lado a racionalidade e 

levando o governo da cidade e de si mesmos à desestabilização e à perdição. 

Já Aristóteles, em sua obra, A Poética, defendia que a representação da realidade 

nas obras artísticas, tomando como exemplo as tragédias, teria o poder de levar o homem a 

aprender a controlar estas paixões, porque veria diante de si os resultados decorrentes da 

entrega do homem a elas e a punição que adviria desse descontrole. Pelo exemplo, o 

homem aprenderia a controlar-se e teria uma lição para sua vida. Contrário, pois, a Platão, 

Aristóteles via a poesia como algo necessário para esse aprendizado do homem, e, para 

tanto, a partir de seus estudos, definiu categorias que deveriam ser orientadoras no sentido 

de uma representação efetiva dessa realidade como matéria pedagógica para o homem 

encontrar a sabedoria. Aristóteles foi o primeiro a sistematizar as características das 

tragédias e aquilo que distinguiria uma boa tragédia de uma ruim residia na maneira como 

a ação dramática deveria ser construída para atingir o efeito necessário. 
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A necessidade e a verossimilhança devem estar presentes na 
representação dos caracteres, assim como na sequência das ações, de 

maneira que seja necessário e provável, a determinado personagem, falar 

tais palavras e praticar tais atos; também é assim em relação ao 

ordenamento dos fatos. [...]. Quando o poeta está ordenando as ações e 
compondo as falas dos personagens, deve agir, o mais possível, como se 

os estivesse vendo diante dos olhos, como se estivesse assistindo a tudo 

quanto se passa e se passará no drama. (ARISTÓTELES, 2004, p. 55; 
57). 

 

Em sua sistematização das características das tragédias, Aristóteles definiu três 

conceitos que ao longo da história da teoria literária seriam retomados e reconsiderados de 

formas diferentes ou a eles seriam atribuídas novas concepções. O primeiro, a mimese, era 

a cópia dos elementos do real e sua apreensão pela obra ficcional; o segundo, a 

verossimilhança, vinculava a mimese à própria representação ficcional, ou seja, permitia a 

representação daquilo que se assemelhasse à verdade, mesmo que não fosse possível na 

realidade, mas fosse possível dentro da obra literária, considerando, para tanto, uma lógica 

interna própria que não se amparava em uma visão de verdade fora dela; o terceiro 

conceito era a catarse, o efeito produzido no leitor/espectador a partir da mimese e da 

verossimilhança da obra. Era sobre este terceiro elemento de sua conceituação tríplice que 

repousava o caráter social da obra de arte que visava o aprendizado daqueles que a liam ou 

assistiam à encenação. 

Assim, para Aristóteles a noção de mimese ganhava o valor de uma representação 

que não era tão extática quanto a noção era para Platão e, de algum modo, ela cumpria uma 

função social e política. A representação objetivava um efeito: purgar no leitor/espectador 

as suas próprias dores e prevenir a hybris e a amartía ou erro trágico que desencadearia 

todas as ações contra o “eu”. Pela visão do erro do “outro”, o “eu” reconhecer-se-ia nele e 

então corrigiria seus próprios erros, assim como, ao identificar-se com as qualidades do 

“outro”, o “eu”, reconheceria suas próprias qualidades. Essa identificação era essencial 

para a teoria de Aristóteles, uma vez que os homens representados nas tragédias não 

deveriam ser homens tão superiores nem tão inferiores que impossibilitasse o 

reconhecimento dos erros que deveriam ser purgados. 

O fato de a verossimilhança atribuir à obra uma lógica interna que lhe era própria 

instituiu uma autonomia para a representação artística e libertou a Arte da responsabilidade 

de ser devedora do real. Não havia, pois, um compromisso da Arte e da Poesia com uma 

verdade que estivesse fora dela. Essa autonomia da Arte, pressuposto de Aristóteles, só 
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seria novamente reivindicada muitos séculos depois por ocasião da difusão das ideias dos 

filósofos e poetas do Iluminismo, que passaram a considerar a Arte como dotada de um 

campo próprio, independente, autônomo e não subordinado nem ao controle do Estado 

nem ao compromisso de uma representação da verdade, mas sim, ligado à representação de 

uma verdade possível. 

Conforme já mencionado anteriormente, com o surgimento do romance, a partir do 

século XVIII, a literatura desenvolveu uma nova concepção da Arte e os escritores 

utilizaram essa nova forma para demonstrar sua reação ao mundo extremamente racional e 

voltado para o cientificismo dos anos anteriores, incorporando aos seus trabalhos novos 

pensamentos e considerações sobre o homem em sociedade. 

A inclusão do elemento referencial ou do dado histórico obedeceria, pois, a uma 

forma de entrelaçamento dos mesmos na trama ficcional que pudesse ao mesmo tempo em 

que remetesse para um contingente externo e reconhecível, fizesse o movimento interno, 

de tornar-se parte da ficção e alheia à essa mesma realidade. Tem-se, pois uma recuperação 

da verossimilhança de Aristóteles em seu postulado quando considerava bons poetas 

aqueles que melhor construíam suas tragédias utilizando os elementos imitados da 

realidade disponível. 

Sobre esse movimento de identificação de uma referência que se volta para o 

externo, mas compõe a trama ficcional interna, Pellegrini (2007, p. 140) destaca que “[...] 

enquanto postura e método, o realismo desde o início negou que a arte estivesse voltada 

apenas para si mesma ou que representar fosse apenas um ato ilusório, debruçando-se 

agora sobre as questões concretas da vida e das pessoas comuns, representadas na sua 

prosaica tragicidade”. O realismo visto dessa maneira abre-se para a representação dos 

eventos e possibilita que sejam discutidos e considerados, talvez não como testemunhos 

absolutos da verdade, mas como possibilidades verificáveis.  

Nesse sentido, cabe ressaltar essa discussão a respeito da inserção dos elementos 

realistas na narrativa como uma técnica de construção plausível da ficção, segundo os 

termos de Watt (2010): 

 

[...] esse emprego do termo ‘realismo’ tem o grave defeito de esconder o 
que é provavelmente a característica mais original do gênero romance. Se 

este fosse realista só por ver a vida pelo lado mais feio não passaria de 

uma espécie de romantismo às avessas; na verdade, porém, certamente 

procura retratar todo tipo de experiência humana e não só as que se 
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prestam a determinada perspectiva literária: seu realismo não está na 

espécie de vida apresentada, e sim na maneira como a apresenta. 

(WATT, 2010, p. 11, grifo nosso). 

 

O Realismo enquanto “escola literária” desenvolvida no século XIX elevou essa 

transposição do dado realista ao extremo ao propor-se como a representação da vida 

operária (no caso do Naturalismo francês) e campesina (no caso do Verismo italiano) por 

excelência e ao atribuir para si uma espécie de verdade do mundo e ao assumir um 

testemunho hipervalorizado dessa realidade externa tomada como universal.  

 

Na realidade a impressão de total autenticidade do romance pode suscitar 
certa confusão quanto a esse aspecto: e a tendência de alguns realistas e 

naturalistas de esquecerem que a transcrição fiel da realidade não leva 

necessariamente à criação de uma obra fiel à verdade ou dotada de 
permanente valor literário sem dúvida é em parte responsável pela 

aversão generalizada que hoje em dia se vota ao realismo e suas obras. 

(WATT, 2010, p. 34-35). 

 

A técnica narrativa, o “realismo formal”, como denominado por Watt (2010), 

apresenta certas características específicas que determinaram sua intrínseca relação com 

essa realidade apreendida. Podem-se destacar algumas delas: 

 

Para começar os agentes no enredo e o local de suas ações deviam ser 

situados numa nova perspectiva literária: o enredo envolveria pessoas 

específicas em circunstâncias específicas, e não, como fora usual no 

passado, tipos humanos genéricos atuando num cenário basicamente 
determinado pela convenção literária adequada. [...]. Dois desses aspectos 

são de especial importância para o romance: caracterização e 

apresentação do ambiente; certamente o romance se diferencia dos outros 
gêneros e de formas anteriores de ficção pelo grau de atenção que 

dispensa à individualização das personagens e à detalhada apresentação 

de seu ambiente. (WATT, 2010, p. 16; 18). 

 

A noção de indivíduo merece destaque quando se tem em mente a grande 

contribuição que o realismo trouxe ao romance. Baseando-se em tipos humanos possíveis, 

o autor pode manipular a ficção colocando seus personagens vivenciando as mais diversas 

e plausíveis situações. Nesse sentido, o homem representado se aproxima do homem real, 

possibilitando a identificação do leitor com a situação descrita. 

A inserção de um elemento reconhecível do real foi a marca da originalidade do 

romance. Desde o romance realista inglês, ao romance histórico e àquele que se 
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desenvolveu a partir de uma escola literária no século XIX com a pretensão de uma 

fidelidade a esse real, o “realismo” jamais deixou de ser uma característica presente na 

representação e parte de uma lógica interna de construção da trama narrativa que se valia 

dessa prerrogativa de associação. 

Na esteira de Pellegrini (2007), sua permanência na obra de arte, mesmo por 

ocasião da crise da representação, deveu-se à grande vitalidade que tal apreensão se 

prestava ao diálogo dos componentes em jogo no próprio fazer literário, principalmente, se 

for considerado  

 

como uma forma particular de captar a relação entre os indivíduos e a 

sociedade que ultrapassa a noção de um simples processo de registro, 
dependendo, para sua plena elaboração, da descoberta de novas formas de 

percepção e representação artísticas, ocorridas ao longo do tempo e ainda 

atualmente, por força, inclusive, do desenvolvimento de novas 
tecnologias ligadas à produção e ao consumo de arte, cultura e literatura. 

(PELEGRINI, 2007, p. 138). 

 

Assimilado ou negado, o real apreendido prestava-se ao discurso da narrativa pela 

possibilidade de um reconhecimento de uma realidade possível. Envolta em sonho, 

mimetizada, transposta ou transgredida, ou ainda, como objeto de crítica, desconstruída e 

questionada, a realidade posta em ação na trama ficcional ainda fala ao humano, ainda 

move o mundo sensível do homem/leitor/espectador para uma análise profunda de suas 

próprias paixões e mobiliza sentimentos dos quais a Arte se vale para sua própria 

existência e permanência. 

Ver o “realismo” como uma técnica narrativa possibilita que uma série de leituras 

possam ser realizadas sem que tal procedimento narrativo fique relegado a um campo 

temporal específico e desvia a atenção, positivamente, para as formas como esse jogo foi 

posto em ação, em movimento, como se desencadeariam as ações e de que maneira os 

agentes da própria representação movem-se na trama ficcional e são, ao mesmo tempo, os 

representantes de tipos comuns ou ainda mobilizam tais paixões vivenciadas pelo 

leitor/espectador. 

Com a representação do indivíduo e suas relações em sociedade, o realismo daria, 

então,  
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[...] o próximo passo (que) viria com a incorporação da representação dos 
movimentos da consciência, no início do século XX –, num mergulho na 

interioridade individual que, a despeito de si própria, incorpora os 

movimentos da história, mesmo que pareça, às vezes, não existir 

nenhuma realidade objetiva exterior a essa consciência. O desencanto 
com o projeto iluminista, as modificações no conceito e na percepção do 

tempo, o desenvolvimento de novas tecnologias diretamente ligadas à 

comunicação e à produção de cultura, a descoberta do inconsciente, etc. 
constituem o terreno propício para refrações diversas, que exigem uma 

outra posição do escritor diante da realidade concreta. Este não consegue 

mais interpretar as ações, situações e caracteres com a segurança objetiva 
de antes; ele não é mais a instância suprema; esta passa a ser a 

consciência das personagens, que tudo observa, sente, transforma e 

refrata, instaurando-se aí a “crise da representação”, cuja expressão aguda 

são as vanguardas. (PELLEGRINI, 2007, p. 146). 

 

É importante destacar do excerto acima a grande importância que os meios de 

comunicação assumiram, principalmente a partir da segunda metade do século XX. O 

desenvolvimento e expansão da televisão e da internet marcaram decisivamente as 

transformações ocorridas no confronto da Arte com o real. Do universo individual e 

particular a representação tornou-se veículo de propagação de opiniões, divulgação do 

cotidiano e condução das massas.  “a realidade objetiva torna-se fragmentada, dispersa em 

meio a um sem número de subjetividades em conflito; não é mais uma substância sólida, 

concreta, exterior ao sujeito, mas a soma de suas ilusões, sendo que a ilusão mais plausível 

vem a ser a descrição de uma realidade.” (PELLEGRINI, 2007, p. 148, grifo da autora). 

Na contemporaneidade, o realismo enquanto técnica ganhou ainda mais atenção 

justamente por, a partir da “crise da representação”, referida acima, e após os trabalhos 

desenvolvidos pelo pós-modernismo, que deu voz aos excluídos, promover ou engendrar 

uma suspensão da “suspensão da incredulidade” (GALLAGHER, 2009) e questionar não 

apenas a realidade interna, mas aquela que se apresentava extratexto. 

Nesse sentido, trabalharia, pois, o “realismo traumático”, termo utilizado por Foster 

(2005)
22

, e que se refere ao realismo que promove o choque, o desconforto e o incômodo 

ao colocar em xeque a própria representação do real e se sustenta a partir de uma 

ultrapassagem das fronteiras ficcionais ao propor um lugar de colisão e de imbricamento 

das realidades conhecidas, a interna e a externa à obra e confundir os mundos, agora postos 

lado a lado, deslocando o mundo seguro do leitor/espectador. 

                                                             
22

 O texto corresponde ao Capítulo 5 do livro de Hal Foster: The Return of the Real, Londres: MIT 
Press, 1996 e publicado como artigo na revista Concinnitas, do Instituto de Artes da UERJ. 
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Portanto, também na contemporaneidade, o homem busca na Arte sua 

representação e a de seus anseios, e tal postura está muito mais ligada a uma necessidade 

de compreensão de si mesmo e do mundo à sua volta do que à própria representação em si 

desses anseios. A purgação dos erros e a identificação entre o homem social pós-moderno 

e aquele representado implica uma tomada de posição do ser que se encontra destituído de 

uma ligação com a história ou questiona sua veracidade. Anteriormente presente na vida do 

homem, a História era um repositório de exemplos. A partir de uma desagregação do 

sujeito, ela não seria mais capaz de fornecer essa segurança passando a desagregar-se e a 

despedaçar-se. 

Essa realidade é, pois, formada por muitos instantes preenchidos de absolutos 

“nadas” que se tornam obsoletos assim que produzidos e retransmitidos. O instante passou 

a ser o resumo memorável dessa realidade que, desvinculada de uma história pregressa ou 

de uma possibilidade de realização futura, uma vez que o real é o momento presente, 

transforma-se em algo alheio a todas as amarras que lhe conferiam continuidade ou 

localização. Nessa concepção, os eventos são banalizados pela repetição ou produzidos 

como espetáculo e vendidos como mercadoria da indústria do entretenimento. 

Por essa razão, Schøllhammer (2011) destaca que desde, aproximadamente, o final 

do século XX, um novo tipo de realismo começa a ser vinculado pelas obras artísticas, 

aquele que se liga estreitamente à afetividade. O estudioso reitera ainda o trabalho das 

agências midiáticas e seu empenho na criação de programas que valorizem a participação 

do público e que deem a ele a ilusão do poder de escolha,  

 

além de mostrar que a maior atração de audiência é a identificação  

sentimental com a realidade dos participantes e suas histórias, assim 
como a possibilidade de o espectador tornar-se, ele próprio, participante 

do programa. Uma questão particular é a procura de criar formas de 

tempo real, ou por meio de reportagens jornalísticas in loco, em situações 

encenadas ou formas ficcionais do tipo 24 Horas [...], reforçando a 
sensação de sermos acompanhados, cada um de nós, por um espaço 

público particular moldável ao nosso ciclo cotidiano particular. A 

maneira como o nosso dia se organiza em torno desse acesso [...], não só 
cria um perfil de consumidor fundamental para a constituição da 

identidade de cada um, mas também um efeito de realidade em que nos 

sentimos vivos e realizados na medida em que um leque particular de 

eventos das mídias se torne real. (SCHØLLHAMMER, 2011, p. 220).  
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Desse modo, ocorre uma espécie de identificação afetiva que une os 

leitores/espectadores às experiências comuns vividas, gerando um sentimento de 

pertencimento à realidade e afirmação de uma identidade. O movimento individual na 

direção da construção de uma personalidade passa a fazer parte de um movimento mais 

amplo, expandindo horizontes para além do particular e gerando uma universalização dos 

sentidos. Essa tendência é constantemente explorada pelos veículos de massa, mas pode ser 

identificada a partir da análise da representação de grupos particulares que assumem o 

papel de serem os porta-vozes de toda uma coletividade.  

Como se verá adiante, essa é uma das características da atualização, uma vez que 

ela abriria possibilidades para a identificação dos problemas universais a partir do retrato 

de problemas individualizados, mas que, no entanto, podem ser identificados como 

passíveis de ocorrer a qualquer outro indivíduo, gerando, assim, essa identificação coletiva, 

uma empatia, na qual cada indivíduo pode compreender a si mesmo como parte da história 

pelo reconhecimento de si mesmo nessa situação demonstrada. 

E assim, o realismo enquanto técnica possibilita a apreensão dos elementos do real 

pela Arte, dando margem à reflexão filosófica, à busca por uma resposta possível, mesmo 

que ilusória, ao mundo do qual procede à representação. 

Nesse sentido, também o romance de Verga e os filmes de Visconti e Scimeca 

atendem à essa espécie de técnica de inserção do elemento real na trama ficcional, sendo 

que o primeiro, contextualizado no auge do Realismo, possui essa prerrogativa de atender a 

uma característica de transposição do “verdadeiro”, da “verdade”, ou seja “realista (seria) 

todo sistema de expressão, todo procedimento de relato propenso a fazer aparecer mais 

realidade” (BAZIN, 1991, p. 244), tanto na obra literária quanto na obra cinematográfica. 

Já os filmes citados, trabalhariam com esse entrelaçamento da realidade à trama ficcional 

para, justamente, propor questões inerentes ao social, à história e ao contexto externo à 

projeção fílmica. Herdeiros de uma cinematografia que tendia a esse questionamento, 

mesmo que separados por muitos anos entre suas produções, as adaptações de Visconti e 

Scimeca, considerando suas diferenças, e estas são muitas, também se colocam lado a lado, 

quando vistos em relação aos questionamentos suscitados por suas obras e proporcionam 

visões diferenciadas dos mundos retratados. 
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1.4 O romance verista italiano: Giovanni Verga 

 

 

Giovanni Verga (1840-1922), foi um dos grandes poetas do Verismo, vertente 

realista que se desenvolveu, principalmente, no sul da Itália, e se caracterizou por 

elementos bastante particulares e específicos de tomada do real e inserção na trama 

ficcional, tendo como principal prerrogativa que a obra pudesse demonstrar a “verdade” e, 

por isso, “vero”, ao transpor a realidade da vida regional e campesina italiana para a Arte. 

Verga nasceu em Catânia, cidade da Sicília, onde permaneceu durante toda a 

infância e a adolescência. Com a intensificação das revoltas pela unificação italiana, 

participou de algumas campanhas militares sob o comando de Giuseppe Garibaldi e 

abandonou os estudos em Direito para se dedicar a escrever romances. Movido pelos ideais 

nacionalistas e patrióticos que motivaram muitos escritores do século XIX, dentre os quais, 

principalmente os românticos, Verga escreveu alguns romances versados nessa temática 

voltada para o idealismo patriótico e o amor romântico. 

A formação artística de Verga recebeu influência de um grupo de poetas lombardos 

da chamada Scapigliatura.
23

 Dentre eles estavam Arrigo Boito (Pádua, 1842 – Milão, 

1918), Emilio Praga (Gorla, Milão, 1839 – Milão, 1875), Igino Ugo Tarchetti (San 

Salvatore Monferrato, Alessandria, 1841 – Milão, 1869) e Giovanni Camerana (Casale 

Monferrato, 1845 – Turim, 1905). Os membros desse grupo buscavam um tipo de 

romantismo que fosse além daquele demonstrado por Manzoni e, segundo Squarotti: 

 

[...] tornaram-se famosos pela assunção de temáticas de um certo 

Romantismo negro, com a predileção pelo fantástico, com a inserção 
comum do lúgubre e do aterrorizante, sobretudo com o destaque, pela 

primeira vez  na Itália, das zonas obcuras da psique, dos monstros 

interiores; isto em consequência de uma relação crítica com o mundo 

burguês: o artista descobre a própria diferença no contexto social, toma 
consciência da ambiguidade de sua própria obra, destinada a um público 

que ele mesmo desdenha e que, por sua vez, não o compreende. (tradução 

nossa, 1991, p. 446).
24

  

                                                             
23

 O título  Scapigliatura deriva do romance de Cletto Arrighi: La scapigliatura e il 6 febbraio 

publicado em 1861. (SQUAROTTI, 1991, p. 446). O termo scapigliatura tem origem no verbo 

scapigliare: desgrenhar, emaranhar, embaraçar (os cabelos).  
24

 “[...] si segnalarono per l’assunzione di tematiche già di un certo Romantismo nero, con la 

predilezione per il fantastico, con l’inserzione non rara del lugubre e del pauroso, soprattutto con 
la messa in rilievo, per la prima volta in Italia, delle zone oscure della psiche, dei mostri interiori; 
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Essa influência talvez possa ser verificada por sua análise crítica da burguesia e 

resultante de uma consciência separatista entre o autor e o público que veio a se tornar 

muito presente na vida de Verga, uma vez que as classes sociais mais altas não aceitaram 

com muita parcimônia as referências do autor ao modo de vida burguês.  

Algumas dessas críticas, em certa medida esparsas, eram dirigidas ao cenário 

político italiano, às transformações da sociedade que ainda engatinhava em direção à 

modernidade de suas instituições e das técnicas industriais e à corrupção dos membros do 

clero e do governo da cidade, estendendo-se ao governo da Itália. Podem ser identificadas 

pela ironia com a qual alguns dos personagens de sua obra, pertencentes às várias classes 

que compunham a sociedade de Aci Trezza, se referiam à situação da vila, tomando como 

exemplo I Malavoglia.  

 

– O sistema é todo assim: pagar aos vadios para não fazer nada e meter 
chifres na nossa cabeça, que lhes pagamos! É isto que é. Gente que 

recebe quatro tarì por dia, para ficar passeando debaixo da janela da 

Zuppidda; e dom Giammaria, que papa uma lira por dia, para confessar a 
Santuzza e ouvir as sujeiras que ela lhe conta; e dom Silvestro, que... eu é 

que sei! E o mestre Cirino, que é pago para romper nossos tímpanos com 

suas badaladas, mas não acende as luzes e embolsa o óleo, pois que lá, na 

prefeitura, então, há outras tantas sujeiras! Por minha fé! E queriam, com 
os impostos, cada um puxar a sardinha para a sua brasa, mas depois 

voltaram a se entender, dom Silvestro e os demais, e não tocaram mais no 

assunto... Tal e qual aqueles outros ladrões do Parlamento, que vivem 
conchavando entre si: e sabem vocês alguma coisa do que eles dizem? 

Chegam a espumar pela boca e parece que querem se pegar pelos cabelos 

a toda hora, mas depois riem-se na cara dos palermas que acreditam 
neles. Todos cataplasmas para o povo que paga os ladrões e rufiões [...]. 

(VERGA, 2002, cap. XII, p. 250-251).
25

 

                                                                                                                                                                                         
ciò in conseguenza di un rapporto critico col mondo borghese: l’artista scopre la propria 

differenza nel contesto sociale, prende coscienza dell’ambiguità della propria opera, rivolta a un 

pubblico che egli stesso disdegna e che, a sua volta, non lo compreende.” 
25

 “ – Tutto il sistema è cosi; pagar degli sfaccendati per non far niente, e farci le corna, a noi che 

li paghiamo! Ecco cos’è. Della gente che ha quattro tarì al giorno per stare a passeggiare sotto le 

finestre della Zuppidda; e don Giammaria che si pappa la lira al giorno per confessare la 

Santuzza, e sentire le porcherie che gli racconta; e don Silvestro che... so io! E mastro Cirino che è 

pagato per romperci gli stivali colle sue campane, ma i lumi poi non li accende, e si mette in tasca 
l’olio, ché, lì, al municipio poi, chi son altre porcherie! In fede mia! E volevano far casa nuova di 

tutti nella baracca, ma poi si sono intesi un’altra volta, don Silvestro e gli altri, e non ne hanno 

parlato più... Tale e quale come quegli altri ladri del Parlamento, che chiacchierano e 
chiacchierano fra di loro: ma ne sapete niente di quel che dicono? Fanno la schiuma alla bocca, e 

sembra che vogliamo prendersi per capelli di momento in momento, ma poi ridono sotto il naso dei 

minchioni che ci credono. Tutte vesciche pel popolo che paga i ladri e i ruffiani [...]”(VERGA, 
1999, p. 206-207). As traduções do romance para a língua portuguesa pertencem à edição VERGA, 
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Mesmo durante seu período romântico, no qual estão inseridos Amore e patria 

(1861), I carbonari della montagna (1861-1862), Sulle lagune (1863), em seguida, aqueles 

de temas amorosos passaram a fazer parte também de suas obras, como em Una peccatrice 

(1865), Storia de una capinera (1871), Eva (1873), Tigre reale (1875), Eros (1875) e Il 

marito di Elena (1882); a ideia da escrita de romances realistas configurou-se como um 

objetivo artístico importante e, após conhecer mais detalhadamente os escritores do 

Naturalismo francês, Verga dedicou-se a desenvolver uma forma que buscasse a 

impessoalidade do narrador, o apagamento de julgamentos pessoais, a exploração de 

eventos realistas e conectados ao mundo verdadeiro do povo italiano, transformando a 

obra, como ele mesmo designou, em “um espetáculo” no qual o autor deveria “restituir a 

cena nitidamente, com as cores devidas, de modo a dar a representação da realidade como 

ela foi, ou como deveria ter sido” (VERGA, 2002, p. 10) e, para tanto, adotou o Verismo 

como mote de suas obras. Entre elas, os contos de Primavera e altri racconti (1876), de 

Vita dei campi (1880), e de Novelle rusticane (1883), Per le vie (1883); os romances 

Nedda (1874), I Malavoglia (1881), Mastro don Gesualdo (1889); e as peças teatrais In 

portineria (1885), La lupa (1896), La caccia al lupo e La caccia alla volpe (1902), fazem 

parte dessa realização artística baseada no real. 

Para o desenvolvimento das obras veristas, Verga aliou-se a outros poetas que 

também abraçaram o desejo de representar a realidade, dentre eles, Federico De Roberto 

(Nápoles, 1861 – Catânia, 1927) e aquele que foi considerado o expoente teórico da 

literatura do Verismo, Luigi Capuana (Mineo, Catania, 1840 – Catania, 1915). Apesar de 

outros escritores terem se dedicado à escrita de obras que tratavam da realidade, Verga, De 

Roberto e Capuana são considerados até hoje os escritores do Verismo italiano por 

excelência, apesar de as obras de Verga, principalmente, I Malavoglia, não terem sido 

recebidas com grande entusiasmo pela crítica da época e sob uma grande rejeição da 

burguesia. 

Como destaca Pazzaglia (1992, p. 506), a temática verista envolveu “instâncias 

positivistas e realistas”
26

 e está estreitamente ligada ao “Naturalismo francês de 

                                                                                                                                                                                         
G. Os Malavoglia. Tradução de Aurora Fornoni Bernardini e Homero de Freitas de Andrade. São 

Paulo: Ateliê Editorial, 2002. 
26

 “[...] instanze positivistiche e realistiche” (tradução nossa). 



52 

 

 

 

Maupassant, de Zola, dos Goncourt, mas recupera também a influência do realismo inglês, 

do russo (de Tolstoi a Dostoievski), e do precursor do Naturalismo francês, Balzac.”
27

  

 

Até 1860, para chegar ao máximo, temos na Itália esse movimento 

caracterizado pelo Romantismo. Depois virá uma nova literatura, no 

sentido do Positivismo: virá aquela literatura que coincide com a caída de 

Napoleão III. A literatura do Positivismo abandona os ideais, as 
idealidades, as abstrações, os sentimentalismos da literatura romântica e 

procura pesquisar o homem, a sociedade, a maldade, e se orienta numa 

descrição objetiva, amarga, quase pessimista, em cores muito fortes de 
pobreza, de corrupção. Faz um diagnóstico da sociedade europeia. (ENEI, 

2010, apud RENAUX e BOWLES, 2010, p. 191). 

 

Caracterizado principalmente por uma retomada dos temas relacionados a eventos 

que privilegiavam a transmissão dos ambientes reais, o Verismo que Verga levou para suas 

obras, dentre elas I Malavoglia (1881), retratava a realidade do povo e da terra siciliana, 

seu dialeto e sua ligação com a terra árida da ilha e com o mar bravio que a circundava, 

além de inserir as lutas sociais que se desenrolavam na Itália por ocasião e consequência 

do Risorgimento, uma vez que Verga tinha como prerrogativa de sua poética que “a arte é 

o estudo desinteressado do documento humano” (PAZZAGLIA, 1992, p. 507)
28

 e, assim, 

propunha-se à realização de uma obra que construísse a si mesma, amadurecendo como 

que de forma espontânea e solitária, liberta do autor porque embasada na realidade do 

próprio homem representado. 

Ainda segundo Pazzaglia (1992, p. 507): 

a importância do Verismo é considerada no contexto cultural de seu 
tempo. [...]. Sua finalidade era, de fato, uma literatura que fosse 

instrumento de conhecimento e difusão do verdadeiro, consideração 

crítica das estruturas sociais [...], estabelecer uma ideia do homem, liberta 
da hipocrisia e dos convencionalismos. [...] E nesse sentido, também era 

uma vontade de desmascarar os falsos mitos de uma sociedade que 

perseguia fins hegemônicos e vantagens materiais, escondendo-se sob 
velhos, e sempre traídos ideais românticos-risorgimentais, ou evitando, 

de qualquer modo, tomar conhecimento da difícil realidade social, 

econômica e política da Itália após a unificação. (tradução nossa).
29

  

                                                             
27

 “[...] è legato al Naturalismo francese del Maupassant, dello Zola, dei Goncourt, ma risente 

anche l’influsso del realismo inglese, di quello russo (dal Tolstoi al Dostoievskij), e del precursore 

del Naturalimo francese, il Balzac.” (tradução nossa). 
28

 “[...] l’arte è lo Studio disinteressato del documento umano.”(tradução nossa). 
29

 “L’importanza del Verismo va considerata nel contesto culturale del suo tempo. [...]. Suo fine 

era, infatti, una letteratura che fosse strumento di conoscenza e diffusione del vero, considerazione 
critica delle struture sociali [...], estabelecer un’idea dell’uomo, liberata da ipocrisie e 
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 Por essa razão, os poetas do Realismo pautavam-se por uma representação da 

realidade que tivesse como pressuposto uma análise científica dos eventos sociais e das 

manifestações do indivíduo em sociedade. Esse caráter cientificista era originário do 

pensamento fundamentado pelo Positivismo, filosofia defendida por Auguste Comte, na 

França do século XIX, e baseava-se no emprego da ciência como meio para explicar todos 

os eventos em relação ao progresso do homem e das sociedades. 

 

O dado que aparece ainda hoje válido da filosofia positivista, em seguida 

“liquidado” como simplista, é propriamente a sua tentativa de 

compreender o mundo a partir unicamente da ciência e do homem que a 

constrói. Em sentido estrito, com efeito, o Positivismo não é outra coisa 
além de uma filosofia, uma atmosfera mental difusa, um movimento da 

classe burguesa que alcançou seu máximo grau de desenvolvimento em 

uma correlação de contradições mantidas ainda “controláveis”, quase 
como se se tratassem de incidentes e de quedas inevitáveis no caminho 

glorioso do progresso. O Positivismo reconhece de fato na ciência a 

capacidade de guiar a sorte dos homens em direção ao progresso e de 
constituir pela ordem uma sociedade na qual estejamos ao grau máximo 

de justiça e bem estar. Podemos, portanto, afirmar que essa seja uma 

ideologia otimista e progressista. Justamente por seu otimismo de base e 

pelo primado que concede à razão, o Positivismo se aproxima do 
Iluminismo, pelo menos de acordo com o modo de ver o mundo através 

das “luzes” da razão da classe burguesa em sua definição, no século 

XVIII, contra o obscurantismo da sociedade feudal. (VERTECCHI e 
RONCORONI, 1986, p. 251-252, tradução nossa).

30
 

 

                                                                                                                                                                                         
convenzionalismi. [...]. In questo senso, era una volontà di smacherare i falsi miti d’una società 

che perseguiva fini egemonici e di profitto materiale, nascondendosi sotto vecchie, e sempre 
tradite, idealità romantico-risorgimentali, o evitando, comunque sia, di prendere in considerazione 

la difficile realtà sociale, economica e politica dell’Italia all’indomani dell’unità.” 
30

 “Il dato che sembra ancora oggi valido della filosofia positivistica, in seguito ‘liquidata’ come 

semplicista, è proprio il suo tentativo di capire il mondo a partire unicamente dalla scienza e 
dall’uomo che la costruisce. In senso lato, infatti, il Positivismo è, oltre che una filosofia, 

un’atmosfera mentale diffusa, un atteggiamento della classe borghese ‘arrivata’ al suo massimo 

grado di sviluppo in una correlazione di contraddizioni ritenute ancora ‘controllabili’, quasi si 

trattasse di incidenti e di cadute inevitabili sul cammino glorioso del progresso. Il Positivismo 
riconosce infatti alla scienza la capacità di guidare le sorti degli uomini verso il progresso e di 

costituire nell’ordine una società in cui ci siano al massimo grado giustizia e benessere. Possiamo 

quindi affermare che esso sia un’ideologia ottimistica e progressista. Proprio per il suo ottimismo 
di fondo e per il primato che concede alla ragione, il Positivismo è avvicinabile all’Illuminismo, 

ovvero al modo di vedere il mondo attraverso i ‘lumi’ della ragione della classe borghese nel suo 

definirsi, nel XVIII secolo, contro l’oscurantismo della società feudale. (VERTECCHI e 
RONCORONI, 1986, p. 251-252). 
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O Positivismo de Comte ligava-se estreitamente aos estudos de Darwin 

relacionados às leis da evolução natural: à adaptação ao ambiente e a seleção natural na 

luta pela sobrevivência das espécies. 

A partir da conversão desses elementos, Hypolite Taine estabeleceu o correlato 

estético na Arte e fundou as bases do Naturalismo francês cujas prerrogativas eram o 

estudo objetivo e biológico do homem no tocante à raça (race), ambiente (milieu) e 

momento histórico (moment). Além destes três pilares da estética realista, os artistas 

deveriam lançar mão dos seguintes princípios para a construção de suas obras: 

 

1) o método experimental fundado sobre a análise minuciosa dos dados 

[...]; 2) a individualização das leis que governam a realidade natural e 
humana; 3) a recusa da metafísica, a não ser com a pretensão de seguir 

além do dado experimental; 4) um fundamental otimismo na positiva 

evolução da realidade (VERTECCHI e RONCORONI, 1986, p. 252, 
tradução nossa).

31
 

 

Emile Zola (Paris, 1840-1902) foi o escritor máximo do Naturalismo na França, 

tendo escrito, além de romances, artigos teóricos sobre essa escola literária, destacando a 

necessidade do relato científico, da reprodução da experiência vivida, e, além disso, 

sintetizava que 

 

o escritor deve ter em mente as leis científicas que regulam a vida e a 
sociedade, primeiramente as leis da hereditariedade e aquelas do 

condicionamento ambiental: todas as ações humanas, de fato, derivam da 

hereditariedade, do ambiente no qual os  homens vivem e de um 
complexo formado também por fatores psicológicos nos quais cada 

homem é prisioneiro. (VERTECCHI e RONCORONI, 1986, p. 253, 

tradução nossa).
32

 

 

Essas bases estéticas definiram o modo do Naturalismo na França e influenciaram 

sobremaneira os escritores do Verismo. No entanto, na Itália, elas se revestiram de cores 

regionalistas e características muito próprias ao serem desenvolvidas novas formas de 

                                                             
31

 “1) il metodo sperimentale fondato sull’analisi minuta dei dati [...]; 2) l’individuazione delle 

leggi che governano la realtà naturale e umana;3) il rifiuto della metafisica, cioè di ogni pretesa di 

andare al di là dei dati sperimentali; 4) il fondamentale ottimismo nella positiva evoluzione della 
realtà.” 
32

 “lo scrittore deve tener conto delle leggi scientifiche che regolano la vita e la società, prima di 

tutto la legge dell’ereditarietà e quella del condizionamento ambientale: tutte le azioni umane, 

infatti, derivano dall’ereditarietà, dall’ambiente in cui gli uomini vivono e da un complesso di 
fattori anche psicologici di cui ogni uomo è prigionero.” 
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realização adequadas às estruturas histórico-sociais do sul da península itálica, região na 

qual o realismo se estabeleceu mais fortemente em virtude, justamente, de seu contexto 

social. 

Luigi Capuana, a partir da estética fundada por Taine e Zola, e da observação 

criteriosa e comparativa entre as realidades sociais da França e da Itália, fixou os 

fundamentos para o Verismo italiano que ganhou contornos mais regionalistas e 

específicos para, de fato, ser a representação objetiva da sociedade. Assim, a poética 

verista na Itália pautou-se pela 

 

1) recusa à falsa retórica sentimental e idealista do Romantismo tardio; 2) 

denúncia da atuação falha na realidade da vida social e política dos 
italianos dos valores risorgimentais de liberdade, de igualdade, de justiça 

e bem estar para todos; 3) necessidade de se ocupar das novas classes 

sociais e prover, também por meio da denúncia e da polêmica, um 
melhoramento substancial de suas precárias condições de vida; 4) 

necessidade, para todos os artistas, de retratar a vida diretamente do 

verdadeiro: a matéria é oferecida a partir dos “fatos de crônica” e a 

página literária deve ser um documento humano; 5) a representação da 
realidade não deve ser feita do exterior, de maneira apenas fotográfica: 

essa deve ser uma reconstrução do interior, cientificamente verdadeira, e 

de ser obtida reconstruindo os fatos segundo seu processo genético, 
segundo as leis naturais e sociais que presidem seu desenvolvimento; 6) a 

língua e o estilo devem ser associados aos fatos: a língua, em particular, 

deve ser “expressão substancialmente objetiva do mundo representado” e 
então pode admitir também os elementos dialetais, quando os 

personagens são gente do povo. (VERTECCHI e RONCORONI, 1986, p. 

255-256, tradução nossa).
33

 

 

Desses preceitos estéticos, destacam-se o caráter de dever do qual se revestiu o 

fazer artístico dos autores do realismo: o de ser uma representação objetiva do real que 

atuasse como denúncia das mazelas que o povo sofria, além de buscar retratar com 

                                                             
33

 “1) rifiuto della falsa retorica sentimentalistica e idealistica del tardo Romanticismo; 2) 

denuncia della mancata attuazione nella realtà della vita sociale e politica italiana dei valori 
risorgimentali di libertà, di ugualianza, di giustizia e di benessere per tutti; 3) necessità di 

occuparsi delle nuove classi sociali e di provvedere, anche attraverso la denuncia e la polemica, a 

un miglioramento sostanziale delle loro precarie condizioni di vita; 4) necessità, per ogni artista, 

di ritrarre la vita direttamente dal vero: la materia è oferta dai “fatti di cronaca” e la pagina 
letteraria deve essere un documento umano; 5) la rappresentazione della realtà non deve essere 

fatta dall’esterno, in maniera solo fotografica: essa deve essere una ricostruzione dall’interno, 

scientificamente vera, e deve essere ottenuta ricostruendo i fatti secondo il loro processo genetico, 
secondo le leggi naturali e sociali che presiedono al loro svolgimento; 6) la lingua e lo stile 

devono essere aderenti ai fatti: la lingua, in particolare, deve essere ‘espressione sostanzialemtne 

obiettiva del mondo rappresentato’ e quindi può aprirsi anche a elemente dialettali, quando i 
personaggi sono gente del popolo.” 
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fidelidade os fatos até mesmo na transcrição da linguagem usada pelo povo quando os 

personagens fossem das classes mais baixas. 

A partir dessa orientação artística de Capuana, é possível perceber como o Verismo 

italiano vai, aos poucos, afastando-se do Naturalismo francês para, então, ganhar um 

escopo bastante particular no confronto com a realidade meridional da península. É 

interessante notar como em I Malavolgia (1881), a história da família se desenvolveu após 

a quebra da lei orgânica do homem. Isso aconteceu quando o patriarca ‘Ntoni Malavoglia 

se deixou levar pela ambição do lucro fácil como comerciante em uma suspeita negociação 

de pescado, rompendo um ciclo natural da família herdado de seus ancestrais. 

O retorno à natureza original ou o restabelecimento de uma ordem anterior, segura 

e conhecida também não se realizou, pois, os membros da família, que não se adequaram 

às novas configurações da sociedade, encontraram destinos diferentes da reabilitação, 

como, por exemplo, a morte (Bastianazzo, Lucca, Maruzza e o avô ‘Ntoni), ou deixaram a 

vila (‘Ntoni e Rosalia), ou ainda, entregaram-se a uma vida de dissabores autoinfligida por 

vergonha pelos erros cometidos pelos irmãos (Filomena). O único integrante da família 

que permaneceu lutando pela vida foi Alessi, que se casou com Nunziata e resgatou a casa 

da nespereira. 

Nas obras de Verga, encontram-se, pois, muitos elementos dessa estética teorizada 

e definida por Capuana, mas são revestidos, ainda, de uma sensibilidade que o autor, 

apesar de buscar esconder, ao colocar seu narrador dando voz aos personagens, não pôde 

se isentar completamente de demonstrar. Essa sensibilidade do poeta aparece nas obras 

pela denúncia do fracasso de um idealismo político e social, pela objetiva representação 

dos fatos, mesmo aliado a um pessimismo trágico e melancólico de que a sociedade não 

encontrará sua salvação e “quase desejando realizar concretamente aquela integração entre 

literatura e vida, entre obrigação artística e paixão política, que se insere em um programa 

voltado a salientar a função do escritor como guia espiritual do povo” (LUPERINI, 1978, 

p. 5, tradução nossa),
34

 em uma tentativa de, pela Arte, chamar a atenção de seu povo para 

as desigualdades a que estavam sujeitos. Esse intuito de ser o portador de uma verdade 

sobre as reais condições sociais do povo e morais que condicionavam a sociedade, é 

possível acreditar, esteja no centro do projeto de Verga, ao idealizar um conjunto de 

                                                             
34

 “quasi a voler realizzare concretamente quell’integrazione fra letteratura e vita, tra impegno 

artistico e passione politica, che si inserisce in un programma volto a sottolineare la funzione dello 
scrittore come guida spirituale del popolo” 



57 

 

 

 

romances, voltado para a construção de um ciclo no qual demonstraria em todas as classes 

da sociedade, o vício, a corrupção, as mazelas sociais e os fracassos dos ideais dos 

revolucionários da unificação. 

Verga pouco escreveu sobre os preceitos teóricos que sustentavam os aspectos 

artísticos de suas obras, mas é possível depreender algumas de suas ideias a respeito dessa 

nova forma de expressão do pensamento que ele buscava a partir das cartas endereçadas a 

amigos ou dos prefácios de seus romances. Em uma entrevista para Ugo Ojetti, em 1894, 

Verga declarou seu posicionamento diante da narrativa que veio a desenvolver depois do 

encontro com as obras francesas, defendendo o naturalismo como uma forma de expressão 

do pensamento e não como um método, mas uma maneira de expressar e descrever 

pensamento em ações. E, ao amigo, Salvatore Paolo Verdura, ele escreveu sobre o Ciclo 

dos vencidos e suas ideias a respeito de suas obras: 

 

Tenho em mente um trabalho, que me parece belo e grande, uma espécie 

de fantasmagoria da luta pela vida, que se estende do esfarrapado ao 
ministro e ao artista, e assume todas as formas, da ambição à cobiça pelo 

ganho, e se vale de milhares de representações do grotesco humano; luta 

providencial que guia a humanidade, por meio e através de todos os 
apetites altos e baixos, à conquista da verdade. Em suma, colher o dado 

dramático, o ridículo, o cômico de todas as facetas sociais, cada uma com 

sua característica, nos esforços que fazem para seguir adiante em meio a 

esta onda imensa impulsionada pelos desejos mais vulgares ou pela 
ganância da ciência para seguir sempre em frente, incessantemente, em 

detrimento da aflição do fracasso e da vida dos fracos e desastrados. [...] 

Cada um dos romances terá uma fisionomia especial, constituído por 
meios adequados. O realismo, eu assim o entendo, como uma pura e 

evidente manifestação da observação conscienciosa; a sinceridade da arte 

em uma palavra, poderá tomar um lado da faceta da vida italiana 
moderna, a partir das classes ínfimas, nas quais a luta é limitada ao pão 

cotidiano, como em Padron ‘Ntoni, e terminar nas várias aspirações, nos 

ideais gananciosos de L’uomo di lusso (é um segredo), passando pela 

cobiça mais ordinária à vaidade de Mastro-don Gesualdo, representante 
da vida na província, e seguindo até a ambição de um deputado [...].

35
 

(tradução nossa). 

                                                             
35

 “Ho in mente un lavoro, che mi sembra bello e grande, una specie di fantasmagoria della lotta 

per la vita, che si estende dal cenciaiuolo al ministro e all’artista, e assume tutte le forme, dalla 
ambizione all’avidità del guadagno, e si presta a mille rappresentazioni del grottesco umano; lotta 

provvidenziale che guida l’umanità, per mezzo e attraverso tutti gli appetiti alti e bassi, alla 

conquista della verità. Insomma cogliere il dato drammatico, o ridicolo, o comico di tutte le 
fisionomie sociali, ognuna colla sua caratteristica, negli sforzi che fanno per andare avanti in 

mezzo a quest’onda immensa che è spinta di bisogni più volgari o dall’avidità della scienza ad 

andare avanti, incessantemente, pena la caduta e la vita, pei deboli e i maldestri.[...]. Ciascun 
romanzo avrà una fisionomia speciale, resa con mezzi adatti. Il realismo, io, l’intendo così, come 
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O estilo verista de Verga está inserido nesta proposta como denúncia de um mundo 

idealizado e utópico arquitetado pelos defensores da Unificação. Tal imagem de um Estado 

em perfeita consonância entre ordem político-administrativa e social-econômica na 

realidade jamais se concretizou de fato. Nesse sentido, Ernesto Galli della Loggia (1998) 

sinaliza como preponderante o caráter estritamente político da Unificação italiana que, em 

sua gênese, já deixava de lado o povo italiano, para realizar-se segundo as ambições das 

classes mais altas em relação ao poder. Nascida de um movimento político de inspiração 

liberal, a Unificação ou Risorgimento serviu apenas a essas classes mais altas: à 

aristocracia, cansada do poder estrangeiro e, aos burgueses, desejosos de alcançar ainda 

mais destaque no cenário político e econômico do Estado. Assim, estavam lançadas as 

bases para a manutenção de uma injusta diferença socioeconômica, por anos, explicada 

pelo domínio estrangeiro (tanto no sul quanto no norte), que desgastava a cultura, denegria 

o povo local, relegando-o ao um papel secundário nas decisões político-administrativas e 

impedia o desenvolvimento de uma economia independente e autossuficiente, uma vez 

que, por um longo tempo, e em virtude dos ideais de unificação, a revolução industrial 

italiana demorou muito para acontecer e quando ocorreu, concentrou-se principalmente na 

região norte e, além desses fatores também “a democratização da cultura foi tenazmente 

bloqueada, durante e depois do Risorgimento, pelas classes dirigentes, que tinham todo o 

interesse de serem deixadas em paz para prosseguir no caminho do progresso burguês” 

(CARSANIGA, 1967, p. 82, tradução nossa).
36

 

Por muito tempo, Verga foi visto como ultraconservador por seu posicionamento 

contrário a certos aspectos da política italiana. No entanto, o fato de chamar a atenção para 

a “ganância da ciência para seguir sempre em frente, incessantemente, em detrimento da 

aflição do fracasso e da vida dos fracos” (LANZA, 1997, p. 7), demonstrava uma 

preocupação com o desenvolvimento pelo desenvolvimento em si, sem atentar para aqueles 

que ficariam para trás no processo de industrialização, ou de evolução científica e 

                                                                                                                                                                                         
la schietta ed evidente manifestazione dell’osservazione coscienziosa; la sincerità dell’arte, in una 

parola, potrà prendere un lato della fisionomia della vita italiana moderna, a partire dalle classi 
infime, dove la lotta è limitata al pane quotidiano, come nel Padron ‘Ntoni, e a finire nelle varie 

aspirazioni, nell’ ideali avidità de L’uomo di lusso (un segreto), passando per le avidità basse alle 

vanità del Mastro-don Gesualdo, rappresentante della vita di provincia, all’ambizione di un 
deputato [...].” (LANZA, 1997, p. 7). 
36

 “la democratizzazione della cultura fu quindi tenacemente ostacolata, durante e dopo il 

Risorgimento, dalle classi dirigenti, che avevano tutto l’interesse di esser lasciate in pace a 
proseguire sulla via del progresso borghese”. 
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tecnológica. Sua visão pessimista da vida também foi posta em xeque, algo que contrariava 

os pressupostos do Positivismo, e, por isso, foi entendido como um escritor reacionário que 

estimulava a manutenção dos antigos valores sociais ligados ao passado monárquico do sul 

da Itália, antidemocrático e ainda saudoso do tempo no qual os homens e as instituições 

mantinham-se invariavelmente estanques. 

Essa visão sobre o autor permaneceu por muito tempo, mas foi, principalmente, 

devido à rejeição que muitas de suas obras tiveram no cenário cultural dominado pela 

burguesia. Filho de uma família proprietária de terras e bem estabelecida na ilha de Sicília, 

Verga não foi aceito nos círculos do poder. Tendo lutado pelos ideais que motivaram os 

intelectuais que apoiaram a revolução iniciada em 1848 que culminou na Unificação em 

1861, sentiu-se traído por esses mesmos ideais quando a disputa pelo controle do Estado 

polarizou ainda mais a sociedade entre ricos e pobres. 

Justamente o sentimento de traição motivou suas mudanças também em relação à 

Arte e impulsionou a escrita verista determinada a dar a conhecer as grandes disparidades 

sociais do território recém unificado.  

Outro fator, ligado à rejeição de algumas de suas obras veristas, contribuiu para que 

Verga deixasse de escrever após 1905, data da publicação de sua última obra, Dal tuo al 

mio. Este, foi o grande desgaste proveniente de uma verdadeira batalha jurídica por direitos 

autorais. Em 1890, o compositor Pietro Mascagni apresentou a ópera Cavalleria Rusticana, 

com libreto de Guido Menasci e Giovanni Targioni-Tozzetti, baseada no conto homônimo 

de Verga, publicada na coletânea Vita dei campi (1880), conquistando enorme sucesso de 

público e de crítica. Mascagni, no entanto, não havia pedido autorização a Verga para 

transformar o conto em ópera, nem creditou a este a menção como autor da narrativa. Após 

anos de negociações e recursos, a Corte de Milão determinou que 50% da bilheteria da 

ópera recebida até então e futuramente deveria ser paga a Giovanni Verga, mas este não 

teria direito à citação como autor da ópera. No entanto, extremamente decepcionado e 

magoado com a crítica positiva à opera, não conquistada por sua obra, em 1902, Verga 

decidiu convidar outro poeta, Domenico Monleone a escrever uma nova ópera sobre 

Cavalleria Rusticana. Esse evento gerou novas brigas judiciais, desta vez da parte de 

Mascagni e de seu editor, Edoardo Sonzogno que processaram Monleone por plágio. A 

disputa rendeu ainda mais rejeição ao escritor e a Monleone, condenado por plágio, mesmo 
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tendo alterado o nome da peça, a quem restou entregar todas as cópias da obra que foi 

retirada de circulação. 

Diante de todos esses elementos e consciente da necessidade de desenvolver uma 

arte sincera antes de impessoal, Verga decidiu retornar para Catânia e para a propriedade 

de sua família, uma vez que 

 

[...] para ter uma função crítica nos confrontos da sociedade, a arte deve 

desembaraçar-se dos laços ideológicos e sociais que a escravizam; assim 

ele procura distanciar-se, não fisicamente, mas ideologicamente, que é 
aquilo que mais importa, do mundo elegante da cidade para aproximar-se 

daquilo simples e puro dos pescadores e dos camponeses da sua terra de 

origem, o que implicava para ele, rico burguês, uma renúncia aos 
preconceitos da sua classe social. Nisto ele se diferencia dos veristas 

regionais para os quais o retorno à terra era um motivo árcade e 

folclórico. (CARSANIGA, 1967, p. 86, tradução nossa).
37

 

 

Em I Malavoglia (1881), encontram-se retratadas as desventuras da família 

Toscano, chamada pelos demais habitantes do vilarejo como Malavoglia. Eram pescadores 

que em busca de uma melhoria em suas vidas encontraram apenas desilusões e tragédias 

que acabaram por atingir e destruir a todos. O romance fazia parte de um projeto de Verga 

que compreendia cinco romances formando uma sequência, tomando como base as 

transformações da sociedade. O primeiro dessa sequência, denominada Il ciclo dei vinti,  

ou “O ciclo dos vencidos” é I Malavoglia, sendo seguido por Mastro Don Gesualdo, La 

duchessa di Leyra, L’onorevole Scipioni e L’uomo di lusso. Estes dois últimos, citados na 

carta ao amigo Verdura, jamais foram escritos e sobre eles existem apenas notas. O ciclo 

projetado por Verga buscaria percorrer desde as bases da sociedade até os novos burgueses 

e retroceder ao elemento fundamental da sociedade, em um percurso de ascensão e queda 

que demonstrasse a própria decadência dos valores humanos frente às possibilidades de 

conquista material, desmascarando dessa forma a pretensa sociedade que teria atendido 

todos os seus desejos de desenvolvimento e felicidade a partir do Risorgimento, mas, no 

entanto, foi lograda. 

                                                             
37

 “[...] per avere una funzione critica nei confronti della società, l’arte deve sbarazzarsi dei 

legami ideologici e sociali che ve la asserviscono; così egli cerca di allontanarsi, non fisicamente 
ma idealmente, che è ciò che più conta, dal mondo elegante della città per riaccostarsi a quello 

semplice e puro dei pescatori e dei contadini della sua terra d’origine, il che implicava per lui, 

agiato borghese, una rinunzia ai preconcetti della sua classe sociale. In questo egli si differenzia 
dai veristi regionali per cui il ritorno alla terra era un motivo arcadico e folkloristico.” 
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Verga levou para sua narrativa elementos que destacaram o Verismo no cenário da 

Literatura italiana tendo como suporte de sua narrativa a “forma” como o pensamento seria 

expresso, elegendo o Discurso indireto livre,
38

 tal como seu precursor eleito Zola, e 

colocando o narrador envolvido em todos os eventos dos personagens, criando, dessa 

forma, um laço com o leitor que permite que este siga aquele pelos eventos que se 

desenrolam como se os acompanhasse lado a lado, ao mesmo tempo em que se exime, ele 

próprio, de fazer juízos de valor, realizados, a partir de seu afastamento, pelos leitores. 

Essa união de vozes, que ao mesmo tempo afasta o narrador do próprio julgamento 

individual e aproxima o leitor dos personagens, evoca um canto coral, pois, o narrador 

assume as falas dos personagens. Nesse processo de integração, no qual há o apagamento 

do narrador que se esconde nas sombras, os personagens dão-se a conhecer ao leitor, em 

todas as suas facetas, assumindo até mesmo novas formas da própria linguagem, algo que 

Verga veio a desenvolver ao criar quatro níveis para ela. 

Esse canto coral, que o discurso indireto livre evoca, envolve também a questão da 

mudança realizada pelo autor ao trocar o título do romance de Padron ‘Ntoni para I 

Malavoglia. Ao transpor o foco de um único personagem para um grupo de personagens, 

Verga também institui uma coletividade. Os personagens principais são os membros da 

família, designados como os dedos da mão do velho patriarca. 

Após a apresentação geral da existência dos Malavoglia, conduzindo ao foco em 

um ramo específico desse clã e das características distintivas da família em relação às 

outras de Aci Trezza, Verga passou então à descrição de cada um dos componentes 

gerando uma espécie de hierarquia familiar que seguia desde o avô, patriarca e mais velho, 

até os netos mais novos:
 
 

 

E a família do patrão ‘Ntoni estava realmente disposta como os dedos da 
mão. Primeiro vinha ele, o dedão, que comandava as festas e as quarenta 

horas; depois seu filho Bastiano, Bastianazzo, porque era alto e 

corpulento como o São Cristóvão pintado sob o arco do mercado de peixe 
da cidade; e assim alto e corpulento como era, cumpria à risca a tarefa 

                                                             
38

 Sobre o Discurso indireto livre deve-se considerar que “na moderna literatura narrativa, tem sido 

amplamente utilizado um terceiro processo de reprodução dos enunciados, resultante da conciliação 

do discurso direto e do discurso indireto. É o chamado discurso indireto livre, forma de expressão 
que, em vez de apresentar a personagem em sua voz própria (discurso direto), ou de informar 

objetivamente o leitor sobre o que ele teria dito (discurso indireto), aproxima narrador e 

personagem, dando-nos a impressão de que passam a falar em uníssono.” (CUNHA E CINTRA, 
2001, p. 641). 
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ordenada; e não teria assoado o nariz sem que o pai lhe tivesse dito 
“assoe o nariz”, tanto que se casara com a Longa quando lhe disseram 

“case-se com ela”. Depois vinha a Longa, mulher miúda que cuidava de 

tecer, salgar as anchovas, e fazer filhos, como uma boa dona-de-casa; 

finalmente os netos, por ordem de nascimento: ‘Ntoni, o mais velho, um 
mandrião de vinte anos, que vivia levando pescoções do avô, e pontapés 

mais abaixo para recuperar o equilíbrio quando o pescoção tinha sido 

forte demais. Luca, “que tinha mais juízo que o mais velho” na opinião 
do avô; Mena (Filomena), apelidada de “Santa Ágata” por estar sempre 

ao tear, e costuma-se dizer “mulher de tear, galinha de galinheiro, 

salmonete de janeiro”; Alessi (Alessio), um ranhento que era o avô 
escrito e borrado!; e Lia (Rosalia), ainda nem coisa nem loisa. – Aos 

domingos, quando entravam na igreja, um atrás do outro, parecia 

procissão. (VERGA, 2002, cap. I, p. 14-15).
39

 

 

Nessa descrição de cada membro da família ocorre a individualização de cada um 

dos Malavoglia até o mais novo deles e após sua enumeração evidencia-se uma união dos 

mesmos, já antecipada ao ser descrita como os dedos da mão, ao ser associada a uma 

procissão, momento em que todos caminham juntos em passo ordenado em uma mesma 

direção. Assim, ao mesmo tempo em que cada um deles tem sua qualidade particular 

exaltada, todos eles formam um conjunto unido e interdependente no qual cada um 

assumia uma função específica, mas desempenhava um papel em relação ao todo familiar, 

compondo um conjunto simbiôntico e harmonioso. 

Essa definição do velho ‘Ntoni Malavoglia exemplifica uma das características 

mais marcantes da identidade italiana representada pela união familiar e pela maneira 

como os membros de uma família se mantêm estreita e fortemente ligados pelos laços de 

sangue.  

                                                             
39

 “E la famigliuola di padron ‘Ntoni era realmente disposta come le ditta della mano. Prima 

veniva lui, il dito grosso, che comandava le feste e le quarant’ore; poi suo figlio Bastiano, 

Bastianazzo, perché era grande e grosso quanto il San Cristoforo che c’era dipinto sotto l’arco 
della pescheria della città; e così grande e grosso filava diritto alla manovra comandata, e non si 

sarebbe soffiato il naso se suo padre non gli avesse detto ‘sòffiati il naso’ tanto che s’era tolta in 

moglie la Longa quando gli avevano detto ‘pìgliatela’. Poi veniva la Longa, una piccina che 

badava a tessere, salare le acciughe, e far figliuoli, da buona massaia; infine i nipoti, in ordine di 
anzianità: ‘Ntoni, il maggiore, un bighellone di vent’anni, che si buscava tutt’ora qualche 

scappellotto dal nonno, e qualche pedata più giù per rimettere l’equilibrio, quando lo scappellotto 

era stato troppo forte; Luca ‘che aveva più giudizio del grande’ ripeteva il nonno; Mena 
(Filomena) soprannominata ‘Sant’Agata’ perché stava sempre al telaio, e si suol dire ‘donna al 

telaio, gallina di pollaio, e triglia di gennaio’; Alessi (Alessio) un moccioso tutto suo nonno colui!; 

e Lia (Rosalia) ancora né carne né pesce. – Alla domenica, quando entravano in chiesa, l’uno 
dietro l’altro, pareva una preocessione.” (VERGA, 1999, cap. I, p. 39-40). 
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A fragmentação do Estado italiano e séculos de dominação estrangeira fizeram com 

que o indivíduo buscasse no seio familiar a segurança e a confiança necessárias para a 

manutenção de seus direitos individuais. Essa composição paradoxal, no entanto, encontra 

eco na permanência e sustentação de organizações formadas pelos membros de uma 

família ou grupos unidos entre si por laços consanguíneos e parentais. A família tornou-se 

o núcleo de poder no qual cada indivíduo pode ser quem é, tendo como suporte os demais 

participantes desse círculo seguro e protegido dos ataques externos. 

Como destaca Ernesto Galli della Loggia: 

 

No enorme relevo que a família tem na Itália, é fácil reconhecer a 

sobreposição [...] da dupla herança romana e cristã: o “familismo” latino, 
com sua teorização sobre a proeminente autoridade jurídica do pater 

familias, foi um pouco reforçado no plano cultural e no imaginário 

simbólico evangélico, articulado sobre as figuras do Pai, dos filhos e dos 
irmãos. [...] em uma sociedade como a italiana, historicamente 

caracterizada por frequentes e difusas situações de incerteza jurídico-

políticas, somente a pequena dimensão se revela em condições de garantir 

dois recursos preciosos como a reserva, e conjuntamente a confiança, 
utilíssima, pois prescinde da natureza do emprego que dela se pode fazer, 

e que é determinado, como se compreende, pelo escopo da organização. 

Reserva e confiança de base pessoal que, além da dimensão familiar e do 
pequeno grupo, a sociedade italiana, no curso de suas transformações, 

encontrou em outras duas estruturas e modelos do tipo associativo – a 

oligarquia e o corporativismo [...]. 
40

 (tradução nossa, 1998, p. 99-101). 

 

A família, núcleo protegido da ameaça externa, é comandada por um chefe forte 

que mantém o grupo, sempre que possível, afastado dos perigos do mundo extramuros – 

papel exercido pelo Patron ‘Ntoni no romance – e é responsável pela direção que a família 

deve tomar para resolver os problemas. Essa situação de grande importância na qual se 

reveste a família é, ainda hoje, um fator permanente, principalmente quando são analisados 

os grupos econômicos de grande força na sociedade italiana. Grande parte das empresas de 

                                                             
40

 “Nell’enorme rilievo che ha in Italia la famiglia è facile ravvisare il sovrapporsi [...] della 

duplice eredità romana e cristiana: il familismo latino, con la sua teorizzazione della preminente 

autorità giuridica del pater familias, fu rafforzato non poco sul piano culturale e dell’immaginario 

dal simbolismo evangelico, articolato sulle figure del Padre, dei figli e dei fratelli [...]inoltre che in 
una società come quella italiana, storicamente caratterzzata da frequenti e diffuse situazioni 

d’incerteza giuridico-politica, solo la piccola dimensione si rivela in grado di garantire due risorse 

preziose come la riservatezza, e insime la fiducia, utilissime a prescindere dalla natura 
dell’impiego che di esse può farsi, e che è determinato, come si capisce, dagli scopi 

dell’organizzazione. Riservatezza e fiducia a base personale che, oltre che nella dimensione della 

famiglia e del piccolo gruppo, la società italiana, nel corso delle sue vicende, ha trovato in altre 
due strutture e modelli di tipo associativo – l’oligarchia e la corporazione [...].” 
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destaque internacional ainda se mantém sob o controle da mesma família praticamente 

desde sua criação, como, por exemplo, a Fiat – empresa automotiva; e a Barilla – empresa 

de alimentos. 

Uma das marcas distintivas do romance realista, a individualização dos 

personagens e dos ambientes onde as ações aconteciam, encontra-se descrita também no 

início da obra. Com essa individualização os personagens ganharam não apenas um nome e 

um sobrenome, como também foram dotados de uma história familiar pregressa. Nesse 

sentido, o romance I Malavoglia tem seu início justamente com a apresentação e o 

destaque da família no cenário siciliano. 

 

Em outros tempos os Malavoglia
41

 tinham sido numerosos como as 
pedras da estrada velha de Trezza; e deles havia até em Ognina, e em Aci 

Castello, todos boa e brava gente do mar, bem ao contrário do que parecia 

pela alcunha, como sói acontecer. Realmente, no livro da paróquia 
chamavam-se Toscano, mas isso não queria dizer nada, pois desde que o 

mundo é mundo, em Ognina, em Trezza e em Aci Castello, sempre 

tinham sido conhecidos como os Malavoglia, de pai para filho, que 

sempre tiveram barcos na água e telhas ao sol. Agora em Trezza só 
restavam os Malavoglia do patrão ‘Ntoni, aqueles da casa da nespereira, e 

da Providência que ficava na encosta do areal, debaixo do lavadouro, 

perto da Concetta do tio Cola, e da chalupa do patrão Fortunato Cipolla. 

(VERGA, 2002, cap. I, p. 13, grifo do autor).
 42

 

 

A família Toscano, chamada por todos como Malavoglia recebeu, já no primeiro 

capítulo a sua conceituação. Em italiano, como destaca a nota transcrita da edição de 2002, 

“malavoglia” significa má vontade ocasionada pela preguiça, e indicava o contrário do 

comportamento que a família sempre demonstrara. Também o ramo da família 

sobrevivente ao tempo é destacado dos demais pela localização em que vive, e, em relação 

à casa, pela existência de uma árvore que também a individualiza em relação às demais 

                                                             
41

 “O sobrenome significa literalmente ‘Ausência de qualquer participação ativa, que se traduz num 

comportamento preguiçoso’.” (Nota à edição de 2002, p. 13).  
42 “Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza; ce 

n’erano persino ad Ognina, e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente di mare, proprio 
all’opposto di quel che sembrava dal nomignolo, come dev’essere. Veramente nel libro della 

parrocchia si chiamavano Toscano, ma questo non voleva dir nulla, poiché da che il mondo era 

mondo, all’Ognina, a Trezza e ad Aci Castello, li avevano sempre conosciuti per Malavoglia, di 
padre in figlio, che avevano sempre avuto delle barche sull’acqua, e delle tegole al sole. Adesso a 

Trezza non rimanevano che il Malavoglia di padron ‘Ntoni quelli della casa del nespolo, e della 

Provvidenza ch’era ammarrata sul greto, sotto il lavatoio, accanto alla Concetta dello zio Cola, e 
alla paranza di padron Fortunato Cipolla.” (VERGA, 1999, cap. I, p. 39). 
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famílias: a família da qual se fala é aquela que vive na casa da nespereira, dona do barco 

Providência. Com ele, a família trabalhava e vendia o pescado para se sustentar.  

Além da presença desse forte elemento cultural da estruturação social e familiar, 

Verga utilizou no romance uma variação extremamente hábil e inovadora ao mobilizar 

níveis linguísticos variados para o italiano standard (padrão) e o dialeto siciliano. A 

linguagem flui pelo narrador e pelos personagens, como se viu, por meio do discurso 

indireto livre, característica das obras realistas, tanto veristas quanto naturalistas, e se 

divide em níveis de acordo com os próprios níveis sociais dos moradores da vila de Aci 

Trezza. 

Em um estudo brilhante sobre essa questão, Antonio Cândido (2002) destacou a 

dificuldade do escritor ao lidar com uma língua formada por estrangeirismos e influências, 

dotada de uma estrutura dura e seca que não se moldava ao cotidiano regionalista que 

desejava representar: 

 

Verga tinha como língua oficial o toscano literário, para representar a fala 

de camponeses e pescadores que se exprimiam em dialeto siciliano. 

Naquele tempo de obsessão documentária, como seria possível guardar a 
autenticidade da marca regional e ao mesmo tempo ser entendido pelos 

leitores cultos? Como dar o cunho da língua da Sicília e integrar o livro 

no universo da literatura nacional? [...] O seu narrador adota um ângulo 
linguístico que estiliza o do personagem inculto, não para usá-lo nos 

momentos do discurso direto, e sim em toda a continuidade da narrativa. 

(O narrador) [...] de I Malavoglia fica suspenso entre quatro 
possibilidades, duas dentro de cada língua, se considerarmos como tal o 

dialeto siciliano para simplificar: toscano culto, toscano popular, siciliano 

eventualmente submetido a tratamento literário, siciliano popular. 

(CÂNDIDO, 2002, p. 348). 

 

É interessante notar e é preciso ressaltar a chamada “Questão da Língua” que, na 

Itália, sempre esteve ligada à Literatura e dela fez parte como engrenagem motora das 

discussões a respeito de uma língua nacional, popular e artística, desde Dante Alighieri e 

seu De vulgare eloquentia, no qual defendia, em latim, dirigindo-se aos especialistas e 

acadêmicos, o uso do “volgare” ou a linguagem popular como língua também da Arte, pois 

esta deveria ser destinada a quem de direito: o povo. Dante defendia ainda a postura do 

poeta vate e educador com a responsabilidade de levar ao povo a instrução, a informação e 

o conhecimento. Além dele, durante o Romantismo, Manzoni dedicou grande tempo ao 

estudo de uma linguagem adequada ao seu romance I promessi sposi, substituindo os 
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vocábulos franceses e os estrangeirismos pomposos por expressões que considerava mais 

adequadas e mais próximas do cotidiano do povo italiano. 

Nessa linha também seguiu Verga, não apenas para a criação de uma lógica interna 

que pudesse representar as facetas da sociedade siciliana, mas também que valorizasse as 

cores da língua falada efetivamente pelo povo siciliano. 

Há, pois, um traço de uma busca identitária que eleva o povo acima das inúmeras 

dominações sofridas durante a longa história da ilha, não com o intuito de negá-las, afinal 

são partes de sua própria constituição, resultado das grandes mudanças ocorridas e das 

civilizações que contribuíram para a configuração de sua cultura, imprimindo-lhe sua 

marca; mas, também, com o objetivo de lançar uma luz sobre o mosaico cultural de que 

são fruto, valorizando o regional frente a uma separação social e econômica que se estende 

até o momento presente e ainda distingue os italianos entre nortistas e sulistas.  

Ao criar os níveis da linguagem, Verga determinou o lugar da língua, até então 

vista como literária, o toscano, e identificou como válida e passível de ser utilizada como 

artística, uma outra variante, o dialeto da ilha da Sicília. 

Essa questão foi levada para os filmes que adaptaram o romance e, em cada um, ela 

se consolidou de uma maneira particular e extremamente significativa como se verá em 

momento oportuno. 

Outra característica do romance verista de Verga que recebe destaque é a 

indeterminação do elemento histórico que se encontra tão diluído que sua existência passa, 

muitas vezes, despercebida pelo leitor. Inicia-se a leitura do romance e aos poucos pode ser 

possível identificar um período em que a narrativa ocorre. Principia-se, pois, após a 

consolidação da unificação do Estado italiano (1861) e com a convocação do neto mais 

velho para o serviço militar em dezembro de 1863, e desenvolve-se até por volta de 1867, 

ano em que o cólera dizimou parte da população da região. Entre esses anos, não há, como 

no romance romântico de Manzoni, uma marca temporal precisa. Essa inexatidão dos 

eventos é justificada pelo próprio estilo do romance verguiano. Nele, a importância recai 

sobre a passagem do tempo tendo como base a natureza, principalmente, um tempo sentido 

e vivido, o tempo controlado pelo mar e pela possibilidade de realização da pesca, modo 

como a família se sustentava.  

Essa indeterminação temporal surge até mesmo por meio da caracterização da 

família Malavoglia; no primeiro capítulo do romance, ao fazer referência à sua história, 
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inicia a descrição da seguinte maneira: “Em outros tempos os Malavoglia tinham sido 

numerosos como as pedras da estrada velha de Trezza; e deles havia até em Ognina, e em 

Aci Castello”
43

 (VERGA, 2002, cap. I, p. 13, grifo do autor). A indeterminação temporal 

em “em outros tempos”/ “un tempo” remete a um tempo que estaria ligado a um passado 

distante, quase mítico dessa família, relacionado a épocas em que havia abundância de 

pesca para todos os descendentes, ou no melhor estilo “era uma vez”, retomando ainda um 

estilo de contar histórias baseado na oralidade e de transmissões dessas histórias realizadas 

de geração para geração.  

Com a passagem do tempo e com a transformação da sociedade, aqueles que eram 

prósperos e numerosos como as pedras da estrada, minguaram para alguns poucos 

membros de uma família que lutava para sobreviver às intempéries. Além disso, o 

reconhecimento da família e de sua história baseia-se naquilo que se sabe sobre eles, 

contrariando até mesmo os registros oficiais da Igreja sobre o nome verdadeiro de seus 

membros.  

Além desse diálogo com uma tradição de contar histórias sem um marco de tempo 

definido, ou instaurando um tempo mítico, Verga dialoga intertextualmente com a obra de 

Manzoni ao ironizar um dos motes fundamentas de sua escrita romântica. Providência era 

o nome da barca que a família usava para tirar seu sustento do mar. Interessante notar 

como a “história” da família é indeterminada e nebulosa, perdida em tempos distantes, sem 

datação ou localização, enquanto a localização da barca é descrita de maneira precisa. Ela é 

o único objeto físico em toda a caracterização desse ambiente inicial que pode ser 

facilmente encontrado, e sua existência é extremamente material. É, pois, irônico que 

“providência” seja seu nome, uma vez que esta precisa descrição do local onde ela pode ser 

vista ancorada, opõe-se a uma providência imaterial e transcendental, que não pode ser 

tocada nem sentida. Com a ênfase na localização da barca, Verga já propõe a anulação 

dessa transcendência da providência divina e da resolução milagrosa dos problemas. A 

providência é material, inexistente num plano superior e, portanto, sujeita à decadência do 

tempo tal como a própria humanidade. Quando a barca afunda, após uma tempestade no 

mar, os personagens reagem dizendo que haviam perdido a “Providência” e não que 

                                                             
43

 “Trezza ou também Aci Trezza é um vilarejo na costa oriental da Sicília, poucos quilômetros ao 

norte de Catânia; Ognina, hoje um bairro de Catânia, era uma aldeia a três quilômetros da cidade, a 

meio caminho entre Trezza e a capital do distrito; Acicastello é uma aldeia perto de Trezza.” (Nota 
à edição de 2002, p. 13). 
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haviam perdido a “barca”. É o primeiro sinal do desalento humano frente aos eventos que 

não podiam ser controlados. Sentem-se sozinhos diante da imensidão do mundo, 

transfigurada pela imagem da imensidão do mar que cerca a ilha da Sicília e do qual 

depende toda a cidade de Trezza. 

Em grande parte, a própria história é um elemento que não figura como parte da 

vida dos personagens que a vêem com certo descrédito. É interessante notar como os fatos 

históricos referidos no romance de Verga não têm significação alguma para o desenrolar de 

suas vidas.  

 

Por isso é que a casa da nespereira prosperava, e o patrão ‘Ntoni passava 

por pessoa com a cabeça no lugar, a ponto de que em Trezza tê-lo-iam 
nomeado conselheiro municipal, não fosse dom Silvestro, o secretário, ter 

apregoado do alto de sua experiência que era um caturra empedernido, 

um reacionário daqueles que defendem os Bourbons, e que conspirava 
pelo retorno de Franceschello,

44
 para poder mandar e desmandar no 

vilarejo, como costumava fazer em sua própria casa. 

O patrão ‘Ntoni, ao contrário, não conhecia Franceschello sequer de vista, 

cuidava de seus negócios [...]. (VERGA, 2002, cap. I, p. 15).
45

 

 

Exceção ocorre com a referência à guerra marítima perto de Catânia, da qual, 

Lucca, um dos netos do patriarca ‘Ntoni Malavoglia, toma parte, mas também aqui, apenas 

as consequências da guerra são sentidas, uma vez que as notícias sobre a destruição da 

frota e sobre a morte do rapaz chegam à vila dois meses depois de terem ocorrido. 

Contavam que se havia travado uma grande batalha no mar
46

 e que 

embarcações do tamanho de Aci Trezza, abarrotadas de soldados, tinham 

sido afundadas; em suma, um mundaréu de coisas que pareciam as que 

eram contadas na história de Orlando e dos paladinos de França na 
Marinha de Catânia, e as pessoas escutavam de orelhas em pé e paradas 

feito moscas. [...]. Chamava-se Rei da Itália, um navio sem igual [...]. Foi 

                                                             
44

 “Alusão a Francesco II de Bourbon, rei das Duas Sicílias (1836-1894), que sucedeu ao pai 

Ferdinando II (Rei Bomba) em 1859.” (Nota à edição de 2002, p. 15). 
45

 “Ecco perché la casa del nespolo prosperava e padron ‘Ntoni passava per testa quadra, al 

punto che a Trezza l’avrebbero fatto consigliere comunale, se don Silvestro, il segretario, il quale 
la sapeva lunga, non avessi predicato che era un codino marcio, un reazionario di quelli che 

proteggono i Borboni, e che cospirava pel ritorno di Franceschello, onde poter spadroneggiare nel 

villaggio, come spadroneggiava in casa propria. 
    Padron ‘Ntoni invece non lo conosceva neanche di vista Franceschello, e badava agli affari suoi 

[...].” (VERGA, 1999, cap. I, p. 40-41). 
46

 “Alusão à batalha naval ocorrida no Adriático em 19 de julho de 1866. E, que a esquadra 

austríaca destruiu a italiana. Na referida batalha, o encouraçado Rei de Itália foi atingido pelo 
navio-almirante Ferdinand Max da esquadra austríaca.” (Nota à edição de 2002, do romance). 
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a pique num segundo, e não mais o vimos, em meio à fumaça, uma 
fumaça que parecia sair de vinte fornos de olaria, sabem como é? 

(VERGA, 2002, cap. IX, p. 154).
47

 

 

 A indeterminação em “contavam” / “raccontavano” indica a maneira como as 

histórias chegavam ao vilarejo. As informações eram trazidas pelos viajantes, 

principalmente, pois até mesmo os meios de comunicação existentes não eram confiáveis. 

Assim, as notícias “reais” ou “verdadeiras” eram aquelas fornecidas pelas testemunhas 

oculares dos eventos. 

 

– Em Catânia faziam um pandemônio! Acrescentou o boticário. As 
pessoas se aglomeravam em volta dos que liam os jornais, que parecia 

uma festa. 

– Os jornais só publicam mentiras! Sentenciou dom Giammaria. 
– Dizem que a coisa foi feia; perdemos uma grande batalha, disse dom 

Silvestro. 

O patrão Cipolla também viera ver o que era aquele ajuntamento. 
– Você acredita nisso? Caçoou por fim. É conversa fiada para vender 

jornal. 

– Se todos dizem que perdemos! 

– O quê? Disse o tio Crocifisso, pondo a mão atrás da orelha. 
– Uma batalha. 

– Quem perdeu? 

– Eu, você, todos nós, a Itália; disse o boticário. 
– Eu não perdi nada! Respondeu o Campana di Legno, dando de ombros; 

o negócio, agora, é do compadre Piedipapera e ele tratará disso [...]. 

– Sabem como é? Concluiu o patrão Cipolla, é como quando a Prefeitura 
de Aci Trezza brigava com a de Aci Castello pela posse do território. O 

que tinha isso a ver com os seus bolsos ou com os meus? (VERGA, 2002, 

cap. IX, p. 155-156).
48

 

                                                             
47

 “Raccontavano che si era combattuta una gran battaglia di mare, e si erano annegati dei 

bastimenti grandi come Aci Trezza, carichi zeppi di soldati; insomma un mondo di cose che 
parevano quelli che raccontavano la storia d’Orlando e dei paladini di Francia alla Marina di 

Catania, e la gente stava ad ascoltare colle orecchie tese, fitta come le mosche.[...]. Si chiamava il 

Re d’Italia, un bastimento come non ce n’erano altri [...]. È andato a fondo in un momento, e non 

l’abbiamo visto più, in mezzo al fumo, un fumo come se ci fossero state venti fornaci di mattone, lo 
sapete?” (1999, cap. IX, p. 138). 
48

 “- A Catania c’era uma casa del diavolo! Aggiunse lo speziale. – La gente si affollava attorno a 

quelli che leggevano i gionale, che pareva una festa. – I gionale son tutte menzogne stampate! 

Sentenziò don Giammaria. – Dicono che è stato un brutto affare; abbiamo perso una gran 
battaglia, disse don Silvestro. 

Padron Cipolla era accorso anche lui a vedere cos’era quella folla. 

– Voi ci credete? Sogghignò egli alfine. Son chiacchiere per chiappare il soldo del giornale.  
– Se lo dicono tutti che abbiamo perso!  

– Che cosa? Disse lo zio Crocifisso mettendosi la mano dietro l’orecchio.  

– Una battaglia. 
– Chi l’ha persa?  
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 Além da desconfiança em relação aos meios de comunicação, os eventos históricos 

que aconteciam longe da vila também eram vistos com desprezo por alguns dos membros 

da sociedade que apenas estavam preocupados com sua vida atual e com os rendimentos de 

seus negócios particulares. Quando o boticário informou que todos haviam perdido com a 

batalha, porque a Itália perdera, a resposta de Campana di Legno, homem importante da 

vila, foi a de que ele não havia perdido nada economicamente. Essa foi a mesma posição 

que outro comerciante assumiu ao ser informado do que estava acontecendo. Os boatos, no 

entanto, percorreram a vila e chegaram até a família Malavoglia que, apreensiva porque 

Lucca estava servindo ao exército, decidiu buscar notícias na capital. 

 

No dia seguinte, começou a correr o boato de que no mar, perto de 

Trieste, houvera uma batalha entre os nossos navios e os dos inimigos, 

que ninguém sequer sabia quem eram, e muita gente tinha morrido; 
fulano contava o caso de um jeito e sicrano contava de outro, aos pedaços 

e bocados, mastigando as palavras. [...]. 

Finalmente, fizeram-lhe a caridade de dizer que procurasse o capitão do 
porto, que era quem devia saber das notícias. Ali, depois de ter sido 

mandado durante um bom tempo de Herodes a Pilatos, puseram-se a 

folhear uns livrões e a percorrer com o dedo a lista dos mortos. Ao 
chegarem a um nome, a Longa, que não estava ouvindo bem por causa de 

um zumbido nos ouvidos e escutava tão branca como aquela papelada 

toda, deslizou devagarinho para o chão, meio morta. 

– Está fazendo mais de quarenta dias, – concluiu o funcionário, fechando 
o registro. Foi em Lissa; ainda não estavam sabendo? (VERGA, 2002, 

cap. IX, p. 158; 159-160).
49

 

 

                                                                                                                                                                                         
– Io, voi, tutti insomma, l’Italia; disse lo speziale. 

 – Io non ho perso nulla! Rispose Campana di Legno stringendosi nelle spalle; adesso è affare di 
compare Piedipapera e ci penserà lui; [...]. 

 – Sapete com’è? Conchiuse padron Cipolla, è come quando il Comune di Aci Trezza litigava pel 

territorio col Comune di Aci Castello. Cosa ve n’entrava in tasca, a voi e a me?” (1999, cap. IX, p. 

138-139). 
49

 “Un giorno dopo cominciò a correre la voce che nel mare verso Triste ci era stato un 

combattimento tra i bastimenti nostri e quelli dei nemici, che nessuno sapeva nemmeno chi fossero, 

ed era morta molta gente; chi raccontava la cosa in un modo e chi in un altro, a pezze e bocconi, 

masticando le parole. [...]. 
Infine gli fecero la carità di dirgli che andasse dal capitano del porto, giacché le notizie doveva 

saperle lui. Colà, dopo averlo rimandato per un pezzo da Erode a Pilato, si misero a sfogliare certi 

libracci e a cercare col dito sulla lista dei morti. Allorché arrivarono ad un nome, la Longa che 
non aveva ben udito, perché le fischiavano gli orecchi, e ascoltava bianca come quelle cartacce, 

sdrucciolò pian piano per terra, mezzo morta. 

 – Son più di quaranta giorni, - conchiuse l’impiegato, chiudendo il registro. Fu a Lissa; che non 
lo sapevate ancora?” (VERGA, 1999, cap. IX, p. 141-142). 
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Mesmo com a antecipação do evento da morte de Lucca, durante a despedida, no 

capítulo VII
50

, o leitor recebe a notícia em meio ao choque, ao mesmo tempo em que a 

família e sob as mesmas circunstâncias, ou seja, sob o mesmo impacto de não ter 

conhecimento do que realmente havia acontecido e apenas ser informado muito tempo 

depois da tragédia. 

Na tentativa, mais uma vez, desesperada, de obter dinheiro para quitar a dívida da 

família e reaver a casa que haviam perdido, os Malavoglia conseguiriam com muito 

esforço encontrar um cardume de anchovas, mas isso aconteceu justamente pouco antes de 

o cólera começar a fazer vítimas na capital da região. 

 

Em Catânia grassava o cólera, e quem podia fugia de todas as partes para 

os vilarejos e campos vizinhos. Então a providência divina descera sobre 

Trezza e Ognina, com todos aqueles forasteiros a gastar. Mas os 
regateiros torciam o nariz, quando se falava em vender uma dúzia de 

barricas de anchovas, e diziam que o dinheiro tinha sumido, com medo 

do cólera.  – Por acaso as pessoas não comem mais anchovas? – dizia-
lhes o Piedipapera. Mas o patrão ‘Ntoni, e a quem as tinha para vender, 

querendo negociar, dizia que devido ao cólera as pessoas não queriam 

estragar o estômago com anchovas e porcarias que tais; preferiam comer 
massa e carne; por isso era preciso fazer vista grossa e abaixar o preço. 

Com esta os Malavoglia não contavam! (VERGA, 2002, cap. XI, p. 

224).
51

 

 

A providência divina atua nessa passagem de modo inverso para a família. Apesar 

de terem conseguido uma boa pesca, as pessoas que fugiam do cólera que se espalhava 

                                                             
50

 “– Este aí não escreverá pedindo dinheiro quando estiver longe, pensava o velho; e, se Deus lhe 
der vida longa, tornará a pôr de pé a casa da nespereira. Mas Deus não lhe deu vida longa, 

justamente por ser desse feitio; – e, quando mais tarde chegou a notícia de sua morte, à Longa 

sobrou-lhe aquele espinho de o ter deixado partir com a chuva, e de não o ter acompanhado à 
estação.” (VERGA, 2002, cap. VII, p. 104). “ – Questo qui non scriverà per danari, quando sarà 

laggiù, pensava il vecchio; e se Dio gli dà giorni lunghi, la tira su un’altra volta la casa del 

nespolo. Ma Dio non gliene diede giorni lunghi, appunto perché era fatto di quella pasta; – e 

quando giunse più tardi la notizia che era morto, alla Longa le rimase quella spina che l’aveva 
lasciato partire colla pioggia, e non l’aveva accompagnato alla stazione.” (VERGA, 1999, cap. 

VII, p. 101).  
51

 “A Catania c’era il colèra, sicché ognuno che poteva scappava di qua e di là, pei villaggi e le 

campagne vicine. Allora a Trezza e ad Ognina, era veunta la povvidenza, con tutti quei forestieri 
che spendevano. Ma i rigattieri torcevano il muso, se si parlava di vendere una dozzina di barilotti 

d’acciughe, e dicevano che i denari erano scomparsi, per la paura del colèra. – Che non ne 

mangia più acciughe la gente? diceva loro Piedipapera. Ma a padron ‘Ntoni, e a chi ne aveva da 
vendere, per conchiudere a negozio, diceva invece che col colèra la gente non voleva guastarsi lo 

stomaco con le acciughe, e simili porcherie; piuttosto mangiava pasta e carne; perciò bisognava 

chiudere gli occhi, ed essere correnti pel prezzo. Questa non ce l’avevano messa nel conto i 
Malavoglia!”(VERGA, 1999, cap. XI, p. 188).  
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pelas grandes cidades tinham medo de consumir produtos do mar, e os Malavoglia 

acabaram por perder todo o pescado, ou por um preço muito baixo, ou por ele ter se 

estragado. 

A História e os nomes dos homens consagrados pela História nada significavam 

para o povo. O patrão ‘Ntoni desconhecia quem tinham sido os governantes e também 

nada sabia sobre política, assim como os habitantes da vila, que recebiam as notícias 

externas por meio dos viajantes, e estas eram vistas apenas como um entretenimento que 

quebrava momentaneamente seu cotidiano e chegavam à vila com um atraso considerável. 

Ou seja, quando descobriam o que estava acontecendo, na verdade, recebiam informações 

de um passado já ocorrido há semanas. O distanciamento que impedia que as informações 

fossem conhecidas representaria, nesse sentido, o isolamento do próprio homem do povo 

frente aos desdobramentos e consequências da História que estava sendo escrita por outras 

mãos. Dela, estes homens da “realidade”, pertencentes às classes sociais mais baixas, não 

tomavam parte e apenas sentiam suas consequências sem ter condições de reagir a ela. 

Além do barco, a casa da nespereira tem uma função especial na caracterização da 

família Malavoglia. Ela se apresenta como uma âncora que manteve os membros da 

família unidos. 

 

As borrascas que dispersaram os demais Malavoglia de uma banda e de 

outra tinham passado sem causar grande dano à casa da nespereira e ao 
barco amarrado debaixo do lavadouro; e o patrão ‘Ntoni, para explicar o 

milagre, costumava dizer, mostrando o punho fechado – um punho que 

parecia feito do lenho da nogueira – Para manejar o remo é preciso que os 

cinco dedos se ajudem uns aos outros. (VERGA, 2002, cap. I, p. 14).
52

 

 

Elementos igualmente importantes do romance, o espaço e o tempo são categorias 

que, ao serem elencadas, contribuem para a própria constituição das particularidades das 

personagens. Assim é, pois, que a casa e o barco da família compõem o quadro de sua 

existência como parte de sua caracterização e mesmo sendo objetos materializados 

assumem um posicionamento extremamente importante para a definição deles. A família 

começou a se desagregar a partir do naufrágio do barco e atingiu o declínio total com a 
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 “Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia, erano passate senza far 

gran danno sulla casa del nespolo e sulla barca ammarrata sotto il lavatoio; e padron ‘Ntoni per 

spiegare il miracolo, soleva dire, mostrando il pugno chiuso – un pugno che sembrava fatto di 

legno di noce – ‘Per menare il remo bisogna che le cinque dita s’aiutano l’un l’altra’.” (VERGA, 
1999, cap. I, p. 39). 
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perda da casa. O barco e a casa seriam, portanto, parte da própria definição desses 

indivíduos e referenciais para sua própria existência.  

Ao contrário da família, identificada por suas posses, a vila de Aci Trezza foi aos 

poucos sendo desvelada aos leitores a partir de seus habitantes. À medida que a sociedade 

do vilarejo começa a ser apresentada, também as demais casas, negócios comerciais, a 

igreja e a região próxima e a paisagem natural ao redor, passam a ser vislumbradas. Dessa 

forma, a vila em si ganhou contornos dentro da narrativa a partir do material humano que a 

habita. Verga opera, nesse sentido, um percurso inverso. A família é identificada pelos 

objetos físicos, pelos bens de que é proprietária; enquanto a vila se descortina a partir dos 

homens e mulheres que ali vivem. Pouco a pouco, um novo personagem vai sendo 

agregado à narrativa e uma pequena parcela da vila passa a ser descrita.  

Estes novos espaços não são postos em uma ordenação da qual poder-se-ia inferir 

um mapeamento, a não ser considerando-se três espaços específicos: a vila propriamente 

dita, a sciara,
53

 e o mar. Em cada um deles os homens desempenhavam funções e que 

possibilitaram a transformação de alguns aspectos de suas vidas. A vila e o mar opõem-se 

como espaço urbano e espaço natural, mas unem-se ao representar as opressões impostas 

pela vida. Pressionados entre estes dois espaços, como a sciara, os Malavoglia buscavam 

sobreviver ao avanço da modernidade e às intempéries do mar. 

Os Malavoglia representariam, por sua vez, o povo italiano que luta pela 

sobrevivência, mas que se via sufocado pelos eventos da vida, os eventos do seu presente. 

A relação com o passado não existe, tal como no romance de Manzoni, e os exemplos dos 

homens do passado são sombras desconhecidas, desligadas de seu tempo e de suas 

necessidades, meras anedotas contadas entre os vizinhos para passar o tempo. 

Os “vencidos” de Verga tateiam, pois, no escuro em busca de uma felicidade que 

não conseguirão alcançar e, abandonados à própria sorte, deixam-se arrastar pelo curso dos 

acontecimentos, à deriva, como a barca Providência. A família, então, perdida, desagrega-

se com a doença do avô, o patrão ‘Ntoni, com a morte dos pais, Bastianazzo e Maruzza; e 
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 “Do árabe sà ‘rá, terreno coberto de moitas. Na Sicília o termo foi incorporado à língua local 

para designar não só os campos rochosos e áridos do deserto, como também os campos rochosos do 
Etna, cobertos mormente de touceiras de giesta e figueiras-da-índia. Verga define o termo como ‘a 

crosta formada sobre o solo pelas torrentes de lava do Etna, que ao se esfriarem formam uma 

camada de rocha enegrecida e dura como os recifes, e depois de centenas de anos podem, inclusive, 
tornar-se novamente férteis’.” (Nota à edição de 2002, p. 35). 



74 

 

 

 

de um dos irmãos, Luca, com a prostituição de uma das irmãs, Rosalia e a fuga do jovem 

‘Ntoni, que decidiu deixar a casa e abandonar os poucos membros da família que restavam.  

A falta de esperança e a descrença na melhoria de vida surgem destacadas pelas 

críticas ao modelo econômico e postas em evidência pelas diferenças sociais dentro da 

própria aldeia. Os personagens de Verga manifestam todas as desilusões de seu próprio 

mundo, destituído das cores românticas e pintado com as cores sombrias de um desespero 

moral tingido com os eventos catastróficos que afetam a família Malavoglia. 

O mundo de Verga é, pois, um mundo sem heróis e sem heroísmos, no qual os 

indivíduos são arrastados pelos eventos da vida, como os escombros são arrastados pelas 

vagas do mar. É um mundo de desespero e desestruturação social que relegou seu próprio 

povo ao segundo plano. Nem mesmo a tênue esperança que se insinua, em determinado 

momento, fora capaz de atenuar o desalento em que a família estava envolvida. 

Para a construção desse ambiente soturno, Verga ainda se valeu da decadência da 

própria sociedade diante do receio pelas mudanças, da imobilidade e do descaso do 

governo que apenas prometia melhorias, mas nada fazia para mudar a condição do povo. 

No cadinho da obra de Arte, Verga fez transmutar a desesperança em uma série de 

desgraças e tragédias, sua fantasmagoria, tirando da família, as bases, representadas pelos 

pais, e os exemplos heroicos, representados pelo irmão Luca. Também destacou a 

decrepitude de um velho mundo em desacordo com o novo, vilipendiado e extorquido, 

destituído de suas posses mais valiosas, o próprio passado, ao fazer do patriarca o 

mensageiro do conhecimento antigo e tradicional, mas o grande responsável pela queda e 

desagregação da família e pela perda da casa que ocasiona a perda da própria identidade 

dos Malavoglia. Apenas quando ela é recuperada por Alessi, um jovem que sempre 

acreditou na força de seu trabalho e, por isso, bem sucedido quando pode escapar à 

sucessão de tragédias que afetou os demais, a família conseguiu, enfim, seguir seu 

caminho, não totalmente privada de intempéries, mas novamente segura no espaço 

conhecido da casa da nespereira e isto lhes bastava para continuar a lutar pela vida. 

O mote fundamental da obra verguiana é justamente a batalha do homem pela 

sobrevivência, e sua “fantasmagoria da luta pela vida” (LANZA, 1997, p. 7) instaura uma 

sequência de eventos trágicos tais que colocam em xeque a possibilidade de vitória. Por 

essa razão, os “vencidos” de Verga são aqueles que destituídos de força suficiente para 

lutarem sozinhos são arrastados pelas consequências de atos de outros que acabam por 
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ditar os rumos da história e da própria vida, numa clara analogia dos peixes pequenos que 

são devorados pelos grandes, como é possível visualizar na gravura abaixo de Bruegel: 

 

 

 

 

 

 

 

   

       

  

 

 

 

 

 

                Figura 2: Gravura Big Fish Eat Little Fish, Pieter Bruegel, o velho (1557) 

 

Nessa gravura é possível perceber como os mais fracos são subjugados pelos mais 

fortes na luta pela vida e pela sobrevivência a partir da captação de recursos para a 

alimentação. Os peixes maiores alimentam-se dos menores gerando uma cadeia de 

sucessivas pequenas batalhas pela manutenção da vida até a intervenção do homem que, 

dotado de materiais elaborados para a pesca consegue capturar esses peixes. O 

encadeamento dessa situação gera uma hierarquia de poder que alimenta a própria cadeia 

sucessiva de lutas. E, dessa forma, simboliza e representa a luta dos mais fracos, em grande 

parte, destinados à derrota diante daqueles que detêm o poder e o controle sobre a 

sociedade.  

Os personagens, emprestados das fileiras da população sulista ou “meridionale” 

italiana, incorporam características de outras populações mundiais que, no embate de 

forças da política e das classes, tendo como diretor um poder instituído que os deixa à 

margem, estão, por princípio iniciando sua luta pela vida em clara desvantagem. 
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Nesse transporte das histórias populares, tendo os Malavoglia como símbolos de 

tantas famílias possíveis da Sicília ou da humanidade, Verga amplia as nuances do 

Verismo. De um olhar regionalista para uma avaliação no sentido global que eleva do 

microcosmo para o macrocosmo da sociedade. Lançando mão de personagens e 

localidades do interior, tipos humanos de uma gama universal são colocados lado a lado 

em um contraste evidente de personalidades que representam variadas facetas do próprio 

Homem.  

Ao questionar o otimismo romântico e aquele do Positivismo, Verga colocou à 

prova a possibilidade de realização dos ideais continuamente referidos como modelares de 

uma sociedade que buscou, na unificação, uma justiça social por meio do desenvolvimento 

econômico e industrial que, no entanto, não chegou ao sul da península e se manteve 

apenas em alguns centros onde burgueses e aristocratas disputavam o poder governamental 

cada qual tentando dirimir as consequências nefastas para cada um advindas de sua própria 

Revolução. A base de sustentação do romance, que também seria desenvolvido nos demais 

do “Ciclo dos vencidos” é a luta pela vida, a luta pela sobrevivência, que não iguala a 

todos, pelo contrário, cria ainda mais discrepâncias, distorções e fragmentações. Nesse 

jogo, o pessimismo de Verga se instaura como sucessão de eventos trágicos, 

desencadeados por ações mal planejadas, falta de estrutura e conhecimento para a 

realização dos sonhos da população e estão nas raízes dos problemas sociais, econômicos e 

políticos enfrentados na Itália até hoje. 

Nesse sentido, as adaptações cinematográficas de Luchino Visconti e Pasquale 

Scimeca tornam-se intensamente significativas, uma vez que, olhando para o momento 

histórico de suas produções, o pós-guerra e os primeiros anos do terceiro milênio, lançam 

novas luzes sobre outras fases dessa luta pela vida, retomando significados e estruturas das 

histórias de vida de personagens à margem da própria História e possibilitando que seus 

exemplos não se percam nas ondas do tempo.  

As atualizações realizadas no cinema geram um diálogo de força entre Literatura e 

Cinema, no qual cada lado não anula o outro, pelo contrário, engendra um continuum na 

formação de um verdadeiro documento humano. 
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CAPÍTULO 2 

 

Cinema: e o verbo se fez imagem! 

 

 

2. CINEMA 

 

 

Muitos foram os teóricos que se debruçaram sobre a Arte do cinema para 

compreender o que era expresso pela matéria cinematográfica com o objetivo de delimitar 

sua linguagem a um campo científico específico e torná-lo independente de outros ramos 

do conhecimento. Identificar a especificidade do cinema em relação às demais artes 

possibilitou o desenvolvimento de suas técnicas e gerou a própria linguagem antes buscada 

como meio próprio de sua comunicação. 

Dentre as teorias do cinema, está a teoria do auteur, que analisa um padrão de 

trabalho e realização de um cineasta observando o conjunto de sua obra e elencando as 

características das escolhas pessoais presentes nos filmes com o objetivo de definir uma 

espécie de assinatura ou padrão do estilo individual da forma e de uma identidade 

cinematográfica ligada à persona do artista. 

Outra, bastante conhecida é a “crítica de gênero” que se volta para uma valoração 

do aspecto fílmico. Segundo Andrew (2002, p. 14), no entanto, “não é teoria em seu 

sentido puro, pois seu objetivo é uma apreciação do valor dos trabalhos individuais do 

cinema, não uma compreensão da capacidade cinemática”. 

O estudo da capacidade cinemática envolve as teorias da tradição formativa, da 

teoria realista e da teoria francesa contemporânea. 

Os teóricos da tradição formativa buscavam uma explicação para a gênese do 

cinema, sua constituição enquanto Arte independente de outros fenômenos, dotado de 

características particulares e singularidades que lhe confeririam um significado duradouro 

e indelével. Os defensores da nova arte foram Hugo Munsterberg, Rudolf Arnheim, Sergei 

Eisenstein e Béla Balázs. Um destaque especial deve ser dado a Eisenstein, precursor do 

movimento do Construtivismo russo e seus estudos sobre a montagem que influenciaram 

cineastas de todo o mundo. 
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Atacado pelos teóricos formativos, o realismo se torna peça chave da Teoria 

Realista do Cinema, defendido por André Bazin e Sigfried Kracauer. Aliado a essa teoria 

estava o sentido de uma realização fílmica calcada numa função social de denúncia, de 

questionamentos da sociedade e de conscientização frente aos problemas da vida cotidiana. 

Nesse sentido, o filme deveria se valer da matéria fornecida pela realidade e 

transmutá-la em obra ficcional a partir do uso das particularidades técnicas do cinema. 

Assim, o mundo deveria ser captado, tal como se apresentava na realidade, pelos meios 

técnicos e tecnológicos disponibilizados pelo cinema para que aquele fosse então 

reconstituído neste. Para que isso ocorresse, segundo Kracauer (1960, apud ANDREW, 

2002, p. 93), o cineasta não poderia simplesmente expor o conteúdo realista, mas deveria 

dominar a realidade e as técnicas para então explorar as possibilidades do conteúdo 

selecionado do mundo visível. 

Já Bazin, outro defensor de uma íntima conexão entre cinema e realidade, destacava 

o poder das imagens para a (re)construção do efeito da realidade projetado na tela. Para ele 

o cineasta deveria selecionar os elementos do real e recriá-lo em imagens que dessem 

forma ao mundo físico, uma vez que o “cinema é antes de tudo a arte do real porque 

registra a espacialidade dos objetos e o espaço por eles ocupado.” (ANDREW, 2002, p. 

115). 

Os estudos de Bazin vieram ao encontro do Neorrealismo italiano e, em virtude 

deste e de seu grande apelo ao real, transformando grandemente o cinema mundial que 

dele muito se valeu, e, as suas teorias e sua estética do espaço, tornaram-se conhecidas e 

difundidas entre aqueles que se dedicavam à Sétima Arte. 

Jean Mitry, Christian Metz, Amédée Ayfre e Henri Agel são os teóricos da teoria 

cinematográfica francesa contemporânea. Eles se dedicaram, principalmente, aos estudos 

da estética e da estrutura dos filmes, da psicologia e da experiência do cinema. O foco 

central de Mitry estava na imagem, enquanto Metz buscava estabelecer o estudo do cinema 

como uma ciência, conferindo-lhe uma linguagem específica e procurando compreender 

seu significado e como este se organizava para a transmissão de sentidos. Já Ayfre e Agel 

estudaram o cinema do ponto de vista da fenomenologia, ou seja, eles acreditavam que os 

signos da natureza e do homem seriam reconhecidos em razão das interpretações das 

experiências pessoais do indivíduo e, a partir dessa relação, o cinema atuaria como um elo 

de ligação nesse processo de comunicação de fenômenos comuns (ANDREW, 2002). 
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Para além das muitas teorias vinculadas ao Cinema e de todas as discussões 

suscitadas por ele, fato é que, o Cinema, desde o início de sua história, sempre foi 

responsável por levar para as telas de projeção, televisões ou dispositivos eletrônicos nos 

quais é possível ao espectador ter acesso aos filmes, uma apreensão do real. Tanto que as 

primeiras cenas gravadas pelos irmãos Lumière mostravam pequenos eventos da vida 

cotidiana, fatos da sociedade, trabalhadores e famílias burguesas. Desde A saída dos 

operários da fábrica (1895),
54

 dos Lumière ou Um homem com uma câmera (1929),
55

 de 

Dziga Vertov, o cinema sempre foi marcadamente “realista” e procurava transportar o real 

para a universalidade das projeções cinematográficas. 

Essa ilusão realista na qual o cinema se constituiu, transformou-se ao longo do 

tempo e do desenvolvimento dessa Arte, tanto pela abrangência dos temas quanto pelas 

técnicas específicas de sua caracterização. Um exemplo dessa ilusão provocada pela 

constituição das cenas cinematográficas pode ser verificado por ocasião da projeção de A 

chegada de um trem na estação (1895),
56

 um dos primeiros filmes dos Lumière, uma vez 

que as pessoas entraram em pânico quando o trem, filmado em primeiro plano, chegava à 

estação vindo na direção da câmera. Aqueles que estavam diante da tela tiveram a 

impressão de que o trem vinha em sua própria direção e correram assustados. 

Isso se deu, justamente, em virtude de uma das características mais significativas do 

cinema: a projeção de imagens realistas por meio da visualização direta de sua ocorrência. 

O espectador é posto diante da realização imagética do cinema enquanto participante ativo, 

inserido em seu contexto como parte atuante, uma vez que o ponto de vista da câmera 

auxilia essa identificação entre o espectador e aquilo que ele vê. E, nesse sentido, o 

posicionamento da câmera ganha importância para que essa apreensão realista ocorra e a 

identificação do público se torne efetiva para a transmissão de um efeito dramático. 

 

Uma história cinematográfica é uma série de imagens em constante 
mudança que retrata acontecimentos de vários pontos de vista. A escolha 

do ângulo da câmera pode posicionar o público mais perto da ação, para 

que observe uma parte importante num grande close; mais distante, para 

que aprecie a grandeza de uma vasta paisagem; acima, para ver, abaixo, 
um grande projeto de construção; abaixo, para ver, acima, o rosto de um 

juiz. A câmera pode mudar de ponto de vista de um ator para outro, 

                                                             
54

 La sortie des usines Lumière 
55

 Человек с киноаппаратом (Tchelovek s kinoapparatom) 
56

 L’arrivée d’un train en La Gare de Ciotat 
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conforme altera a ênfase dramática durante uma cena; viajar ao lado de 
um cavaleiro galopando enquanto ele escapa de perseguidores; 

aproximar-se de uma cena dramática, quando aumenta o interesse pela 

história; afastar-se de uma cena cruel representando morte e destruição; 

ver um mundo microscópico que, de outro modo, não poderia ser 
contemplado; observar a Terra de um satélite em órbita. O público pode 

ser posicionado em qualquer lugar – instantaneamente, para ver qualquer 

coisa de qualquer ângulo – a critério do fotógrafo e do editor do filme. 
(MASCELLI, 2010, p. 19, grifo do autor). 

 

Uma construção fílmica dessa ordem tem como pressuposto que o olhar do 

espectador acompanha o “olhar” da câmera e é por esse olhar que aqueles que se colocam 

diante da projeção do cinema são transportados para dentro da tela. Nesse transporte ocorre 

a identificação e, por assim dizer, o mesmo tipo de “suspensão da incredulidade” 

(GALLAGHER, 2009) que deveria ocorrer também com o romance para uma melhor 

fruição daquele real verossímil constituído por uma lógica interna da obra de arte. 

A partir dessas considerações destacam-se as afirmações de Coutinho (1996, p. 

103): 

 

O cinema é uma forma direta de apreensão e exploração de dados reais, a 

fim de convertê-los em entidades representativas. A sua captação 

imediata – a câmera imita o olhar humano – confere-lhe extraordinário 

prestígio dentre as linguagens, se bem que, na estruturação da arte 
cinematográfica, não seja propriamente a objetivação direta o que mais 

importa ao artista; a preocupação de subentender, de dar ao retrato das 

coisas o papel de, mais do que essas coisas mesmas, expor, em termos de 
ilação, outra coisa ou outras coisas que se acham ausentes; a preocupação 

de subentender fazendo estender-se ao cinema um atributo que é inerente 

à arte literária: a feição apenas veiculadora que possuiu a imagem que o 

espectador e o leitor têm diante dos olhos.  

 

Apesar de o espectador ter diante de si o desenrolar dos eventos “corporificados” na 

tela, isso não exclui o trabalho interpretativo, uma vez que os mesmos ângulos, cortes e 

pontos de vista da câmera também transportam significados de variados campos 

semânticos e possibilitam leituras variadas a partir de “tomadas” específicas, 

considerando-se para tanto as formas que adquirem a partir das montagens e edições 

realizadas. Nesse caso, uma mesma cena, filmada por um grupo de câmeras, operando cada 

qual a partir de um ponto de vista, pode determinar, a partir de uma montagem específica 

da ação filmada, significados diferentes, tensões dramáticas distintas e resultados ou 

efeitos singulares no espectador. Por essas características, que denotam a especificidade do 
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cinema, sua linguagem também se aproxima da linguagem literária quando são 

considerados os posicionamentos narrativos, o narrador, o ponto de vista, o foco narrativo 

em si e as formas escolhidas para o desenvolvimento das ações, ou seja, não apenas aquilo 

que é narrado, mas também os espaços, os vazios que existem e devem ser preenchidos 

pelos leitor/espectador para a compreensão dos efeitos desejados ou para as possíveis 

interpretações das obras. 

É interessante notar, como esse posicionamento frente à obra literária e à obra 

fílmica está sujeito à variabilidade de interpretação do leitor/espectador que tem diante de 

si o encargo de “ler” também aquilo que se constitui um “fora de campo”; na Literatura, 

composto pelas figuras de linguagem, por exemplo, que exigem uma atenção do leitor 

frente aos elementos significativos que provocam; no Cinema, pelo que literalmente, está 

além do olhar da câmera e se configura como os espaços deixados fora dos 

enquadramentos, as relações de espaço e tempo, os ângulos, a montagem, os pontos de 

vista e as representações simbólicas engendradas por esses procedimentos. 

O real, ou a incorporação de elementos da realidade na construção fílmica são, 

portanto, um elemento a mais nessa necessidade de decodificação do significado do filme 

e, nesse sentido, o cinema italiano de orientação realista tornou-se não apenas um meio de 

questionamento dessa realidade, mas um mecanismo de revolução frente aos 

acontecimentos sociais que se apresentavam no período pós-Segunda Guerra Mundial e, 

segundo Bazin, justamente por essa característica, “o cinema italiano caracteriza-se 

sobretudo por sua adesão à atualidade.” (1991, p. 238). 
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2.1 O cinema italiano 

 

 

 O cinema italiano sempre se revestiu de uma dupla missão: a primeira foi a de levar 

informação, mostrar ao seu público a “verdade” dos acontecimentos históricos, dos eventos 

sociais, ser o condutor de uma formação identitária, revivendo o passado e resgatando a 

memória de sua constituição (como povo e como Estado), fossem os dias de glória de um 

passado remoto, fossem os eventos recentes que conduziram a Itália à Segunda Guerra 

Mundial; a segunda foi pensar sobre seu próprio fazer enquanto veículo e repositório dessa 

expectativa, desenvolvendo mecanismos para melhor transmitir as mensagens necessárias 

para uma efetiva condução e formação de opinião. 

 Por esse motivo, desenvolveu-se junto com a realização das obras cinematográficas, 

uma crítica que se destacou pelas observações e estudos das técnicas e estilos do cinema e 

por seu extremo engajamento político e social, como observa Brunetta (2003, p. XXI-

XXII): 

a crítica não se limitou a exercitar o próprio fazer: tentou, em muitas 

ocasiões, constituir-se junto à atividade da direção, de guiá-la e substituí-

la indicando-lhe seus erros e a forma correta de realização.  Procurou 
exercitar um papel maiêutico, pedagógico e condutor, de parteira e grilo 

falante. É o papel que tiveram algumas revistas dos anos cinquenta, no 

primeiro “Cinema Novo”, dirigidas por Guido Aristarco, cujas batalhas 

pelo Neorrealismo, pela revisão crítica, a passagem do neorrealismo para 
o realismo, o esclarecimento da relação entre crítica militante e condução 

partidária, promoveram-no em campo, ao posto de líder indiscutível por 

pelo menos um decênio. A história desta crítica é considerada positiva 
por seu papel e sua influência no debate cultural e político e na batalha 

das ideias do pós-guerra, mas é também vista como negativa por sua 

frequente obtusidade, pela incapacidade de acolher o novo, por haver 

privilegiado as razões ideológicas e as escolhas de campo às razões da 
inteligência e da capacidade de interrogar e perceber de modo mais 

correto os textos examinados.
57

 (tradução nossa). 
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 “[...] la critica non si è limitata a esercitare il proprio mestiere: ha tentato in più occasioni di 

far corpo con l’attività registica, di guidarla e sostituirla indicandole gli errori e la giusta via da 

compiere. Ha cercato di esercitare un ruolo maieutico, pedagogico e dirigistico, di levatrice e 
grillo parlante. È il ruolo che hanno avuto alcune riviste degli anni cinquanta, in primis ‘Cinema 

Nuovo’, diretta da Guida Aristarco, le cui battaglie per il neorealismo, la revisione critica, il 

passaggio dal neorealismo al realismo, il chiarimento dei rapporti tra critica militante e dirigismo 
partitico, lo hanno promosso sul campo al ruolo di leader indiscusso per almeno un decennio. La 

storia di questa critica va considerata in positivo per il suo ruolo e la sua influenza nel dibattito 

culturale e politico e nella battaglia delle idee del dopoguerra, anche studiata in negativo per le 
sue frequenti ottusità, per le incapacità di cogliere il nuovo, per aver anteposto le ragioni 
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 Essa crítica sempre esteve envolvida com o cinema e acompanhou, desde as 

primeiras projeções, a Arte que encantou os italianos por sua capacidade de agregar 

entretenimento à transmissão de informação e conhecimento. Um dos primeiros ensaios 

críticos de que se tem notícia foi “Il cinematografo”, publicado em 1901 pelo padre e 

futuro bispo de Vicenza, Ferdinando Rodolfi. Outros se seguiram a esse, como o artigo de 

Giovanni Papini, “La filosofia del cinematografo”, em 1907, o ensaio “Fotodinamica 

futurista”, de Anton Giulio Bragaglia, em 1911, o artigo “Verso una nuova arte, il 

cinematografo”, de Sebastiano Arturo Luciani, em 1920. Além desses artigos 

independentes, em 1910 é fundada a revista La vita cinematográfica, em 1914, a revista 

Film, em 1915, o semanário jornalístico Il Tirso al cinematografo, e as revistas Apollon, 

em 1916,  In Penombra, em 1918, Kines, em 1919, L’eco del cinema, em 1923 e Il 

corriere cinematografo, em 1924, apenas para referir algumas das produções críticas nos 

primeiros anos do cinema e que estão cronologicamente ligadas ao período do cinema 

mudo italiano. 

 O artigo de Giovanni Papini, de 1907, “La filosofia del cinematografo”,
58

 é 

extremamente interessante do ponto de vista do confronto entre cinema e teatro, pelo 

entendimento da experiência do cinema e sua correlação metafísica com a vida e pelo 

caráter filosófico adotado pelo autor em suas conjecturas sobre o fato de o cinematógrafo 

exercer tanto fascínio sobre a população. 

 

Com relação ao teatro – que em parte aquele pretende substituir – o 
cinematógrafo tem a vantagem de ser um espetáculo mais breve, menos 

cansativo e mais barato, que exige, por isso, menos tempo, menos esforço 

e menos dinheiro. [...] diante da tela branca de um cinematógrafo nós 
temos a sensação que aqueles acontecimentos são os verdadeiros 

acontecimentos vistos como se pudéssemos ver em um espelho que os 

pudesse seguir vertiginosamente no espaço. São imagens, – pequenas 

imagens luminosas em duas dimensões – mas que dão a impressão da 
realidade além dos bastidores e dos cenários de um teatro de primeira 

ordem. O cinematógrafo tem, pois, a vantagem sobre o teatro de oferecer 

o espetáculo de grandes acontecimentos reais pouquíssimos dias após 
terem ocorrido, e não apenas como descrição em palavras ou como 

ilustrações imóveis, mas como sucessão de movimentos tomadas do real 

e cheios de vida. Nesse caso, o cinematógrafo reúne as propriedades dos 
jornais cotidianos e das revistas ilustradas: os jornais nos descrevem os 

                                                                                                                                                                                         
ideologiche e le scelte di campo alle ragioni dell’intelligenza e della capacità di interrogare e 

percepire nel modo più corretto i testi esaminati.” 
58

 Giovanni Papini, “La filosofia del cinematografo”, La Stampa, Torino, a. XLI, 18 maggio 1907, 
pp.1-2 www.museocinema.it/filmtheories/doc/Papini.rtf 
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fatos no tempo, mas sem nos dar as imagens; as revistas nos dão as 
imagens mas imóveis e fixas no espaço, enquanto o cinema nos dá as 

figuras visivelmente se desenvolvendo no tempo. Isso pode oferecer à 

nossa imaginação mais do que nenhuma outra coisa no mundo poderia. 

[...] O cinematografo é, por isso, uma ajuda ao desenvolvimento da 
imaginação; uma espécie de ópio sem as más consequências; uma 

realização visível das fantasias mais inverossímeis. (PAPINI, 1907, p. 2-

3, tradução nossa).
59

 

 

O destaque no artigo de Papini fica por conta de suas considerações sobre o diálogo 

com o real que a projeção das imagens na tela estabelece e a profunda identificação do 

público com os eventos “em movimento” que podiam ser presenciados no tempo e no 

espaço, além da íntima ligação com as ocorrências históricas e sociais que ganhavam vida 

na tela e eram imediatamente identificadas e reconhecidas pelos espectadores. Essa relação 

com o real e a presentificação dos eventos conhecidos e comuns ao seu público tornaram o 

cinema um veículo de grande impacto e fomentaram o seu desenvolvimento. Outra questão 

elencada pelo estudioso está relacionada à imaginação e à curiosidade. Para Papini, o 

cinema estimula ambas ao trazer para as telas elementos conhecidos, mas preenchendo 

também as possíveis lacunas deixadas pelas histórias.  

Característica bastante própria do cinema e, principalmente, incentivada, é a 

capacidade de contar as várias versões existentes sobre um mesmo evento. Histórias 

baseadas em narrativas comuns tendem a ser um grande chamariz para novos públicos 

sempre desejosos por mais narrativas em uma verdadeira “fome de narrativas” 

(HATTNHER, 2013, p. 41). Essas variações mantêm vivo o espírito do antigo contador de 
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 “Rispetto al teatro – che in parte esso intende sostituire – il cinematografo ha il vantaggio di 

essere uno spettacolo più breve, meno faticoso e meno costoso, di esigere, cioè, meno tempo, meno 
sforzo, e meno denaro. [...] dinanzi alla bianca tela di un cinematografo noi abbiamo la sensazione 

che quegli avvenimenti sono i veri avvenimenti veduti come si potrebbero vedere in uno specchi 

che potesse seguirli vertiginosamente nello spazio. Sono delle immagini, – piccole immagini 
luminose a due dimensioni – ma che danno l’impressione della realtà più delle quinte e degli 

scenari di un teatro di prim’ordine. Il cinematografo ha poi il vantaggio sul teatro di offrirci lo 

spettacolo di grandi avvenimenti reali, pocchissimi giorni dopo ch’essi sono accaduti, e non solo 

come descrizione di parole o come illustrazione immobile, ma come successione di movimenti presi 
dal vero e pieni di vita. In questo caso il cinematografo riunisce le proprietà dei gionali quotidiani 

e delle riviste illustrate: i giornali ci descrivono i fatti nel tempo, ma senza darcene le immagini; le 

riviste ci danno le immagini ma immote e fisse nello spazio, mentre il cinema ci dà le figure visibili 
solgentisi nel tempo. Esso può offrire alla nostra curiosità ciò che nessun’altra cosa al mondo può 

darci: la scene di trasformazioni. [...] Il cinematografo è, per questo, un aiuto allo svilupo della 

immaginazione: una specie di oppio senza cattive conseguenze; una realizzazione visiva delle 
fantasie più inverosimili.”   
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histórias que viajava pelas cidades, comparecendo a festas e a cortes reais, equipado com 

sua lira e declamando poemas narrativos sobre as aventuras de heróis e deuses. 

Esse caráter itinerante do contador de histórias permaneceu ativo nos primeiros 

anos do cinematógrafo na Itália quando representantes dos irmãos Lumière seguiam de 

cidade em cidade divulgando a nova Arte. 

A primeira projeção cinematográfica na Itália ocorreu em 13 de março de 1896, no 

estúdio fotográfico Le Lieure de Roma, sob a responsabilidade dos operadores dos filmes 

de Lumière, Albert Promio, Francis Doublier e Pierre Chapuis. Em 29 de março, o cinema 

chegou a Milão, com a organização de Vittorio Calcina e em 7 de novembro do mesmo 

ano, Giuseppe Filippi apresentou Il bagno di Diana em Turim (BRUNETTA, 2003, p. 

425). 

 Com as muitas viagens do cinematógrafo Lumière, a partir de 1896, o cinema 

ganhou status de arte ambulante e muitos foram os responsáveis por levá-la pelas muitas 

cidades italianas e para os mais diversos públicos – de faixa etária, nível de instrução – e  

classes sociais variados, desde os príncipes Vittorio Emanuele e Elena di Montenegro em 

Firenze, até projeções públicas, como em 20 de setembro de 1905, quando, diante da Porta 

Pia em Roma, Filoteo Alberini e Dante Santoni, apresentaram o primeiro filme italiano: La 

presa di Roma.
60

 O filme apresentava um episódio decisivo da história da unificação 

italiana.  
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 “A restauração digital do filme foi realizada pelo Centro Sperimentale di Cinematografia della  

Cineteca Nazionale, em 2005, a partir dos negativos do Istituto Luce, comparados com as cópias 

existentes na Cineteca Nazionale, na Cineteca Italiana (Milão), na Cinemateca Argentina (Buenos 

Aires), no Museum of Modern Art (Nova Iorque) e no National Film and Television Archive 
(Londres). O fotograma do “Último disparo de canhão” foi fornecido por Aldo Bernardini e o 

títulos do quadros tiveram como base documentos históricos da época.” Para demais informações 

técnicas e sua restauração, verificar os pós-créditos presentes no filme disponibilizado em 
https://www.youtube.com/watch?v=vvXNw8_P2-I 
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      Figura 3: Fotograma do filme La presa di Roma (1905) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 4: Foto Porta Pia em 21 de setembro de 1870 

 

A Unificação foi oficialmente declarada em 1861, mas ao Estado Italiano faltava, 

principalmente, a conquista e a anexação do Estado Pontifício com sede em Roma.
61

 A 
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 A Itália, como é conhecida hoje, com suas vinte regiões, completou sua unificação apenas com a 

anexação dos atuais estados de Trentino Alto Adige, Vale D’Aosta e Fiuli-Venezia Giulia após o 

final da Primeira Guerra Mundial em 1918. Sobre esse evento, Vertecchi e Roncoroni (1986, p. 

512) destacam que “A Itália, que depois de um breve período de neutralidade, juntou-se às fileiras 
da parte da Inglaterra e da França, teve 700.000 mortos e 1.000.000 de feridos: um sacrifício 

enorme que a aquisição da Venezia Tridentina, do Alto Adige, da Venezia Giulia e da Istria, como 

complemento das lutas risorgimentais não podia compensar totalmente.” (tradução nossa) 
“L’Italia, che dopo um breve período di neutralità, si era schierata dalla parte dell’Inghilterra e 

della Francia, ebbe 700.000 mortos e 1.000.000 di feriti: un sacrifício enorme che l’acquisizione 

della Venezia Tridentina, dell’Alto Adige, della Venezia Giulia e dell’Istria a complemento delle 
lotte risorgimentali non poteva compensare del tutto.” 
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conquista da cidade romana aconteceu em 20 de setembro de 1870 com a invasão dos 

soldados que destruíram uma parte da muralha que circundava Roma, próxima à Porta Pia. 

E este foi o evento que Alberini transportou para a tela, projetado para o público no 

aniversário da tomada da cidade, filmado no mesmo local onde ocorreu a invasão (segundo 

detalhes das Figuras 3 e 4) e que Gualtiero Fabbri assim descreveu: 

 

[...] surge nitidamente, com grande vivacidade realista e com poucos 

pontos trêmulos, a marcial figura do general Carchidio, conde de 

Malavolta, aquele que em 18 de setembro de 1870, foi enviado pelo 
general Cadorna aos postos avançados. Próximo a ele estão o oficial do 

Estado Maior pontifício, Carlo Bartolini, e o tenente dos dragões Cesare 

Visconti [...]. (FABBRI, 1907, apud BRUNETTA, 2003, p. 3, tradução 
nossa).

62
 

  

Já o primeiro longa-metragem italiano foi apresentado em 1911. Com direção de 

Giuseppe De Liguoro e colaboração de Adolfo Padovan e Francesco Bertolini, Inferno,
63

 

foi a primeira adaptação cinematográfica da obra de Dante Alighieri e retrata a primeira 

parte de sua obra máxima, Divina Commedia. A estética do filme foi baseada nas 

ilustrações de Gustave Doré para obra do poeta florentino, realizadas entre os anos de 1851 

e 1868, e lhe servem como um verdadeiro storyboard. 
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 “[...] emerge nitidissimamente, con una grande vivezza di realtà e con pochi o punto tremolii, la 

marziale figura del generale Carchidio, conte di Malavolta, quegli che il 18 settembre 1870 è stato 
inviato dal generale Cadorna agli avamposti. Accanto gli è l’ufficiale di Stato Maggiore pontificio, 

Carlo Bartolini, e il tenente dei dragoni Cesare Visconti [...].” 
63

 O filme ficou perdido por muitas décadas, até ser, finalmente, encontrado e restaurado no final 

do século XX com o auxílio do American Film Institute/ Library of Congress e do British Film 
Institute.  
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    Figura 5: A embarcação das almas (DORÉ, 1976, p. 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 6: Fotograma do filme Inferno (DE LIGUORO, 1911) 

 

A título de exemplificação do trabalho de Giuseppe De Liguoro para a produção de 

seu filme utilizando as ilustrações de Gustave Doré como base, é possível observar, a partir 

da Figura 5, denominada “Embarcação das almas” (DORÉ, 1976, p. 10), como a 

intertextualidade entre as obras foi construída. Na ilustração é possível ver Caronte, 

representado como um homem velho, empunhando o remo da embarcação que atravessará 

o rio infernal Aqueronte e usando-o como arma para empurrar as almas dos condenados 

para dentro do barco. Ao analisar a Figura 6, o fotograma do filme de Liguoro, nota-se que 
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ao enquadramento foram acrescentados os personagens de Dante e Virgílio que 

acompanhavam a cena do embarque. De um fora de campo
64

 da ilustração, o cineasta 

incluiu os personagens principais do poema dando aos espectadores uma perspectiva de um 

quadro mais completo do desenrolar dramático da ação e esses mesmos espectadores são 

colocados, em contrapartida, fora do campo do enquadramento da cena. 

Um dado interessante, que merece destaque, está relacionado a esses dois filmes 

italianos apresentados. A herança cinematográfica do cinema na Itália, de crítica social e 

de resgate da memória de uma identidade nacional, inicia-se, justamente, pela 

representação de um evento histórico e real do período da Unificação e pela adaptação de 

uma das obras literárias mais famosas do país, do autor que por muitos anos defendeu a 

língua popular como língua da arte, Dante Alighieri. 

O relato histórico e a adaptação cinematográfica de uma obra literária foram os 

motes temáticos que alavancaram a produção do cinema italiano e marcaram o fazer 

fílmico de muitas gerações de cineastas, uma vez que “o cinema italiano se declara, de 

fato, herdeiro e filho da literatura e das artes visuais” (BRUNETTA, 2003, p. XXIII, 

tradução nossa)
65

 e contribuiu para isso o grande apelo imagético pois,  

 

neste papel do cinema e da televisão (como ocorrerá a partir dos anos 

1950), muito provavelmente há algo que ultrapassa o dado de uma 
estação e que seja também importante na nossa experiência coletiva. É 

como se em obediência a um tipo de vocação profundamente inscrita em 

nossa identidade cultural, o imaginário italiano não amasse tanto nutrir-se 
das ideias abstratas, dos conceitos gerais, mas preferisse, ao contrário, 

apoiar-se sobre a concretude da visão e das imagens; como se a isso 

preferisse antepor à forma racional expressa pela linguagem, o dado 
sensível da vida e da natureza (GALLI DELLA LOGGIA, 1998, p. 178, 

tradução nossa).
66
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 Entenda-se “fora de campo”, segundo Aumont para quem este espaço “poderia ser definido como 

o conjunto de elementos (personagens, cenário etc.) que, não estando incluídos no campo, são 

contudo vinculados a ele imaginariamente para o espectador, por um meio qualquer.” (2011, p. 24) 
65

 “Il cinema italiano si dichiara, di fatto, erede e figlio della letteratura e delle arti visive” 
66

 “In questo ruolo del cinema e della televisione c’è molto probabilmente qualcosa che oltrepassa 

il dato di una stagione sia pure importante della nostra esperienza collettiva. È come se in 

obbedienza ad una sorta di vocazione profondamente iscritta nella nostra identità culturale, 
l’immaginario italiano non amasse troppo nutrirsi delle idee astratte, dei concetti generali, ma 

preferisse piuttosto poggiare sulla concretezza della vista e delle immagini; come se esso 

preferisse anteporre alla forma razionale espressa dal linguaggio il dato sensibile della vita e 
della natura.” 
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Por esse motivo, nada mais natural que as imagens “presentificadas” na tela do 

cinema representassem uma forma de expressão do indivíduo e fossem os verdadeiros 

arautos de um povo desejoso de ver sua história e sua literatura nas telas, “não apenas a 

história da península – a grande história assim como aquela cotidiana – mas também os 

tipos humanos e sociais, a cidade, os lugares da cena italiana” (GALLI DELLA LOGGIA, 

1998, p. 178, tradução nossa).
67

 E com base nesse forte apelo e predileção pelas imagens, o 

cinema se desenvolveu e no ano de 1920 foram produzidos 371 longas-metragens; o maior 

número de filmes mudos de todo o período dessa categoria de cinema (BRUNETTA, 2003, 

p. 429). 

 O cinema itinerante teve, em grande parte, a missão e a responsabilidade de 

difundir e desenvolver a Arte cinematográfica junto ao povo. Mais uma vez, os artistas 

italianos procuraram desempenhar a função do poeta vate e educador, que desde Dante 

Alighieri tornou-se um objetivo dos escritores comprometidos com a busca pela difusão do 

conhecimento. Também Giovanni Verga acreditava em uma missão “do escritor como guia 

espiritual do povo” (LUPERINI, 1978, p. 5, tradução nossa).
68

  

 Os cineastas italianos tomaram, por sua vez, o caminho dos escritores, e, 

literalmente, levando a Arte até o povo, assumiram a tarefa de educadores, guias 

espirituais, fomentando uma consciência político-histórica ao transpor para as telas a 

sociedade e a identidade do povo italiano.  

 Os espetáculos das apresentações do cinema ambulante, nos primeiros anos de seu 

desenvolvimento, foram os responsáveis pela criação de uma verdadeira paixão pelo 

cinema. A possibilidade de ver a si mesmos representados nas telas de projeção exerceu 

um grande fascínio nas plateias, uma vez que se constituíram como “uma tradução no 

plano visível da poesia oral: a luz que sai do aparelho dos (irmãos) Lumière não é outra 

senão a voz da Musa e o projetor substitui a lira do aedo dilatando sem medida o seu poder 

comunicativo.” (BRUNETTA, 2003, p. 6, tradução nossa).
69

  

 O encantamento imagético desse cinema ainda em desenvolvimento não arrefeceu 

com o passar do tempo. Seu “poder comunicativo” (BRUNETTA, 2003, p. 6) estendeu-se 

                                                             
67

 “non solo la storia della penisola – la grande storia così come quella quotidiana – ma anche i 

tipi umani e sociali, le città, i luoghi della scena italiana.” 
68

 “dello scritore come guida spirituale del popolo” 
69

 “una traduzione sul piano visivo della poesia orale: la luce che esce dall’apparecchio dei 

Lumière non è altro che la voce della Musa e il proiettore sostituisce la cetra dell’aedo dilatando a 
dismisura il suo potere comunicativo” 
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além dos primeiros anos da descoberta dessa nova linguagem que aliava, à imagem 

projetada, uma história, um ambiente e um significado.  

O cinema nasceu num espaço que se fez mágico ao conduzir para as praças e feiras 

um pouco da sua Arte permitida e aberta a todos, congregando os membros da comunidade 

que se viam representados e se identificavam na tela como parte ativa da história e 

dividindo experiências comuns e conhecidas do grupo ali presente. 

A crise do cinema itinerante foi marcada pela rápida proliferação de salas 

particulares de projeção e, das praças e feiras a céu aberto, os filmes passaram a ser vistos 

em locais fechados, iniciando uma nova ordem e uma nova relação social entre público e 

cinematografia. A grande característica do cinema, definida por Etienne Souriau (1969) 

como a luz, foi a ideia principal para a denominação de muitas das salas de projeção 

inauguradas na Itália nesse primeiro período do cinema,
70

 bem como a associação, não 

menos significativa, com o sentido que ao cinema foi dado de portador de iluminação, 

tanto educativa, quanto identitária e memorialística. 

O ambiente das salas cinematográficas inaugurou uma nova postura dos 

espectadores, uma vez que se constituía por características tais que afastavam o mundo 

real, o lado de foras das salas, e propiciava a imersão na ficção apresentada nas telas. O 

real passava a ser aquele representado pela projeção e, por alguns minutos, o mundo parava 

para que o indivíduo pudesse estar atento a esse novo mundo representado e que, de 

alguma forma, dialogava com aquele deixado para trás. Os espectadores experienciavam 

uma nova sensação nas salas escuras nas quais a única luz vinha dos projetores e eram 

postos diante de outra configuração do mundo conhecido, em contato com significados 

reordenados da história e da sociedade propostos pelos cineastas. 

Em seguida ao processo de fixação dos locais de projeções, ao final da primeira 

década de circulação dos filmes pelo mercado interno, os produtores viram no exterior uma 

ótima oportunidade de ganhos e expandiram a indústria cinematográfica. O contato maior 

dos filmes italianos com a divulgação no mercado internacional e a abertura das salas para 

receber mais filmes estrangeiros contribuiu e muito para a variabilidade dos temas, a 
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 As primeiras salas citadinas das quais se tem notícia chamavam-se Iride (Íris), Lux (Luz), 

Radium (Rádio – o elemento químico), Cristallo (Cristal), Smeraldo (Esmeralda), Astra (Astro ou 

Estrela), Cinematógrafo Solar, etc. (tradução nossa). “Le prime sale cittadine di cui si ha notizia si 

chiamano Iride, Lux, Radium, Cristallo, Smeraldo, Astra, Cinematografo Solare, ecc.” 
(BRUNETTA, 2003, p. 9). 
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difusão das técnicas e das teorias do cinema em destaque na época e o surgimento de um 

universo de devoção aos artistas favoritos que ganharam também espaço no imaginário do 

público. Do anonimato das primeiras referências aos atores dos filmes, uma delas realizada 

por Fabbri que apenas identifica os personagens e não os atores que exercem os papéis 

principais nas cenas de La presa di Roma (Ubaldo Maria Del Colle e Carlo Rosaspina), de 

1905, à abertura do mercado e à influência do glamour hollywoodiano, houve um 

crescimento do interesse e da curiosidade que fizeram com que os espectadores passassem 

a desejar conhecer quem eram as estrelas que emprestavam seu corpo aos personagens tão 

caros à sua imaginação. Esse interesse fez nascer o culto laico aos atores e mais 

especificamente às atrizes, dando início ao chamado divismo protagonizado pelas divas do 

cinema que povoaram o imaginário do público ao darem vida a uma série de personagens 

que encarnavam os mais variados estereótipos femininos. A partir das atuações de Lyda 

Borelli, a primeira Diva do cinema italiano, com as contribuições de Leda Gys, Francesca 

Bertini, Pina Menichelli e Eleonora Duse que a seguiram, a figura feminina passou a 

simbolizar os desejos e os sonhos dos espectadores, ligados, principalmente, ao 

distanciamento da realização real destes anseios. A impossibilidade de realização aliada ao 

encantamento dos gestos e olhares das Divas preencheram o imaginário popular e 

revestiram as atrizes de uma aura de superioridade de tal modo mágica e encantatória que 

contrastava com o papel feminino na própria sociedade italiana.  

Além disso, a indústria cinematográfica, extremamente popular e lucrativa, atraiu 

mais investimentos de capital interno e estrangeiro. O resultado foi a presença massiva da 

participação de aristocratas que fundaram companhias produtoras e estabeleceram 

parcerias com empresas estrangeiras para a divulgação e distribuição de filmes. Foi o caso, 

por exemplo, do contrato entre a Cines, de Roma e a Kleine, de Chicago. 

Esses contratos visavam mútua distribuição de filmes produzidos nos respectivos 

mercados nos quais as empresas estavam estabelecidas, além de gerar lucros, incentivaram 

uma corrida pela produção de filmes em larga escala para atender à demanda de um 

público ainda mais exigente e ávido pelo consumo de histórias e desse modo “a história do 

mundo, a tradição artística, a literatura universal, o repertório teatral de todos os tempos, 
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apresentam-se como um patrimônio inexaurível e de fácil acesso, um bem de natureza 

acessível a todos” (BRUNETTA, 2003, p. 22, tradução nossa).
71

 

A partir de um trabalho de apropriação de histórias possíveis de serem contadas no 

cinema, os cineastas lançaram mão de todas as linguagens e manifestações artísticas 

necessárias, transformando literatura, história, teatro, escultura, melodrama, música, os 

conhecidos tableaux vivants, representações pictóricas, referências a personagens ou 

histórias populares fantásticas ou reais, em matéria cinematográfica. 

Com esse movimento de atração exercido pelo cinema, que absorveu tudo o que 

poderia lhe servir para a construção dos filmes, a preocupação voltou-se, então, para 

abranger a elaboração de cenários, figurinos, desenvolvimento das técnicas de filmagem e 

atuação dos atores, e, cada vez mais, os escritores buscavam no cinema uma nova 

oportunidade de ganhos. A associação entre escritores e casas produtoras de cinema tinha 

como objetivo a utilização das obras de reconhecido valor e sucesso de público, além de 

elevar o nível das próprias produções com o aval e a contribuição de artistas de sucesso 

editorial no mundo artístico literário e, assim, “literatura e artes tornaram-se – aos olhos 

dos produtores e proto-diretores artísticos – os auxiliares mágicos para se aproximar de 

uma plena legitimação artística do cinema.” (BRUNETTA, 2003, p. 26, tradução nossa).
72

  

Seguindo essa tendência, um gênero se destacou com ainda mais vigor do que os 

demais, o histórico, com algumas particularidades, e, segundo Brunetta, 

 

o gênero histórico assume rápido um papel central na produção e, de 
qualquer modo, impõe uma espécie de estilo, ou de marca de identidade 

nacional a todos os outros produzidos. Nascido com intenções 

propagandistas e pedagógicas – destinado a transformar-se em lastro em 
relação ao impulso dinâmico dos outros gêneros – assume por algum 

tempo a função de gênero-guia e o ponto no qual extravasam, de maneira 

muito evidente, as ambições de conquista da Itália giolittiana. Além de 

transmitir uma imagem vencedora da cultura e da história italiana no 
mundo, os filmes históricos servem de suporte à ideologia nacionalista e 

vêm carregados de significados ligados ao clima político italiano nos 

anos que precederam o início da guerra. (2003, p. 28, tradução nossa).
73
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 “la storia del mondo, la tradizione artistica, la letteratura universale, il repertorio teatrale di 
tutti i tempi, si presentano come un patrimonio inesauribile e di facile acesso, un bene di natura 

alla portata di tutti.” 
72

 “letteratura e arti diventano – agli occhi dei produttori e proto-direttori artistici – gli aiutanti 
magici per accedere a una piena legitimazione artistica del cinema.” 
73

 “il genere storico assume presto un ruolo centrale nella produzione e, in qualche modo, impone 

una specie di stile, o di marchio d’identità nazionale a tutti gli altri prodotti. Nato con intenti 
divulgativi e pedagogici – destinato a diventare una zavorra rispetto alle spinte dinamizzanti di 
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Os filmes históricos integravam um ideal de nação e Estado independentes e os 

muitos filmes desse gênero tiveram como objetivo o resgate de uma história de glórias 

passadas com o intuito de fomentar o nacionalismo e dar suporte à ideologia da época que 

começava a apresentar as primeiras características do domínio e expansão do fascismo. A 

reivindicação dessa descendência de um passado grandioso de conquistas passava por 

filmes que retratavam os antigos romanos e personagens históricas, heroicas e vitoriosas, 

em batalhas, tanto no campo de guerra quanto no campo político, justamente no período 

em que a Europa se aproximava do início da primeira guerra mundial.  

É interessante notar o recurso de se retomar os temas históricos revestidos das cores 

do momento pelo qual o país passava. A história transformava-se em repositório de 

revisitações impregnadas de uma ideologia que divulgava noções importantes para um 

determinado grupo ou classe social e segundo cortes que privilegiavam o lado positivo de 

certas ações realizadas em detrimento de uma versão do dado escolhido, tornando-a, por 

esse motivo, uma versão oficial do evento, justificada pela escolha e pela imortalização nas 

telas.  

Com a chegada de Mussolini ao poder, o instrumento de divulgação das ideias da 

sociedade teria ainda mais relevância como meio propagandístico do novo governo 

fascista. Desde a manipulação da temática histórica à manipulação dos sentimentos dos 

espectadores que viviam e sonhavam embalados por heróis humanos que representavam 

seus próprios sonhos e medos, e, tendo a própria história nacional como pano de fundo, o 

cinema assumiu o papel de condutor das massas, divulgador de ideologias e realizações 

governamentais, calcadas na moralidade e na valorização do trabalho de uma comunidade 

segundo os preceitos aceitos pelo governo. 

Um dos marcos dessa interferência do fascismo foi a transformação do Sic  – 

Sindacato Istruzione Cinematografica, de Luciano De Feo, que produzia filmes 

educativos, para a criação do Luce – L’Unione Cinematografica Educativa, em 1924, 

quando o controle de Mussolini sobre a divulgação de informações e cultura se solidificou. 

Essa medida foi motivada pela popularidade do cinema e pela possibilidade de maior 

                                                                                                                                                                                         
altri genere – assume per qualche tempo il ruolo di genere-guida e il punto in cui si travasano, 
nella maniera più evidente, le ambizioni di conquista dell’Italia giolittiana. Oltre a trasmettere 

un’immagine vincente della cultura e della storia italiana nel mondo, i film storici servono da 

supporto all’ideologia nazionalista e si vengono caricando di significati legati al clima politico 
italiano negli anni che precedono l’entrata in guerra.” 



95 

 

 

 

visibilidade e exposição das ideias fascistas a um público também internacional. Com 

incentivo do patrocínio e dos insumos estatais, o Luce produziu filmes jornalísticos, os 

cinegionali, que deveriam obrigatoriamente ser transmitidos em todas as salas de projeção 

da Itália. O controle governamental para a execução de propaganda fascista estava 

circunscrito aos filmes de temática social, documentários e, de forma menos abrangente, 

aos ficcionais que gozavam de certa liberdade para serem produzidos. 

 

Mussolini, graças à experiência jornalística, aproveitou-se de uma 

competência pessoal e de uma capacidade de utilizar os mass media 

bastante articulados a respeito dos ditadores e dos outros protagonistas do 

espetáculo político europeu. É o primeiro homem político a não se limitar 
a uma genérica opinião sobre o poder do cinema como arma de persuasão 

e manipulação da realidade, e também o primeiro a servir-se disso 

procurando ter sob controle o documentário e o cinema de ficção. Por 
vinte anos será o “Divo” capaz de dominar a imaginação dos italianos, o 

soberano da cena política e de espetáculo nacional, um tipo de vencedor 

onipresente e onipotente, uma figura capaz de se revestir de todos os 
papéis, em um longuíssimo solo no qual se exibe nos lugares mais 

diversos e vestindo primeiro as roupas burguesas, até a cartola e o fraque, 

as roupas de banho, o macacão de piloto e o emblema do cavalariço, o 

capacete de motociclista ou a roupa esportiva do tenista e depois todos os 
tipos de insígnias militares. (BRUNETTA, 2003, p.87, tradução nossa)

74
. 

 

Nos anos 1930, o cinema italiano conquistou uma evolução e um avanço enquanto 

produção artística e possibilidades narrativas: o som. O primeiro filme sonoro italiano é La 

canzone dell’amore, do diretor Gennaro Righelli e foi baseado em um conto de Luigi 

Pirandello, In silenzio.  

Também na mesma década surgiram outras casas produtoras de cinema que 

buscaram manter vivos os verdadeiros ideais dos antigos cinematógrafos e se dedicaram às 

filmagens de obras ficcionais, algumas em reação ao extremo controle do Estado. Em 

1934, Riccardo Gualino fundou, em Turim, a empresa Lux que privilegiou a ligação entre 
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“Mussolini, grazie all’esperienza giornalistica, gode d’una competenza personale e d’una 

capacità di utilizzare i mass media assai più articolata rispetto ai dittatori e agli altri protagonisti 

dello spettacolo politico europeo. È il primo uomo politico a non limitarsi a un generico 

apprezamento sul potere del cinema come arma di persuasione e manipolazione della realtà, ed è 
anche il primo a servirsene cercando di tenere sotto controllo il documentario e il cinema di 

finzione. Per vent’anni sarà il Divo capace di dominare l’immaginazione degli italiani, il sovrano 

della scena politica e spettacolare nazionale, una sorta di mattatore onnipresente e onnipotente, 
una figura capace di rivestire tutti i ruoli, in un lunghissimo assolo che lo vede esibirsi nei luoghi 

piú diversi e indossare prima gli abiti borghesi, fino alla tuba e al frack, i costumi da bagno, la 

tuta da aviatore e la divisa da cavallerizzo, i caschi da motociclista o l’abbigliamento sportivo da 
tennista, e poi tutti i tipi di divise militari.” 
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cinema e literatura que tanto sucesso fez nas duas primeiras décadas do século XIX. Em 

1935, Luigi Chiriani e Umberto Barbaro, antifascistas, fundaram o Centro Sperimentale 

Cinematografico “destinado a se transformar em um dos locais de formação do mais alto 

nível cultural e profissional e uma escola, um oásis, de liberdade capaz de modelar a alma, 

o espírito e a ética do dever ser do futuro cinema italiano” (BRUNETTA, 2003, p. 81, 

tradução nossa).
75

 Em 1937, dois anos após um incêndio que destruiu a empresa produtora 

Cines, Carlo Roncoroni inaugurou Cinecittà. Abrangendo uma área de 16 mil metros 

quadrados, Cinecittà se tornou uma verdadeira oficina de sonhos. Em seus estúdios era 

fabricado tudo o que a produção cinematográfica necessitava em matéria de cenários, 

figurino, peças de decoração, além do desenvolvimento e formação de pessoal para a 

composição de equipes de produção, de iluminadores, maquiadores e artesãos de vários 

segmentos, desde construção civil a estilistas, de auxiliares técnicos a diretores e 

roteiristas. Todos trabalhavam na “cidade do cinema” para manter a produção 

cinematográfica viva mesmo nos tempos de guerra. E por esse motivo, o cinema foi 

também uma válvula de escape para a população que desejava se afastar dos terrores das 

batalhas e das perturbadoras notícias do front, tanto aquelas das lutas dos soldados do 

governo, quanto aquelas que informavam sobre outra frente de guerra liderada pela 

Resistência que acirrou suas ações a partir de 1943. 

Enquanto veículo de expressão e de aglutinação artísticas, o cinema aceitou 

diversos temas sendo palco para o desenvolvimento de paixões e manifestos, 

experimentações estéticas, propaganda do governo ou de reações contrárias ao controle da 

divulgação da cultura. Ainda sob o signo do fascismo e ao contrário do que se 

convencionou acreditar, as primeiras obras cinematográficas que utilizaram a matéria 

realista foram produzidas ainda durante a Segunda Guerra Mundial e não após o seu 

término. É claro que foi após o período traumático da história italiana que os cineastas 

tiveram maior liberdade de ação para mostrar os horrores da guerra e de seus resultados, a 

opressão vivida pelo povo no período fascista e a crise social que ainda assolava a 

população, desta vez com o apoio de um emergente Partido Comunista italiano, o PCi. 

Dos temas amorosos e históricos retratando os heróis de uma sociedade idealizada, 

ainda sob a influência de um romantismo tardio que se provou impregnar as obras 
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 “destinato a divenire uno dei luoghi di formazione di più alto livello culturalle e professionale e 

una scuola, o un’oasi, di libertà capace di formare l’anima, lo spirito e l’etica del dover essere del 
futuro cinema italiano.” 
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cinematográficas, aliado, principalmente, ao sonho de uma utópica imagem da Unificação, 

o cinema agregou a partir do final da guerra, um impulso ainda mais significativo e 

marcante de denúncia social e política. O cinema voltou-se, então, para dentro e passou a 

olhar para as reais condições do povo e da sociedade italiana. Estavam lançadas as bases 

para a recuperação da temática realista, inspiradas pela literatura do final do século XIX, 

que culminaria em um dos movimentos estéticos cinematográficos mais produtivos de 

todos os tempos: o Neorrealismo. 
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2.2 O Neorrealismo do cinema italiano e/ou cinema do pós-guerra: 

Luchino Visconti 

 

 

O marco do nascimento do Neorrealismo foi convencionalmente determinado como 

sendo a partir de 1945, com o lançamento do filme Roma città aperta, de Roberto 

Rossellini. Mas antes dessa data, outros cineastas, como Alessandro Blasetti (Quattro passi 

fra le nuvole), Vittorio De Sica (I bambini ci guardano) e Luchino Visconti (Ossessione), 

entre os anos de 1942 e 1943, já estavam se dedicando a uma nova forma de cinema 

baseada no real para a produção de suas narrativas fílmicas. 

O cinema italiano das décadas anteriores ao Neorrealismo pautou-se pela 

recuperação de eventos históricos reais, mas nesses filmes, o tratamento épico era mais 

presente e ressaltado com o intuito de valorizar as ações heroicas de personagens caros ao 

imaginário do público, além de propiciar a formação de uma identidade que se 

fundamentasse em um passado glorioso. A elaboração da narrativa também era revestida 

de temáticas, estilos e formas que conectassem o cinema ao estilo literário para a própria 

afirmação daquele como uma forma de Arte. 

A ruptura com esse cinema de fundo épico e grandiloquente da transformação da 

história em favor da construção de uma imagem cultural vitoriosa veio com a noção de 

falibilidade de todo um sistema propagandístico idealizado por Mussolini e veiculado pelo 

instituto Luce. 

A produção cinematográfica se manteve principalmente nas produtoras fundadas 

durante o governo fascista como uma forma de resistência da Arte contra a deturpação do 

cinema e sua redefinição como mecanismo submetido aos interesses do Estado e ao 

controle irrestrito dos temas abordados. 

A grande questão do Neorrealismo, que se diferenciava do transporte dos eventos 

históricos dos filmes anteriores do cinema italiano, estava no tratamento da matéria 

artística disponível: a realidade. Para que esse transporte fosse efetivamente bem sucedido, 

os filmes neorrealistas eram construídos levando-se em consideração três pilares 

fundamentais: o conteúdo, o estilo e o posicionamento moral (CASTELLO, 1956, p. 9). 

Os cineastas do Neorrealismo cinematográfico italiano buscavam na representação 

“realista” da sociedade a explicação para os eventos sociais, a transposição de temas do 
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cotidiano com o objetivo de instituir o debate e o questionamento dos resultados dos 

eventos históricos recentes para proporcionar uma tomada de posição dos italianos diante 

de sua própria história enquanto nação.  

 

[...] até mesmo quando o essencial do roteiro é independente da 
atualidade, os filmes italianos são, antes de tudo, reportagens 

reconstituídas. A ação não poderia se desenrolar num contexto social 

qualquer, historicamente neutro, quase abstrato como os cenários de 

tragédias, tais como são no mais das vezes, em graus diversos, os do 
cinema americano, francês ou inglês. [...] em um mundo já obcecado pelo 

terror e pelo ódio, onde a realidade quase nunca é amada por ela mesma, 

mas apenas recusada e defendida como um sinal político, o cinema 
italiano é certamente o único que salva, o próprio seio da época que ele 

pinta, um humanismo revolucionário. (BAZIN, 1991, p. 238). 

 

 Após a derrota na Segunda Guerra Mundial, a Itália fora invadida pelos Aliados e 

viu-se diante da destruição causada pelas tropas tanto alemãs quanto norte-americanas. 

Empobrecida e castigada também pelas lutas internas decorrentes dos embates dentro de 

seu próprio território, como por exemplo, as tentativas dos partigiani de impedir o avanço 

das políticas de direita que impeliram o país para a guerra, o cinema do período após 1945, 

transformou-se, em grande parte, num meio pelo qual os horrores da guerra e as reais  

necessidades do povo eram conhecidos e divulgados.  

 Sobre a importância do cinema como meio de informação e construtor de uma 

memória cultural, principalmente relacionada às ações da Resistência, Galli della Logia 

destaca que 

 

esta memória, na realidade, foi apenas o cinema que a forneceu. Da 
Resistência, de fato, eu não soube nada na escola [...]. Começar a mudar 

(a visão da pequena e média burguesia) especialmente junto às novas 

gerações foi, como dizia, mérito do cinema e daquela particular 
instituição chamada cineforum. Foi naquelas salas miseráveis, cheias de 

fumo e cadeiras desconfortáveis, conseguidas quase sempre em locais 

improváveis, foi ali que tantos da minha geração se comoveram até 

ficarem sem fôlego vendo pela primeira vez Roma città aperta. Mais ou 
menos com o mesmo espírito vimos naqueles anos – mesmo se não no 

cineforum – Le quattro giornate di Napoli, Il federale, Gli anni ruggenti, 

Tutti a casa: um conjunto de filmes realizados então sobre a onda de 
mudanças de clima político produzido pela incipiente centro-esquerda e 

que  de vários modos recontavam o fascismo e o que aconteceu entre ’43 

e ’45 ou logo depois. [...]. Mas foi através daquelas tramas e daqueles 
personagens, se recordo bem, que fomos ao encontro de uma ideia da 

Itália restituída, finalmente, atual e viva, foi graças àqueles filmes que 
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pudemos ligar de algum modo o nosso presente ao nobre patrimônio 
cultural encharcado de passado adquirido durante a escola. Foi dessa 

maneira que pudemos começar a reconhecer-nos de posse de uma 

identidade nacional moderna, que percebemos dentro de nós qualquer 

coisa que poderia se chamar – se bem que ninguém ousava dizê-lo – 
patriotismo. E foi, portanto, sempre através do cinema que pela primeira 

vez desfizemos, completamos e corrigimos, o discurso familiar sobre o 

fascismo e sobre a guerra, vendo-lhes todos os limites e omissões. (1998, 
p. 176-177, tradução nossa).

76
  

 

Isso provocava o embate de ideias e posicionamentos políticos, o questionamento 

dos eventos recentes e a instituição de uma consciência política diante dos desejos do povo 

para a construção de um futuro para todos enquanto país, enquanto nação livre. Ou seja, os 

questionamentos históricos suscitados no século XIX por ocasião do Risorgimento italiano, 

para a formação de um Estado unificado, retornam ao âmbito das discussões populares 

nesse período para a constituição de uma Itália que privilegiaria seu próprio povo, sua 

língua e sua liberdade de escolha. Nesse período, iniciam-se, pois, as tentativas de 

recuperação das tradições populares, das línguas dialetais, da valorização das 

características únicas da população para a formação de um pensamento nacionalista de fato 

e para a constituição de uma imagem identitária.  

Um dos primeiros cineastas a transpor para as telas essas particularidades da 

sociedade italiana foi Alessandro Blasetti no filme 1860, de 1933. Em muitos aspectos, 

Blasetti foi um precursor do Neorrealismo justamente por considerar em seus filmes uma 

recuperação de elementos sociais desde as locações à linguagem do povo da região onde a 

história que ele desejava contar nas telas havia se passado.  

                                                             
76

 “Questa memoria, in realtà, fu solo il cinema che ce la diede. Della Resistenza, infatti, io a 

scuola non seppi mai nulla [...]. Cominciare a mutarla specialmente presso le giovani generazioni 

fu, come dicevo, merito del cinema e di quella particolare istituzione chiamata cineforum. Fu in 
quelle sale miserelle, piene di fumo e dai sedili scomodissimi, ricavate alla meglio quasi sempre in 

locali improbabili, fu lì che tanti della mia generazione si sono commossi fino a restare senza fiato 

vedendo per la prima volta Roma città aperta. Più o meno con il medesimo spirito vedemmo in 
quegli anni – anche se non al cineforum – Le quattro gionate di Napoli, Il federale, Gli anni 

ruggenti, Tutti a casa: un insieme di film girati allora sull’onda del cambiamento di clima politico 

prodotto dall’incipiente centro-sinistra e che in vario modo raccontavano del fascimo e di quanto 

era successo tra il ’43 e il ’45 o subito dopo. [...]. Ma fu attraverso quelle trame e quei personaggi, 
se ricordo bene, che ci venne incontro un’idea d’Italia resa finalmente attuale e viva, fu grazie a 

quei film che potemmo legare in qualche modo al nostro presente il nobile patrimonio culturale 

acquisto durante il liceo e tutto intriso di passato. Fu in questo modo che potemmo comincare a 
riconoscerci in possesso di un’identità nazionale moderna, che avvertimmo dentro di noi qualcosa 

che poteva dirsi – seppure allora nessuno osasse dirlo tale – patriottismo. E fu dunque sempre 

attraverso il cinema che per la prima volta facemmo la tara, integrammo e correggemmo, il 
discorso familiare sul fascimo e la guerra vedendone tutti i limiti e le omissioni.”  
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[...] apoiado por um forte espírito unitário, por um corajoso uso dos 
dialetos, de referências pictóricas constantes, Blasetti decide oferecer à 

epopeia garibaldina um ponto de vista interno de seus personagens de 

pastores sicilianos e permanece coerente com essa escolha antirretórica e 

anticomemorativa por toda a duração do filme. A narração por imagens o 
leva, sobretudo na primeira parte, à descoberta da força da paisagem 

siciliana, de sua beleza primitiva que parece quase refletir a beleza de sua 

gente. Se isto já era um motivo estilístico significativo das obras 
anteriores, neste filme há uma precisa vontade de ver fundir-se à 

paisagem a história individual e coral dos personagens. (BRUNETTA, 

2003, p. 92, tradução nossa).
77

 

 

Já Mario Camerini, outro cineasta preocupado com o transporte dos elementos reais 

da sociedade italiana, procurou desenvolver essa forma de recuperação realista em filmes 

de comédia. O estilo agressivo de Blasetti, que muito influenciou Luchino Visconti no 

tocante ao uso do dialeto, da força das imagens naturais como moldura para as cenas de 

grande intensidade dramática, se contrapunha ao modo quase lírico de Camerini que 

promovia “ao alto nível da narração os eventos das pessoas comuns, colhidas por uma 

câmera que parecia inserir-se quase por acaso no fluxo da existência dos personagens 

anônimos e proletários” (BRUNETTA, 2003, p. 94, tradução nossa).
78

 Essa maneira de 

captar as cenas, distanciada e impessoal, já prenunciava um resgate do narrador observador 

tão característico do Verismo literário. Mas, mesmo distante, à guisa de quem espia os 

eventos à revelia dos observados, esse distanciamento é estilístico e não propriamente um 

posicionamento alheio de fato. Também a câmera, como o narrador literário, proporciona 

uma visão previamente escolhida e a partir de seu foco em determinado acontecimento é 

possível determinar uma tomada de posição, uma crítica aos costumes ou à política, um 

favorecimento, um destaque, um resgate memorialístico ou identitário e uma postura 

moral. 

Para a realização desses questionamentos e para fundamentar a recuperação da 

memória e da identidade do povo italiano, os cineastas procuraram transpor “a realidade da 
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 “[...] sorretta da un forte spirito unitario, da un coraggioso uso dei dialetti, da riferimenti 

pittorici costanti, Blasetti decide di offrire dell’epopea garbaldina un punto di vista interno ai suoi 
personaggi di pastori siciliani e rimane coerente con questa scelta antiretorica e anticelebrativa 

per tutta la durata del film. Il racconto per immagini lo porta, soprattutto nella prima parte, alla 

scoperta della forza del paesaggio siciliano, della sua bellezza primitiva che sembra quasi 
riflettere la bellezza della sua gente. Se già questo era un motivo stilistico significativo delle opere 

precedenti, in questo film, c’è una precisa volontà di veder fondersi nel paesaggio la storia 

individuale e corale dei personaggi.” 
78

 “a un livello di narrazione alta vicende di persone comuni, colte da una macchina da presa che 

sembra inserirsi quasi per caso nel flusso dell’esistenza di personaggi anonimi e proletari.” 
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Itália ferida de então, a Itália da guerra perdida, da resistência, do pós-guerra aspérrimo” 

(CASTELO, 1956, p. 9, tradução nossa)
79

 para a trama ficcional de seus filmes. Além do 

conteúdo vinculado, o estilo dos filmes do Neorrealismo também se tornou único ao 

recusar o artificialismo das tomadas de estúdio, as grandiosas produções inspiradas nos 

modelos hollywoodianos e o culto aos atores denominado “divismo”, que foi 

completamente abandonado em prol de uma representação verdadeira do povo para o qual 

o cinema era destinado.  

É possível fazer uma relação aqui entre a “Questão da Língua” iniciada por Dante 

Alighieri, que perpassa muitos períodos da literatura italiana, ao utilizar o volgare como 

língua de suas obras literárias, e o interesse dos cineastas em levar o povo italiano, seu 

dialeto, seus costumes e suas paisagens conhecidas para as telas e para a representação dos 

papeis que desempenhavam na vida. A arte cinematográfica deveria ser uma imagem real 

do seu povo e não uma construção superficial e artificial de um estereótipo filtrado pelas 

técnicas de filmagem ou pela linguagem literária adotada em sua narrativa, perceptível 

pelas didascálias anteriormente produzidas e escritas por artistas consagrados da Literatura, 

como Gabrielle D’Annunzio, que muito se dedicou e colaborou para a transposição de suas 

próprias obras para o cinema. O público deveria reconhecer-se nos personagens e nos 

atores, estabelecer um laço de identificação e empatia com os eventos desenvolvidos na 

tela ao estilo de uma crônica dos costumes e dos acontecimentos, e comungar da 

intensidade dramática daquilo que era retratado a partir de lugares autênticos e personagens 

passíveis de serem encontrados numa realidade possível.  

A obrigatoriedade das filmagens serem feitas nos lugares nos quais as ações 

ocorreram não era, no entanto, uma novidade para os cineastas. Desde o início do cinema, 

a busca pelos locais históricos de eventos importantes era uma tônica apreciada e 

valorizada para uma real ambientação do filme. Isto pode ser visto, por exemplo, em La 

presa di Roma (1905), comparando as figuras 3 e 4. Outro importante elemento dessa 

observação é o caráter identitário e de pertencimento que as locações poderiam assumir 

uma vez que “uma pátria é antes de tudo uma paisagem: uma cidade, um grupo de colinas, 

um cais, da qual nos sentimos parte porque a conhecemos, sabemos a história, sabemos 
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 “la realtà dell’Italia piagata, di allora, l’Italia della guerra perduta, della resistenza, del 

dopoguerra asperrimo”. 
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que coisas aqueles lugares viram com o passar dos séculos” (GALLI DELLA LOGGIA, 

1998, p. 179, tradução nossa).
80

 

E nessa (re)construção de um referencial reconhecível para a população a cidade 

assumiu papel de extrema importância. Em todas as manifestações públicas, e isto pode ser 

visto até mesmo nos tempos atuais, a praça é o local e ponto de encontro de todos os 

grupos. Uma observação mais atenta levará ao reconhecimento de uma estrutura 

arquitetônica organizada para “abraçar” a praça, centro e palco de manifestações, protestos, 

festas, encontros casuais, referência para moradores e turistas. As construções ao redor de 

uma praça na Itália, têm, como principal função, o direcionamento voltado para a 

integração harmoniosa entre o público e a necessidade de se fazer ser visto e ouvido. É na 

praça que tudo acontece. As primeiras projeções cinematográficas eram realizadas 

prioritariamente nas praças, principalmente, aqueles oriundos do cinema itinerante, que 

viajava de cidade em cidade levando entretenimento para todas as classes sociais que se 

encontravam reunidas nas praças. No entanto, de local central da comunidade, a praça é 

destituída deste significado diante de uma sociedade que, pelo Neorrealismo, é 

representada como tendo perdido seu centro. 

 

Se é verdade que a praça é o local urbano por excelência no qual por 

séculos a comunidade se reconhece e se espelha, os primeiros filmes 
italianos do pós-guerra, de Roma città aperta a Sciuscià, evitam 

representá-la, fazendo os protagonistas perambularem por uma cidade 

que perdeu seu centro urbanístico e ideal. Para o neorrealismo o novo 
homem nascido do sofrimento e da Resistência, de qualquer modo, não 

precisa da praça para fazer confluir as suas tensões e as suas esperanças 

confusas no futuro. O olhar dos diretores do pós-guerra é policêntrico e 
organiza as diversas realidades espaciais em relação de estreita 

contiguidade e absoluto intercâmbio [...]. As periferias, os quarteirões 

proletários, os novos complexos da construção popular, os mercados 

regionais, a vida nas partes mais baixas e nos becos napolitanos ou nos 
pequenos vilarejos rurais (de Ladri di biciclette a Vita da cani, de 

Guardie e ladri a Napoletani a Milano, de Cani e gatti a Le infedeli, de 

Camilla a Le ragazze di Piazza di Spagna) tornam-se os novos cenários 
naturais dentro dos quais se movem uma multidão de novos protagonistas 

sociais. (BRUNETTA, 2010, p. 30-31, tradução nossa).
81
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 “una patria è innanzi tutto un paesaggio: una città, una cerchia di colline, una marina, di cui ci 

sentiamo parte perché li conosciamo, ne sappiamo la storia, sappiamo a che cosa nei secoli quei 

luoghi hanno assistito” 
81

 “Se è vero che la piazza è il luogo urbano per eccellenza in cui per secoli la comunità si è 

riconosciuta e rispecchiata, i primi film italiani del dopoguerra, da Roma città aperta a Sciuscià, 
evitano di rappresentarla, facendo deambulare i protagonisti entro una città che ha perso il centro 
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Além do conteúdo e do estilo, tornou-se necessário que houvesse um sentido que 

atuasse como ligação para essa nova configuração dos significados impressos nos filmes 

neorrealistas. O tom encontrado para tal foi a presença de uma forte posição moral 

transformada em “ardente exigência de sinceridade” e “o corajoso espírito de confissão e 

de investigação, que impeliam os diretores a enfrentar aspectos também desumanos da 

realidade, não por se vangloriar deles, perturbadoramente, mas para trazer-lhes um 

ensinamento moral” (CASTELLO, 1956, p. 10, tradução nossa).
82

 

 Muitos dos filmes produzidos a partir dessa época versavam sobre os temas 

populares, as lutas “partigianas”, os resultados da guerra e da política fascista, os dialetos 

(mesmo que em muitas regiões, principalmente ao norte da Itália, os dialetos das regiões 

meridionais – ao sul da península – não eram considerados positivamente no contexto da 

formação dessa identidade italiana), os trabalhadores e os mais humildes dentre o povo. 

Estes são os motivos principais da cinematografia italiana, não apenas no Neorrealismo, 

mas perpassando o próprio cinema italiano em outros períodos, iniciando-se no pós-guerra, 

mas que deixou marcas na forma do fazer cinematográfico de base realista posterior. Um 

dos cineastas que procurou impedir que as lutas dos partigiani caíssem no esquecimento 

nos anos seguintes à guerra foi Carlo Lizzani. Seus filmes Achtung! Banditi! (1951), 

Cronache di poveri amanti (1954), Lo svitato (1956) e Esterina (1959) procuravam manter 

vivo o espírito daqueles que enfrentaram o fascismo e lutaram para libertar a Itália da 

opressão de Mussolini. Lizzani nadava contra a corrente durante os anos cinquenta, sob o 

estigma de um cinema que se avizinhava de uma produção sob o signo dos anos mais 

violentos e tensos da Guerra Fria, e, de uma nova forma de controle estatal promovido pela 

Democrazia Cristiana. Internamente, a disputa complexa pelo poder, polarizada pelo 

Partido Comunista e pelo Partido Democrata-cristão, este, a partir das eleições de 1948, 

inicia com Alcide De Gasperi um período dominado por coalizões de diversas naturezas 

                                                                                                                                                                                         
urbanistico e ideale. Per il neorealismo l’uomo nuovo nato dalla sofferenza e dalla Resistenza non 

ha comunque bisogno della piazza per far confluire le sue tensione e le sue confuse speranze per il 

futuro. Lo sguardo dei registi del dopoguerra è policentrico e dispone le diverse realtà spaziali in 
rapporto di stretta contiguità e intercambialità assolute [...]. Le periferie, i quartieri proletari, i 

nuovi complessi dell’edilizia popolare, i mercati rionali, la vita nei bassi e nei vicoli napoletani o 

nei piccoli paesi rurali (da Ladri di biciclette a Vita da cani, da Guardie e ladri a Napoletani a 
Milano, da Cani e gatti a Le infedele, da Camilla a Le ragazze di Piazza di Spagna) diventano i 

nuovi scenari naturali entro cui far muovere una folla di nuovi protagonisti sociali.” 
82

 “la bruciante esigenza di sincerità” [...] “il coraggioso spirito di confessione e di inchiesta, che 

spingeva i registi ad affrontare aspetti anche crudi della realtà, non per compiacersene, 
torbidamente, ma per trarne un insegnamento morale.” 
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para impedir que o Partido Comunista chegasse ao poder, também exerceu influências 

sobre a Arte e procurava apagar, de certa forma, a história italiana em prol da moral e da 

tentativa de fortalecer os laços da nação italiana e esquecer o passado para a construção do 

futuro. Também o cinema dessa época voltou-se para a transposição de narrativas 

histórico-míticas, nas quais a luta entre o bem e o mal estavam bem definidas e, comédias 

que retomavam os velhos temas ao estilo “telefoni bianchi”.
83

 

 Uma região em especial acabou por ser eleita como ideal para os anseios dos 

cineastas principalmente nos anos finais da década de trinta e durante a década de 

quarenta: a Sicília; e o Neorrealismo, enquanto estética cinematográfica, foi buscar no 

realismo dos escritores veristas do século XIX grande parte da matéria artística que 

utilizaram para a construção dessa identidade vista como real do povo italiano. 

 Após Roma città aperta (1945), e Paisà (1946) de Rossellini; Sciuscià (1946) e 

Ladri di biclette (1948), de Vittorio De Sica; ‘O sole mio (1946), de Giacomo Gentilomo; 

La terra trema (1948), de Luchino Visconti; para citar alguns, as características basilares 

do Neorrealismo estavam afirmativamente consolidadas. Como marco da “nuova scuola 

italiana” (CASTELLO, 1956, p. 11), o filme de Rossellini inaugura em 1945 um 

seguimento de produção cinematográfica que passou por maturação nos quinze anos 

anteriores ao seu lançamento, aproximadamente, para então ganhar força e visibilidade, 

tanto no mercado interno quanto externo, após a guerra, mesmo sendo, no entanto, uma 

forma especificamente italiana de ser fazer cinema (CASTELLO, 1956, p. 7). 

 É, pois, nesse contexto cinematográfico italiano de apreensão do real, que dois 

filmes podem ser destacados para a discussão de suas características realistas. São eles as 

duas adaptações do romance I Malavoglia, de Giovanni Verga, sendo a primeira de 1948, 

realizada pelo roteirista e diretor Luchino Visconti (1906-1976), um milanês descendente 
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 “Nos anos 1930 se desenvolve a chamada estação dos ‘telefones brancos’, que compreende um 

período de tempo relativamente breve, da segunda metade dos anos 1930 até a queda do fascismo. 
A referência aos telefones de cor branca (na época um sinal de bem estar social) indica de imediato 

o caráter desse cinema que transporta a recusa de qualquer problema social, colocando em cena 

comédias sentimentais débeis e superficiais.” (tradução nossa). “Negli anni ’30 si sviluppa la 

cosiddetta stagione dei ‘telefoni bianchi’, che interessa un período di tempo relativamente breve, 
dalla seconda metà degli anni trenta alla caduta del fascismo. Il riferimento ai telefoni di colore 

bianco (all’epoca un segno di benessere sociale) indica fin da subito i caratteri di questo cinema 

che portano al rifiuto di qualunque problematica sociale, ponendo al centro della scena esili 
commedie sentimentali.” (Domenico Palattella, 2016). Disponível em 

https://associazioneladolcevita.wordpress.com/2016/01/23/dal-cinema-dei-telefoni-bianchi-al-

neorealismo-la-rivoluzione-epocale-di-de-sica-rossellini-e-visconti/ 
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da tradicional e nobre família Visconti; e a segunda de 2010, escrita e dirigida pelo 

siciliano Pasquale Scimeca, nascido em 1956, mas herdeiro de toda uma tradição de 

cinema social que, a partir do desenvolvimento do Neorrealismo, encontraria um campo 

profícuo de atuação nas décadas de setenta e oitenta e perdurará até os dias de hoje. 

 Luchino Visconti nasceu em 2 de novembro de 1906, filho do duque Giuseppe 

Visconti di Modroni e de Carla Erba, proprietária de uma grande indústria farmacêutica e 

que não pertencia à aristocracia italiana. Pela linhagem paterna, era descendente direto de 

Francesco Bernardino Visconti, homem público de Milão, que veio a ser referido como o 

personagem Innominato do romance I promessi sposi, de Manzoni. Herdou também de seu 

pai inúmeros títulos nobiliárquicos, mesmo sendo o quarto filho, dentre eles: conde de 

Lonate Pozzolo, duque de Grazzano Visconti, signore de Corgeno, consignore de Somma, 

consignore de Crenna e consignore de Agnadello. No entanto, como muitos outros 

aristocratas da Itália, a família Visconti estava praticamente falida e foi o dinheiro trazido 

pela mãe de Visconti que propiciou a manutenção de uma forma de vida pitoresca no 

palacete milanês às margens do Lago de Como e a educação artística do jovem Luchino 

que desde cedo conviveu com intelectuais e artistas de teatro e ópera e esteve em contato 

com os maiores nomes das Artes em seu tempo. Esse ambiente possibilitou a Luchino 

Visconti o desenvolvimento e a formação de um estilo próprio seja na direção de filmes, 

óperas ou peças teatrais, ou na construção de diálogos ou em colaboração junto a outros 

diretores e, segundo Valentinetti (2006, p. 7), era um estilo que refletia 

 

as suas características humanas de sempre: doce e irascível, 

perfeccionista e chato ao máximo em descrever e contar – de maneira 
sempre seca, sem desmoronamentos nostálgicos – um ambiente e uns 

personagens que muita gente quis chamar de decadentes, quase com a 

intenção de querer rebaixá-los, mas que nele representavam somente um 
mundo conhecido e vivido, ao mesmo tempo amado e detestado por ele. 

 

Mesmo tão próximo do mundo artístico e de seus veículos de produção, o primeiro 

filme de Visconti, Ossessione, no entanto, data de 1942 e, para alguns estudiosos, sua 

entrada tardia no mundo cinematográfico foi compensada pela intensa colaboração e 

produção de filmes que marcaram história, levando-o a ser considerado, ao lado de 

Roberto Rossellini e Vittorio De Sica, um dos pais do Neorrealismo. O termo 

“neorrealismo” teria sido cunhado pelo amigo Mario Serandrei, responsável pela 
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montagem do filme Ossessione, e montador de todos os filmes de Visconti a partir de 

então. Ao assistir aos copiões enviados por Visconti, Serandrei iria escrever para o amigo, 

extasiado com o filme que ele mesmo não conseguia definir, mas que não se assemelhava a 

nada visto anteriormente, apelidando-o “neorrealístico” (VALENTINETTI, 2006, p. 32). 

No entanto, Visconti sempre rejeitara o rótulo de neorrealista. Acreditava que o 

cinema, que estava se desenvolvendo na Itália naquele momento e que encontraria a 

máxima expressão após o final da Segunda Guerra Mundial, era, em primeiro lugar, uma 

reação ao cinema anterior, produto funcional e sujeito aos ditames governamentais; em 

segundo, uma necessidade de ser a referência a um país saído da guerra, ainda perdido, e 

que precisava com urgência olhar e falar sobre seus problemas. 

 

O neorrealismo é, como experiência e como poética, válido até hoje. O 

importante é colocar-se naquela mesma atitude na qual nos colocávamos 

então, mas em relação, repito, aos casos e aos problemas atuais. E sempre 

se volta a falar dos problemas. Parece uma banalidade, mas não é, porque 
falar dos problemas ainda assusta muita gente. De qualquer maneira, este 

é o único amparo do neorrealismo. Eu falo mais de realismo do que de 

neorrealismo. Nós devemos encarar com uma atitude moral os 
acontecimentos, a vida: em uma postura, afinal, que nos permita ver com 

olhar límpido, crítico, a sociedade assim como ela é hoje, e contar os 

fatos que lhe pertencem. Neorrealismo foi um termo inventado então, 
porque saíamos daquele cinema que conhecemos e necessitávamos de 

novidade. Mas tratamos os temas que nos foi permitido retratar daquele 

ângulo visual que sempre foi típico a um artista realista. [...] Agora nós, 

através de experiências humanas e experiências sociais, como a guerra, a 
Resistência, de um lado estamos livres daquela escória, de outro nos 

encontramos quase involuntariamente olhando os fatos com aquela 

atitude moral a que me referia, e que nos foi permitido fotografar com 
absoluta verdade. (VISCONTI, 1960, p. 3, tradução nossa).
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 www.luchinovisconti.net/visconti_al/visconti_realismo.htm <entrevista “Approdo al realismo”, 

concedida a Tommaso Chiaretti, “Mondo Novo”, 1960>. “Il neorealismo è, come esperienza e 

come poetica, valido ancora oggi. L’importante è mettersi in quello stesso attegiamento in cui ci 

mettevamo allora, ma rispetto, ripeto, ai casi e ai problemi attuali. Si torna sempre qui, a parlare 
di problemi. Sembra una banalità, ma non lo è, poiché parlare di problemi incute ancora paura in 

molti. Comunque, questa è l’unica linga del neorealismo. Io parlo più di realismo, che di 

neorealismo. Noi dobbiamo porci in una attitudine morale di fronte agli avvenimenti, alla vita: in 

un atteggiamento, insomma, che ci consenta di vedere con occhio limpido, critico, la società così 
come è oggi, e raccontare fatti che di questa società sono parte. Neorealismo fu un termine 

inventato allora, perché uscivamo da quel cinema che sai, e avevamo bisogno di novità. Ma 

abbiamo trattato i temi che ci si consentiva trattare da quell’angolo visuale che è stato sempre 
tipico di un artista realista. [...] Ora noi, attraverso esperienza umane e esperienze sociali, come la 

guerra, la Resistenza, da un lato ci siamo liberati da quelle scorie, dall’altro ci siamo trovati quasi 

involuntariamente a guardare i fatti con quella attitudine morale che ti dicevo, e che ci ha 
consentito di fotografarli con un’assoluta verità.” 
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 Na década de 1930, em razão de viagens de negócios, Luchino Visconti conheceu 

personalidades das Artes, tanto na Inglaterra quanto na França. Em Paris, teve seu primeiro 

contato com o cinema realizado na Europa, proibidos na Itália pelo fascismo e, por 

intermédio de Coco Chanel, foi apresentado a Jean Renoir, tornando-se seu assistente e 

figurinista no filme Une partie de campagne.
85

 É também nesse período de trabalho com 

Renoir que Visconti conheceu intelectuais antifascistas do Front Populaire e do Partido 

Comunista francês (VALENTINETTI, 2006, p. 20). Dessa aproximação restariam 

importantes influências político-sociais que Visconti levaria para suas obras mais tarde, 

principalmente, o grande questionamento sobre a sociedade e um forte posicionamento 

moral, aliados às contradições religiosas que já faziam parte de sua personalidade.  

Em 1939, após a morte da mãe, Visconti decidiu mudar-se para Roma onde se 

tornou colaborador e escritor da revista Cinema que contribuiu de maneira decisiva para a 

propagação das ideias de um cinema realista que privilegiasse o povo e os ambientes 

naturais da Itália. Foi nesta época que as ideias para seus futuros filmes neorrealistas 

ganharam força, como destaca Brunetta: 

 

no interior da descoberta da geografia e história do país e da tentativa de 
determinar uma nova identidade no equilíbrio das características e da 

natureza do novo regime, a Sicília conquistará um papel importante, que 

se tornará também lugar ideal para os autores do neorrealismo – a partir 
do grupo de críticos e aspirantes a diretores reunidos em torno de 

Visconti e participantes da redação de “Cinema”. [...] a Sicília de Verga, 

sonhada e imaginada por Visconti, Giuseppe De Santis, Mario Alicata e 

Antonio Pietrangeli, apresenta-se como uma ponte e um lugar que atua 
como tecido conectado com a tradição artística e literária. No cinema, 

como em literatura, vem acolhida no final dos anos trinta a palavra de 

ordem de retorno a Verga, e o verismo virá assumido como palavra 
mágica para se aproximar bem preparado da realidade. (2003, p. 99, 

tradução nossa).
86
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 Filme realizado em 1936, mas lançado apenas em 1946. 
86

 “All’interno della scoperta della geografia e storia del paese e del tentativo di determinarne una 

nuova identità a misura delle caractteristiche e della natura del nuovo regime, acquisterà un ruolo 
importante la Sicilia, che diverrà anche luogo ideale per gli autori del neorealismo – a partire dal 

gruppo di critici e aspiranti registi raccolti attorno a Visconti e facenti parte della redazione di 

‘Cinema’. [...] la Sicilia di Verga, sognata e immaginata da Visconti, Giuseppe De Santis, Mario 
Alicata e Antonio Pietrangeli, si presenta come un ponte e un luogo che agisce da tessuto 

connettivo con la tradizione artistica e letteraria. Nel cinema, come in letteratura, viene accolta sul 

finire degli anni trenta la parola d’ordine del ritorno a Verga, e il verismo verrà assunto come 
parola magica per accostarsi ben attrezzati alla realtà.” 
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Com o impulso dos artigos e do grupo da revista Cinema, do aprendizado ao lado 

de Renoir, além das produções anteriores de outros diretores cinematográficos como 

Blasetti e Camerini, Visconti que “ao neorrealismo documentarista e cronista de Rossellini, 

[...] opunha um neorrealismo de polêmico empenho social e de ampla inspiração entre o 

lírico e o épico” (CASTELLO, 1956, p. 28, tradução nossa),
87

 iniciou sua carreira como 

diretor e roteirista, deixando uma obra de fundamental importância para o cinema italiano, 

marcada principalmente por inovações e contrastes impressos nos diálogos entre literatura, 

teatro, melodrama e cinema. Segundo Visconti, “o espectador” deveria se sentir “implicado 

em tudo e por tudo – e ‘deve’ tomar posição” (VALENTINETTI, 2006, p. 36). E, com esse 

objetivo, de fazer o público tomar posição diante de seus filmes, Visconti procurava além 

de transportar elementos realistas, provocar uma reação emotiva de alguma ordem, desde a 

identificação sentimental à recusa e à negação dos eventos, mas jamais a impassibilidade.   

Para o cineasta, o público de seus filmes, “esta entidade fluida, misteriosa, 

heterogênea que é a razão primeira de todo o nosso trabalho” (VISCONTI, 1952, p. 1),
88

 

tinha uma importância fundamental diante do produto final da obra, para o qual ela era 

verdadeiramente dirigida. Tanto que Visconti procurava também possibilitar que um 

público mais diversificado de pessoas pudesse ter acesso às suas obras teatrais, como 

destaca Valentinetti (2006, p. 39-40): 

 

para que esses espetáculos de arte não sejam alcançáveis só por um grupo 

infelizmente restringido de espectadores como aquele do teatro de hoje 

em dia, estou estudando um sistema de rotação semanal para que alguns 
espetáculos sejam reservados a um público de operários, a preços muito 

baratos. Com isso quero também contribuir para a renovação do público e 

a sua ampliação, problema basilar para a vida de nosso teatro.  

 

O teatro sempre esteve presente em sua vida e sua produção cinematográfica contou 

com uma grande contribuição dada pelos diálogos intertextuais entre literatura, teatro e 

melodrama. Após todas as estreias de suas obras, teatrais ou cinematográficas, tal como 

desejava Visconti, o público e a crítica se manifestavam, a favor ou contra, e o 

impulsionavam a buscar o melhor ângulo e a melhor forma de representação. Seu caráter 
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 “al neorealismo documentaristico, cronistico di Rossellini, Visconti opponeva un neorealismo di 

polemico impegno sociale e di largo afflato tra lirico ed epico” 
88

 “questa entità fluida, misteriosa, composita che è la ragione prima di ogni nostro lavoro” “Cosa 

penso del pubblico” entrevista à Revista Cinema, 1952, disponível em 
<www.luchinovisconti.net/visconti_al/visconti_pubblico.htm 
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detalhista, perfeccionista, exigente com as atuações dos atores, perseguindo a sentença que 

melhor transmitiria a verdade de um evento em um diálogo pode ser observado, 

principalmente, em sua produção cinematográfica. 

Dentre suas obras para o cinema estão: 

 

Filmografia 

Colaboração: 

1936 – Une partie de campagne (Jean Renoir) ; 

1940 – La Tosca (Jean Renoir) ; 

 

Direção:   

Documentários: 

1945 – Giorni di Gioia (documentário);  

            1951 – Appunti su un fatto di cronaca (documentário); 

1970 – Alla ricerca di Tadzio (documentário); 

 Filmes: 

1943 – Ossessione (adaptação do romance The Postman Always Rings 

Twice, de James Cain); 

1948 – La terra trema (adaptação do romance I Malavoglia, di Giovanni 

Verga); 

1951 – Bellissima (argumento original di Cesare Zavattini); 

1953 – Siamo donne (argumento original di Cesare Zavattini); 

1954 – Senso (em português, Sedução da carne, adaptação do romance de 

Camillo Boito); 

1957 – Le notti bianche (adaptação do conto homônimo de Fiodor 

Dostoievski); 

1960 – Rocco i suoi fratelli (adaptação do conto “Il ponte della Ghisolfa”, 

em português, “A ponte da Ghisolfa”, de Giovanni Testori); 

1962 – Il lavoro – episódio di BOCCACCIO 70 (adaptação do conto Au 

bord du lit, de Guy de Maupassant); 

1963 – Il Gattopardo – (em português, O leopardo; adaptação do romance 

homônimo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa); 

1965 – Vaghe stelle dell’orsa – (em português, Vagas estrelas da ursa; 

argumento de Suso Cecchi d’Amico, Enrico Medioli e Visconti); 

1967 – La strega bruciata viva (em portugês, A bruxa queimada viva; 

episódio de Le streghe e argumento de Giuseppe Patroni Griffi); 

1967 – Lo straniero (em português, O estrangeiro; adaptação do romance 

de Albert Camus); 

1969 – La caduta degli dei (em português, Os deuses malditos; argumento 

de Nicola Badaluco, Enrico Medioli e Visconti); 
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1971 – Morte a Venezia (em português, Morte em Veneza; adaptação do 

conto de Thomas Mann); 

1973 – Ludwig (em português, Ludwig, a paixão de um rei, colaboração 

com o cinema alemão); 

1974 – Gruppo di famiglia in un interno (em português, Violência e paixão, 

argumento de Enrico Medioli); 

1976 – L’innocente (em português, O inocente, adaptação do romance 

homônimo de Gabriele d’Annunzio). 

  

 Foi durante o período trabalhando na revista Cinema que Visconti conheceu a obra 

de Verga, “definido pelos críticos de Cinema como o poeta do homem siciliano, ‘sempre a 

viver de sofrimento e espera’”,
 89

 nas palavras de Mario Alicata e Giuseppe de Santis em 

um artigo de 1941. Entretanto, a primeira tentativa de transpor uma das novelas do autor 

siciliano para o cinema, L’amante de Gramigna, não deu certo porque o roteiro escrito não 

foi aprovado pelo Ministério da Cultura. Uma segunda tentativa também foi frustrada, 

desta vez, por desentendimentos entre a produção e os herdeiros do escritor. Apenas alguns 

anos mais tarde, em 1947, Visconti conseguiu iniciar as gravações de um de seus projetos 

ambientados na Sicília, a partir do romance I Malavoglia, de Verga, que muito o havia 

impressionado. 

 La terra trema: episodio del mare, de Visconti, conta a história da família Valastro, 

suas desventuras e tristezas e acompanha principalmente o personagem ‘Ntoni, o neto mais 

velho do patriarca da família. ‘Ntoni é pescador e vê-se às voltas com a exploração dos 

atravessadores que compravam o pescado por preços muito mais baixos do que a 

mercadoria poderia valer se vendida sem que eles intermediassem a negociação. Revoltado 

com a situação de exploração, ‘Ntoni provoca uma reação e uma revolta dos demais 

pescadores e é preso como líder dos distúrbios. No entanto, o chefe dos compradores de 

pescado pede que a queixa seja retirada e que ‘Ntoni seja libertado da prisão. A partir de 

então, o jovem decide trabalhar por conta própria, mas para ter seu próprio barco ele 

hipoteca a casa da família e, após uma série de intempéries acaba por perder o barco em 

uma tempestade e a casa para o banco que cobra a hipoteca que não fora paga no devido 

tempo. Dessa forma, toda a família se desagrega diante das dificuldades que se apresentam.  

                                                             
89

 “Visconti e a Itália dos anos 40”, disponível em Contracampo Revista de cinema em 

<www.contracampo.com.br/68/viscontiitalia.htm 
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O filme de Visconti começou a ser dirigido em 1947 e tinha data prevista para 

estrear antes das eleições do Partido Comunista italiano.
90

 Havia uma considerável 

expectativa com relação ao filme, uma vez que Visconti havia declarado apoio ao 

comunismo e ao partido anos antes e já sendo famoso na Itália por suas obras, o PCi 

acreditava que seria bem sucedido em seus empreendimentos. No entanto, mesmo com 

uma equipe reduzida (dentre eles, os assistentes Francesco Rosi e Franco Zeffirelli), não 

foi possível terminar as gravações a tempo porque o dinheiro não foi suficiente e, assim, 

em razão de problemas orçamentários, ele estreou após o prazo fixado, ainda em 1948 e 

com investimentos do próprio Visconti e da Universalia Produzione. 

La terra trema fazia parte de um projeto de Visconti que idealizara três filmes 

sequenciais que mostrariam três camadas da população siciliana e destacariam os 

trabalhadores do mar, das minas e da terra, ou, os pescadores, os mineiros e os camponeses 

em meio às transformações do pós-guerra e à luta de classe inerente as suas posições na 

sociedade. Essa trilogia seria o seu “ciclo dos vencidos”, seguindo também os passos de 

Verga nesse sentido. No entanto, antes mesmo do término das filmagens do primeiro filme, 

Visconti desistiu de filmar os dois filmes seguintes e deu ao primeiro filme o nome que 

pertenceria ao último da trilogia. Em Appunti per un film documentario sulla Sicilia,
91

 

Visconti apresentava o argumento dos três filmes idealizados por ele. O título “la terra 

trema” fazia referência à ária “Sento l’orma dei passi spietati”, da ópera Un ballo in 

maschera, de Giuseppe Verdi, o poeta por excelência do Risorgimento, e à sequência do 

terceiro filme que mostraria a caminhada da massa campesina para tentar ocupar um feudo 

improdutivo e enfrentar a máfia que já havia matado muitos revolucionários que lutavam 

por uma distribuição das terras mais justa e melhores condições de trabalho. 

A adaptação do romance foi filmada na região de Aci Trezza, a mesma que serviu 

de cenário à obra de Verga e teve como atores, pescadores originários dessa mesma 

localidade. E filmar na Sicília representava “uma viagem de retorno às mães e à 
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 Para as filmagens, a empresa Artea, de Alfredo Guarini investiu, sob a responsabilidade do PCi, 

6 milhões de liras. (VALENTINETTI, 2006, p. 45). A lira deixou de ser moeda corrente na Itália a 
partir de 1º de janeiro de 1999 e foi substituída pelo Euro. Em conversão atualizada da Lira italiana 

(ITL) para valores atuais, o investimento no filme ficaria em torno de $3.409,24 (Dólares norte-

americanos), €3.098,74 (Euros) e R$ 10.937,20 (Reais), de acordo com a última atualização de 14 
de outubro de 2016, realizada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), constantes do site 

https://pt.coinmill.com/ITL_calculator.html 
91

 www.luchinovisconti.net/visconti_al/terra_trema_documentario.htm <appunti per un film 
documentario sulla Sicila di Luchino visconti>, Bianco e Nero, 1951. 
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redescoberta das raízes perdidas de um mundo primitivo cujo tempo circular compreende 

ocultar com a consciência de poder construir de modo novo o próprio destino” 

(BRUNETTA, 2003, p. 100, tradução nossa).
92

 

No início do filme de Visconti, logo após a passagem de alguns créditos da equipe 

técnica, surge a seguinte mensagem projetada na tela: 

 

Os fatos representados neste filme aconteceram na Itália, precisamente na 

Sicília, na vila de Aci Trezza, que se encontra às margens do mar Jônio e 

a pouca distância de Catânia. A história que o filme conta é a mesma que 
no mundo se renova há anos em todos aqueles territórios onde os homens 

se aproveitam de outros homens. As casas, as estradas, os barcos, o mar, 

são aqueles de Aci Trezza. Todos os atores do filme foram escolhidos 
dentre os habitantes da vila: pescadores, moças, operários, pedreiros, 

atacadistas de peixe. Esses não conhecem uma língua diferente do 

siciliano para expressar revolta, dor, esperança. A língua italiana não é, 

na Sicília, a língua dos pobres. (VISCONTI, 1948).
93

 

 

Essa escolha de levar para as telas pessoas que não tinham experiência com o 

cinema e nem mesmo eram atores era bastante característica do cinema neorrealista 

produzido na época, apesar de Visconti não apreciar que seus filmes fossem tachados de 

“neorrealistas”. Ele procurava representar uma realidade concreta e verossímil, palpável e 

que pudesse transparecer na tela toda a autenticidade a qual tal representação se propunha. 

O ideal do cinema neorrealista tinha como suporte essa representação da realidade do povo 

siciliano, e assim, de maneira coerente, os pescadores de Aci Trezza desempenhavam nas 

telas seus papeis verdadeiros. Essa opção por atores sem experiência na área da atuação se 

justificava por uma escolha estilística, ligada tanto ao novo modelo cinematográfico quanto 

a um preceito do próprio Visconti que preferia trabalhar com atores inexperientes. 
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 “un viaggio di ritorno alle madri e di riscoperta delle radici perdute d’un mondo primitivo al cui 

tempo circolare s’intende sottrarsi con la consapevolezza di poter costruire in modo nuovo il 

proprio destino.” 
93

 “I fatti rappresentati in questo film accadono in Italia, e precisamente in Sicilia, nel paese di Aci 

Trezza, che si trova sul mare Jonio a poca distanza da Catania. La storia che il film racconta è la 

stessa che nel mondo si rinnova da anni in tutti quei paesi dove uomini sfruttano altri uomini. Le 
case, le strade, le barche, il mare, sono quelli di Acitrezza. Tutti gli attori del film sono stati scelti 

tra gli abitanti del paese: pescatori, ragazze, braccianti, muratori, grossisti di pesce. Essi non 

conoscono lingua diversa dal siciliano per esprimere ribellioni, dolori, speranze. La lingua 
italiana non è in Sicilia la lingua dei poveri.” 
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Em seu artigo “Cinema antropomórfico”, publicado na Revista Cinema em 25 de 

outubro de 1943, ele já manifestava sua predileção para o trabalho do diretor voltado para a 

coordenação e construção de tipos humanos e nesse trabalho o que mais lhe importava era  

 

narrar histórias de homens vivos: de homens entre as coisas, não as coisas 
em si. O cinema que me interessa é um cinema antropomórfico. De todas 

as tarefas que me cabem como diretor, a que mais me apaixona é o 

trabalho com os atores. Material humano com o qual se constroem esses 
homens novos, que, chamados a vivê-la, geram uma nova realidade, a 

realidade da arte. Porque o ator é, antes de tudo, um homem. Possui 

qualidades humanas essenciais. Procuro basear-me nelas, graduando-as 
na construção do personagem, a ponto de o homem-ator e o homem-

personagem chegarem a ser, a uma certa altura, um só. (VISCONTI, 

1943, p. 205).
94

 

 

Dessa forma, enfrentando muitas críticas, todo o filme apresenta diálogos em 

dialeto siciliano, no dialeto falado pelos atores, os homens reais, os homens vivos da 

Sicília, que participaram do filme e para que isso acontecesse o próprio Visconti precisava 

continuamente reescrever os diálogos e adequá-los como ele mesmo destacou: 

 

O filme é realizado, todo, não só com personagens verdadeiros, mas 

sobre situações que se criam de repente, enquanto eu vou seguindo um 
leve argumento que, por força das coisas, é pouco a pouco modificado. 

Os diálogos eu escrevo na hora, com a ajuda dos mesmos intérpretes, isto 

é, perguntando para eles como instintivamente exprimiriam um 
determinado sentimento, e quais palavras eles utilizariam [...]. 

(VALENTINETTI, 2006, p. 47). 

 

Na realidade, o projeto do filme já estava pré-determinado, mas o cuidado com a 

questão da linguagem, do ambiente e da caracterização dos personagens demonstra que 

Visconti buscava para seu filme uma ligação o mais próxima possível com a “verdade” que 

desejava figurar nas telas. Para que isso ocorresse, portanto, ele precisava fazer com que a 
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 “di raccontare storie di uomini vivi: di uomini vivi nelle cose, non le cose per se stesse. Il 

cinema che mi interessa è un cinema antropomorfico. Di tutti i compiti che mi spettano come 

regista, quello che più mi appassiona è dunque il lavoro con gli attori; materiale umano con il 

quale si costruiscono questi uomini nuovi, che, chiamati a viverla, generano una nuova realtà, la 
realtà dell’arte. Perchè l’attore è prima di tutto un uomo. Possiede qualità umane-chiave. Su di 

esse cerco di basarmi, graduandole nella costruzione del personaggio: al punto che l’uomo-attore 

e l’uomo personaggio vengano ad un certo punto ad essere uno solo.” (Visconti, L. Cinema 
antropomorfico. In: Revista Cinema, nº 173-174, settembre, ottobre 1943 

www.luchinovisconti.net/visconti_al/cinema_antropomorfico.htm com tradução pela Revista 

Negativo, Brasília, v.1, n.1, 2013 <disponível para consulta e download em 
www.gestaoesaude.unb.br/index.php/revnegativo/aritcle/download/15179/10885 
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história a ser contada, a narrativa fílmica, estivesse inserida no contexto dos moradores da 

região, da vida real dos personagens verdadeiros e não o contrário, os homens e mulheres 

de Aci Trezza serem inseridos como caricaturas de personagens artificiais. O fato de esses 

personagens falarem em dialeto é uma das características preponderantes desse trabalho 

viscontiano de apreensão desse “real” em prol da ficção. Mesmo com as críticas recebidas 

por ocasião da Mostra de Veneza em 1948 e que impediu o filme de ser projetado em 

outros lugares até 1950, quando recebeu cortes e dublagem em italiano, Visconti não abriu 

mão de defender e manter a língua dialetal falada na Sicília como a língua original de seu 

filme e foi além, como também destaca Valentinetti: 

 

[...] a legenda inicial com que se abre o filme põe um acento obviamente 
polêmico lembrando para o público que “a língua italiana não é, na 

Sicília, a língua dos pobres”... Os únicos que falam italiano em todo o 

filme – e isso não é casual, nada em Visconti é casual – são: o homem 
que convence Cola a ser contrabandista e os funcionários que penhoram a 

casa dos Valastro. Todos personagens negativos, afinal. (2006, p.49-

50). 

 

Outro exemplo interessante a ser destacado é a sequência do mercado de peixes no 

porto da cidade. A câmera acompanha em travelling da direita para a esquerda todas as 

negociações dos compradores com os pescadores, parando em alguns instantes para 

destacar uma negociação ou outra, mas nunca aprofundando o campo e realizada também 

sem cortes. Desse ponto de vista, a câmera apenas acompanha o desenrolar de uma 

negociação real sem sua interferência, sem a artificialidade de uma intervenção do roteiro 

que poderia engessar as ações. Nesse caso, o próprio roteiro previa um distanciamento do 

ponto de vista da câmera para mostrar a ação completa se desenvolvendo tal como seria na 

realidade. 

Além da recuperação dos ambientes e eventos reais, da valorização do povo 

originário dos locais em que a história se passava, Visconti evoca também em seus filmes 

baseados em histórias sobre personagens do sul da Itália, La terra trema (1948) e Rocco i 

suoi fratelli (1960), a questão meridional de Gramsci. 

 

Interessado como sou sobre os motivos profundos que perturbam e 
tornam inquieta, ansiosa pelo novo, a existência dos italianos, sempre vi 

na questão meridional uma das fontes principais da minha inspiração. 

Devo especificar que em um primeiro momento, aproximei-me desta 

questão, posso dizer, antes de tê-la descoberto, por uma via puramente 
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literária: os romances de Verga. [...] Depois veio a guerra, com a guerra a 
Resistência e com a Resistência a descoberta, para um intelectual da 

minha formação, de todos os problemas italianos, como problemas de 

estrutura social além de orientação cultural, espiritual e moral. [...] A 

chave mítica com a qual até aquele momento havia saboreado Verga, não 
me foi suficiente. Senti-me impelido pela necessidade de descobrir quais 

eram as bases históricas, econômicas e sociais, sobre quais delas cresciam 

o drama meridional e foi, sobretudo, com a leitura iluminada de Gramsci 
que me foi concedida a posse de uma verdade que aguarda ainda ser 

decisivamente afrontada e resolvida (tradução nossa).
95

 

 

E ainda: 

 

Gramsci não apenas me persuadiu pela agudeza de sua análise histórico-

política, que me explicavam profundamente as razões, o caráter do 

Mezzogiorno
96

 como grande desagregação social e como mercado de 

exploração (do tipo colonial) da parte da classe dirigente do norte, mas 
porque, a diferença de outros importantes autores meridionalistas, dava-

me a indicação prática, realista, das ações para a superação das questões 

meridionais como questões centrais da unidade do nosso país: a aliança 
dos operários do norte e dos camponeses do sul, para despedaçar a capa 

de chumbo do bloco agrário industrial. (VISCONTI, 1977, tradução 

nossa).
97

 

                                                             
95

 “Interessato come sono ai motivi profondi che turbano e rendono inquieta, ansiosa del nuovo, la 

esistenza degli italiani, ho sempre visto nella questione meridionale una delle fonti principali della 
mia ispirazione. Devo precisare che in un primo tempo mi sono accostato a questa questione, 

posso dire anzi di averla scoperta, per una via puramente letteraria: i romanzi di Verga. [...] poi 

venne la guerra, con la guerra la Resistenza e con la Resistenza la scoperta, per un intelletuale 
della mia formazione, di tutti i problemi italiani, come problemi di struttura sociale oltre che di 

orientamento culturale, spirituale e morale.[...] La chiave mitica in cui fino a quel momento avevo 

gustato Verga, non mi fu più sufficiente. Sentii impellente il bisogno di scoprire quali fossero le 

basi storiche, economiche e sociali, sulle quali era cresciuto il dramma meridionale e fu 
soprattutto con la lettura illuminata di Gramsci che mi fu consentito il possesso d’una verità che 

attende ancora d’essere decisamente affrontata e risolta.” (VISCONTI, 1977, p.1) disponível em 

“Visconti: il cinema” www.luchinovisconti.net/visconti_al/visconti_verga_gramsci.htm  
96

 Mezzogiorno é como se denomina o sul da Itália, envolvendo as regiões do sul da península 

itálica que historicamente formavam o antigo Reino das Duas Sicílias (uma parte da região do 

Lazio e as regiões de Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) e as ilhas da 
Sardenha, da Sicília e dos arquipélagos Egadi (Levanzo, Marettimo, Favignana e Pantelleria), Eolie 

(Salina, Lipari, Alicudi, Filicudi, Vulcano, Stromboli e Ustica) e Pelagie (Linosa, Campione e 

Lampedusa). 
97

 “Gramsci non soltanto mi persuase per la acutezza delle sua analisi storico-politiche che mi 
spiegavano fino in fondo le ragioni, il carattere del Mezzogiorno come grande disgregazione 

sociale e come mercato di sfruttamento (di tipo coloniale) da parte della classe dirigente del nord, 

ma perché, a differenza di altri importanti autori meridionalisti, mi dava l’indicazione pratica, 
realistica, di azione per il superamento della questione meridionale come questione centrale della 

unità del nostro paese: l’alleanza degli operai del nord con i contadini del sud, per spezzare la 

cappa di piombo del blocco agrario industriale.” (VISCONTI, 1977, p.1) disponível em “Visconti: 
il cinema” www.luchinovisconti.net/visconti_al/visconti_verga_gramsci.htm 
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O diálogo engendrado pelas obras de Visconti sobre a temática sulista, desde La 

terra trema (1948) e Rocco i suoi fratelli (1960), baseados na questão meridional e na luta 

de classes, que sempre foram um gigantesco desafio no quadro da sociedade italiana, teria 

um herdeiro e seguidor bastante próximo de seus passos. O cinema social de Pasquale 

Scimeca retorna aos temas relacionados ao sul da Itália, agora, a partir da visão de um 

siciliano, filho dessa complexa e paradoxal situação econômica e social que divide a 

península e polariza o confronto sempre atual entre as classes, entre o governo e a 

população, e no embate de forças que movem o homem em sua constante luta pela vida, 

elevando a discussão para além das fronteiras territoriais, sociais ou morais. 
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2.3 O cinema italiano contemporâneo: Pasquale Scimeca 

 

 

Pasquale Scimeca nasceu 1 de fevereiro de 1956, em Aliminusa, uma comunidade 

com 1248 habitantes,
98

 na província de Palermo, capital da região siciliana. Após o término 

de seus estudos, mudou-se para Florença para estudar Letras e, em seguida, especializou-se 

em História contemporânea. Trabalhou algum tempo como professor de literatura e de 

história.  

Scimeca começou relativamente tarde a desenvolver seus projetos 

cinematográficos, tal como Visconti, apenas após os trinta anos, e depois de exercer outros 

trabalhos que não estavam relacionados com a indústria do cinema. Foi apenas em 1989, 

quando fundou a cooperativa de produção cinematográfica independente denominada 

Arbash Film, que ele pode, então, realizar seu primeiro filme, La donzelletta, que conta a 

história de uma jovem dependente de drogas.  

Em seu primeiro filme, tanto a direção quanto o roteiro são de sua autoria, uma 

característica distintiva de seu trabalho em outras obras.  

Dentre seus filmes estão: 

 

Filmografia 

1989 – La donzelletta (direção e roteiro); 

1992 – Echi e parole dal silenzio (curtametragem); 

1992 – Un sogno perso (filme em episódios; adaptação de Le città del mondo, de 

Elio Vittorini e Le pietre di Pantalica, de Vincenzo Consolo); 

1993 – Appunti per un film (documentário sobre as filmagens de Il giorno de San 

Sebastiano); 

1994 – Nella tana del lupo (curtametragem); 

1994 – L’altra Sicilia (dedicado aos juízes Giovanni Falcone e Paolo Borsellino); 

1994 – Il giorno di San Sebastiano (adaptação do drama de Rosario Garibaldi 

Bosco); 

                                                             
98

 Segundo os dados fornecidos e acessíveis em http://www.tuttitalia.it/sicilia/15-aliminusa/ 

http://it.wikipedia.org/wiki/Arbash_Film
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1995 – Viaggiu dulurusu (curtametragem/ópera musical de Vincenzo Mancuso e 

Cosimo Scordato, adaptação da novena “Viaggiu dulurusu di Maria e lu so spusu”, escrita 

por Binidittu Annuleri em 1783); 

1995 – Paolo Borsellino (documentário); 

1997 – I briganti di Zabut (adaptação de uma história real de um grupo de bandidos 

de Sambuca e seu processo); 

2000 – Placido Rizzotto (adaptação da história real do desaparecimento do 

secretário socialista da Câmara do Trabalho da cidade de Corleone); 

2001 – Un altro mondo è possibile (documentário); 

2002 – La primavera del 2002 – L’Italia protesta, l’Italia si ferma (documentário); 

2003 – Gli indeserabili (adaptação do romance homônimo de Giancarlo Fusco); 

2005 – La passione di Giosuè l’ebreo (história de um jovem hebreu expulso da 

Espanha com seu povo no século XV que encontra na Sicília um grupo de outros hebreus 

obrigados a se converter ao Catolicismo para fugir das perseguições antissemíticas); 

2007 – Rosso Malpelo (adaptação do conto de Giovanni Verga); 

2008 – Il cavaliere sole (documentário); 

2010 – Malavoglia (adaptação do romance de Giovanni Verga); 

2012 – Convitto Falcone (curtametragem em homenagem a Giovanni Falcone); 

2014 – Biagio (adaptação da história real de Biagio Conte, siciliano que em sua 

busca por Deus decidiu ajudar os sem-teto, os pobres e os imigrantes); 

 

O reconhecimento de seus trabalhos no cinema veio apenas no ano 2000 com um 

filme sobre o sindicalista Placido Rizzotto, Secretário do Trabalho na cidade de Corleone, 

assassinado em 10 de março de 1948 pela máfia. Nos últimos anos, a família de Rizzotto, 

intelectuais e a população siciliana iniciaram uma campanha para que o sindicalista 

recebesse um funeral com honras de estado. Segundo os membros da comissão que 

reuniam documentos para solicitar esse reconhecimento, dentre eles o próprio Scimeca, a 

cerimônia faria justiça a um dos maiores defensores da liberdade e dos direitos dos 

camponeses que lutaram pela reforma agrária na Sicília nos anos 1940 e que os inspirou a 

continuar lutando nas décadas seguintes. Ao lado de Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, 

Rizzotto deveria integrar o grupo de pessoas consideradas heroicas na luta contra a máfia e 

que foram silenciadas por ela. Com a homenagem, Rizzotto, sua luta e a memória de sua 
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vida, desde sua participação como “partigiano” na Segunda Guerra, e depois, sua 

dedicação por melhores condições de trabalho no sul, jamais seriam esquecidos. Sobre 

Rizzotto, Scimeca escreveu em 14 de março de 2012, para o jornal L’Unità: 

 

Placido Rizzotto foi enviado de Corleone, também ele, a combater. 
Placido era jovem, sabia apenas ler e escrever, e quando em 43 ocorreu o 

armistício, em lugar de voltar para casa, ficou lá, sobre os montes de 

Carnia, a combater, outra vez, a única guerra jamais combatida, a guerra 

Partigiana. E sobre aquelas montanhas, tão distantes, frias e isoladas, 
Placido Rizzoto tornou-se Partigiano, tornou-se Homem. Ali aprendeu o 

que quer dizer justiça, que preço tremendo exige a liberdade, ali aprendeu 

a não se curvar, a lutar pelos que são mais fracos, por aqueles que não 
tinham a força para defender-se dos opressores, das violências, das 

injustiças. E quando retornou a Corleone, poderia se dobrar às ameaças, à 

arrogância, à petulância dos mafiosos? Placido desprezava os mafiosos de 
sua região, não lhes tinha medo. Olhava-os nos olhos e amaldiçoava-os. E 

os camponeses, encorajados por seu exemplo, faziam o mesmo. 

Organizavam-se e queriam ocupar a terra para reivindicar um direito que 

por séculos lhes havia sido negado.
99

(SCIMECA, 2012, tradução nossa) 

  

Em 24 de maio de 2012, com a participação do chefe de Estado, parentes e 

populares, os restos mortais de Placido Rizzotto, encontrados em Rocca Busambra em 

2009, foram levados a Palermo para receber a homenagem póstuma e um funeral como 

herói italiano na luta contra a máfia. Essa cerimônia foi considerada uma vitória contra o 

descrédito do governo e a falta de interesse nas investigações por parte da polícia e do 

governo e uma valorização dos ideais populares do sul da Itália frente aos problemas 

econômicos que ainda existem na região e que estariam longe de ser totalmente resolvidos.   
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 “Placido Rizzotto da Corleone fu mandato, anche lui, a combattere. Era giovane Placido, 
sapeva appena leggere e scrivere, e quando nel ’43 ci fu l’armistizio, al posto di tornarsene a casa, 

rimase lassu, sui monti della Carnia, a combattere, questa volta, l’unica guerra giusta che sia mai 

stata combattuta, la guerra Partigiana. E su quelle montagne, così lontane, fredde e distanti, 

Placido Rizzotto è diventato Partigiano, è diventato Uomo. Lì ha imparato che vuol dire giustizia, 
che prezzi tremendi richiede la libertà, lì ha imparato a non piegare la schiena, a battersi per chi è 

debole, per chi non ha la forza per difendersi dai soprusi, dalle violenze, dalle ingiustizie. E 

quando è tornato a Corleone poteva mai piegarsi alle minacce, all’arroganza, alla protervia dei 
mafiosi? Li disprezzava Placido i mafiosi del suo paese, non ne aveva paura. Li guardava negli 

occhi e sputava per terra. E i contadini, spronati dal suo esempio, facevano altrettanto. Si 

organizzavano e volevano occupare le terre per rivendicare un diritto che per secoli gli era stato 

negato.” (SCIMECA, 2012, acessível em http://www.unita.it/italia/scimeca-quelle-ossa-ci-
ammoniscono-br-funerali-di-stato-per-rizzotto-1.391324?page=2). 
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 Apesar do grande apelo social e da importância histórica enquanto manutenção da 

memória da luta dos sicilianos pela distribuição igualitária de terras, o filme de Scimeca 

recebeu muitas críticas porque deixou de lado alguns aspectos da vida de Rizzotto, 

principalmente, sua adesão ao Partido Socialista. No entanto, o cineasta mostrava-se cada 

vez mais voltado para os temas sociais e históricos relacionados à sua terra natal, a Sicília, 

e procurando estabelecer uma leitura entre passado e presente para tentar explicar aquilo 

que ainda permanece até hoje como um grande desafio: a questão meridional. Nesse 

trabalho, que poderia ser relacionado com uma característica bastante peculiar de muitos 

artistas italianos, a postura de educador, responsável por levar o conhecimento ao povo e 

manter a memória viva, Scimeca tem a seu favor o fato de ser um siciliano e de ter 

convivido com os problemas sociais do sul italiano desde sempre. Uma vez que Verga, 

também siciliano, afastou-se de suas origens para retornar muitos anos mais tarde e sendo 

filho da alta burguesia, ou Visconti, um setentrional, não poderiam compreender 

completamente ainda que dedicados a buscar as melhores expressões realistas em suas 

obras e a tentar encontrar soluções pelo menos vinculadas pela Arte.  

 Nesse sentido, os três artistas empenharam suas vidas para transpor para sua arte as 

descobertas realizadas a partir de suas investigações a respeito do complexo universo da 

luta de classes sulista, da formação do próprio imaginário sobre o sul e da compreensão das 

causas que mantiveram na região as diferenças sociais, políticas e econômicas que 

permanecem ainda um entrave ao real desenvolvimento de suas potencialidades. 

 Em uma entrevista concedida ao Castelbuono Live,
100

 em 4 de outubro de 2013, 

Scimeca contou como, durante as gravações de Placido Rizzotto (2000), realizadas em 

1999, próximo a Corleone, sua equipe e ele foram interpelados por um desconhecido que 

queria saber o que tantas pessoas estavam fazendo na estrada no meio do campo. 

 

Eu lhe explico que estamos fazendo um filme. Ele mexe no saco que 
trazia a tiracolo e dentre fatias de pão velho e pedaços de queijo, retira 

um telefone. Afasta-se para fazer o telefonema e quando retorna, diz que 

podemos fazer a cena. Contanto que, acrescenta, retornássemos depois 

para a cidade. O pastor retorna para junto de seu rebanho e uma figurante 
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http://www.castelbuonolive.com/pasquale-scimeca-cosi-si-combatte-la-mafia-nel-cinema-un-
episodio-mafioso-durante-le-riprese-a-castelbuono/ acesso em 22 abr 2016. 
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se aproxima de mim e diz: “Sabe quem é aquele?” – “Não. Quem é?” – 
“O cunhado de Totó Riina”.

101
 

  

A máfia siciliana sempre esteve dentre os problemas enfrentados pela população. 

Um documentário de 1962, de Enzo Biaggi,
102

 mostra que um dos resultados do controle 

exercido pela organização mafiosa foi a migração em massa de famílias inteiras para fugir 

ao perigo representado pelo grupo que atuava em Corleone e a opressão imposta aos 

habitantes. Atualmente, mesmo com muitos membros das organizações mafiosas presos, 

braços da máfia ainda estariam ativos. Sobre essa questão, dedica-se atualmente o escritor 

e jornalista napolitano Roberto Saviano, escritor de Gomorra (2006), adaptado para o 

cinema, com o mesmo título, em 2008, por Matteo Garrone. Por ter publicado informações 

sobre as operações da Camorra, a máfia napolitana, Saviano foi jurado de morte e vive sob 

escolta e proteção policial 24 horas por dia desde a data da publicação da obra. 

Mas os problemas estruturais políticos e econômicos do sul da Itália que compõem 

a questão meridional vão além destes exemplos de um poder paralelo. Também a falta de 

investimentos em indústrias que provocaram um atraso na industrialização sulista são uma 

história à parte, resultado de séculos de exploração realizada por outros povos e outros 

governos, por uma luta de classes de raízes sociais, mais do que apenas econômicas, que 

privaram o sul italiano de ocupar um lugar de destaque no cenário do Estado italiano. 

 É possível identificar no estilo de Scimeca um compromisso com os temas 

histórico-sociais que perpassa uma herança de um cinema social que se desenvolveu a 

partir da década de 1970 e traçar uma linha desde os cineastas que se voltaram para a 

representação dos problemas da sociedade nas telas, a exemplo de Francesco Rosi e do 

próprio Visconti, para quem os personagens destacavam-se nos cenários da cidade. O 

cinema dos “homens vivos” de Visconti, também ecoa nos trabalhos de Scimeca. Assim 

como o cinema de denúncia e de intenso empenho civil do estilo de Rosi, criador do 

cinema de investigação. Em Scimeca, esses temas ganharam novas cores ao tratá-los 

deslocando-os para a atualidade, e transformando-os em exemplos mais universais, 
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 “Gli spiego che stiamo girando un film. Fruga nel sacco che tiene a tracollae tra fette di pane 
raffermo e pezzi di formaggio, tira fuori un telefonino. Si allontana per fare la telefonata e quando 

ritorna, mi dice che possiamo fare la scena. A patto, aggiunge, che dopo rimettiamo a posto la 

recinzione. Il pastore se ne torna al suo gregge, una comparsa, mi si avvicina e mi dice: ‘Lo sai chi 
è quello?’ – ‘No. Chi è?’ – ‘Il cognato di Totò Riina’” (SCIMECA, 2013). 
102

 https://www.youtube.com/watch?v=U7vqTF4qgBk <Documentario su Corleone> acesso em 06 

mai 2016. 
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provocando o espectador a reconhecer, no microcosmo de seus personagens, mensagens 

que poderiam ser levadas a uma universalização desses temas, quase elevando-os ao nível 

mítico da representação por não haver marcas temporais e por instituir uma circularidade 

temporal característica da própria natureza. É possível perceber isso em Malavoglia 

(2010), no qual as marcas temporais são indeterminadas e apenas reconhecíveis pelos 

objetos de cena, o figurino, a tecnologia, a passagem das horas marcadas pelo dia e pela 

noite. Essa ausência de marcas temporais definidas institui ainda um importante diálogo 

com a obra de Verga, tanto com relação à estrutura do romance que narra os eventos, na 

maioria das vezes, sem estipular datas precisas, quanto à presença do prólogo, retomando o 

próprio prólogo de Verga, e do epílogo, destacado das partes anteriores e inserido como 

página/fotograma do filme anunciando que a seguir viria uma cena definida como tal em 

íntima conexão com a literatura. 

 Os trabalhos de Scimeca, que conseguiu realizar seu próprio “ciclo dos vencidos” – 

Placido Rizzoto (2000), Rosso Malpelo (2007) e Malavoglia (2010) –, um feito que nem 

Verga nem Visconti terminaram, apresentam uma profunda preocupação com o 

desenvolvimento de uma consciência social, política e histórica. Em seus filmes, os 

personagens ganham força ao serem destacados no quadro geral da sociedade. O ciclo de 

Scimeca teve como inspiração duas obras de Giovanni Verga, mas seguem a estrutura 

idealizada por Luchino Visconti, a saber: os camponeses sicilianos da década de quarenta 

representados por um jovem sindicalista, morto pela máfia, os mineiros representados por 

Rosso Malpelo, um jovem órfão e abandonado à própria sorte a quem ninguém se 

incomodaria de procurar caso desaparecesse ou morresse, e, os pescadores de Portopalo, ao 

sul da Sicília, revivendo as mazelas da família Malavoglia de Aci Trezza. 

O filme de Scimeca, Malavoglia (2010), conduz seu fio narrativo a partir de ‘Ntoni 

e de suas tentativas para deixar a vida pobre do vilarejo. Suas ambições o levam a trilhar 

caminhos perigosos até ser preso por ter abrigado um refugiado árabe confundido com um 

bandido. No entanto, diferente do que acontece no romance e no filme de Visconti, em 

Malavoglia, a família consegue vencer as dificuldades com o sucesso de uma música 

composta pelo jovem a partir dos provérbios populares tradicionais sicilianos recitados 

pelo avô de ‘Ntoni. A música aliava valores da tradição aos valores da modernidade, com 

os provérbios sendo ditos, na voz do próprio avô, ao som de música em estilo de rap.  
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A ambientação desse filme, assim como a de Visconti, não se volta para o ano de 

1881, ano da publicação do romance de Verga, nem para os turbulentos anos anteriores a 

1860, anos em que a narrativa se passa, mas está estreitamente ligada aos seus anos de 

produção. Assim, o filme de Visconti mostra os anos do pós-guerra e o filme de Scimeca, o 

primeiro decênio do século XXI com as imigrações de árabes vindos principalmente das 

regiões africanas e a crise econômica europeia. 

Dessa forma, os filmes de ambos, releituras do romance verguiano, transportam 

para suas narrativas, elementos de uma realidade recriando, assim, um ambiente de 

reconhecimento tangível desse período no espectador, possibilitando não apenas a 

identificação com o texto de base para a adaptação, mas também inserindo novos 

questionamentos acerca desse contexto recriado ficcionalmente e provocando novas 

discussões a respeito dos dados sociais, da constituição de uma identidade popular italiana, 

de um posicionamento frente às evoluções históricas das quais o povo é integrante e 

membro participativo e não apenas receptor passivo dessas transformações. Os 

personagens de Visconti e de Scimeca colocam-se como protagonistas de suas vidas, 

exemplificam lutas sociais válidas e tornam-se, por isso, repositórios dos julgamentos da 

própria sociedade, sendo vencidos, no caso de La terra trema (1948), ou vencedores, no 

caso de Malavoglia (2010). Como esse processo ocorre é, pois, uma das vertentes 

investigativas a que este trabalho se propõe e tem como base a atualização da narrativa. 

Em uma entrevista ao programa Effetto Notte,
103

 parte da programação da televisão 

italiana TV2000, com a apresentação do jornalista Fabio Falzone, no quadro denominado 

“Il cinema che (ci) parla”, o diretor, roteirista e produtor Pasquale Scimeca falou sobre o 

filme Malavoglia (2010): 

 

F. Falzone: [...] no centro de seu filme existe, de qualquer modo, esta 
família, as vicissitudes que vive, a pobreza, o naufrágio do barco em 

suma. Talvez você tenha mudado as coisas, seguramente atualizou estes 

eventos, não é? Podemos chamar assim uma mensagem, desse modo [...] 
o ciclo dos vencidos tem uma profunda atualidade ainda hoje [...] ou não? 

P. Scimeca: Sim, certo, mas veja, de outro lado há Verga, que de 

qualquer modo atualizou o seu romance. Verga escreveu um romance que 
conta a história de uma humilde família de pescadores ao final do século 

XIX logo após a Unificação da Itália. Visconti fez primeiro a mesma 

coisa e o reconstruiu e pôs no cinema os Malavoglia indo a Aci Trezza ao 

final da Segunda Guerra Mundial, em uma Itália despedaçada que tinha 
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 Vide anexo para consulta do trecho completo da entrevista. 
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necessidade de se reconstruir e narrou os pescadores de Aci Trezza ao 
final da Segunda Guerra Mundial e eu procurei narrá-los no nosso tempo. 

A história dessa família hipotética, não hipotética, é simbólica, família 

Malavoglia que vive junto de nós no início do terceiro milênio nesta 

cidadezinha, pequena vila, que não é mais Aci Trezza é Portopalo e vive 
a vida.

104
 (tradução nossa). 

  

Nesse trecho é possível identificar o argumento fundamental da realização do filme, 

a sua atualização e o destaque dado pelo cineasta ao deslocar a história da família dos 

Malavoglia para o tempo atual, para os anos iniciais do terceiro milênio.  

 Em sua defesa e divulgação da obra, Scimeca enumerou outras qualidades de seu 

filme: o pertencimento à tradição e a renovação das antigas histórias para o momento 

presente. Esses elementos são importantes para despertar a curiosidade de um público que 

desde as décadas de 1980 e 1990 foi desaparecendo das salas de cinema, ganhou novo 

fôlego, com o reconhecimento internacional de suas produções em 1999, o Oscar para La 

vita è bella (1997), de Roberto Benigni e, aos poucos, voltou a valorizar o produto 

nacional, ainda que o governo italiano tenha limitado o patrocínio estatal desde 1998, algo 

que fez a indústria cinematográfica diminuir o número de produções realizadas. 

 

Neste breve arco de tempo o cinema italiano parece atravessado e 

revitalizado por novas energias e tensões criativas, morais e expressivas. 
E, ao mesmo tempo, parece mais inquieto, mais capaz de interrogar-se 

sobre as pequenas e grandes transformações, sobre a importância dos 

desejos, das paixões, das “garras da alma” sobre as histórias individuais, 
sobre a memória coletiva, sobre os traumas esquecidos, sobre o retorno 

dos adiamentos e sobre os perigos de se perder essa memória em sua 

medida mais profunda, feliz e dotado de uma nova consciência em 
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 “F. Falzone – [...]  al centro del tuo film c’è comunque questa famglia, le vicissitudine che vive 

di povertà, il naufragio della barca insomma. Forse tu hai cambiato delle cose, sicuramente hai 

attualizzato questa vicenda, no? Vogliamo chiamare così un messaggio, in questo modo [...] I ciclo 
dei vinti ha una profonda attualità anche oggi [...], oppure no? 

P. Scimeca – Sì, certo, ma guarda, dall’altra parte c’è Verga, in qualche modo aveva attualizzato 

il suo romanzo. Verga ha scritto il romanzo che racconta la storia di una famiglia di pescatori di 

povera gente alla fine dell’Ottocento subito dopo l’Unità d’Italia. Visconti ha fatto primo la stessa 
cosa e ha riffatto e messo in cinema I Malavoglia andato ad Aci Trezza alla fine della Seconda 

Guerra Mondiale, in un Italia sfasciata che aveva bisogno di ricostruirsi  e c’è raccontato i 

pescatori di Aci Trezza alla fine della Seconda Guerra Mondiale e io ho cercato di raccontare al 
nostro tempo. La storia di questa famiglia ipotetica, non ipotetica, è simbolica famiglia Malavoglia 

che vive giù di noi all’inizio del Terzo milenio a questo villaggio, piccolo paese, che non è più Aci 

Trezza è Portopalo e vive la vita.” 
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relação aos anos precedentes. (BRUNETTA, 2010, p. 421, tradução 
nossa).

105
 

 

 Em outra entrevista de Scimeca, o cineasta apresentou uma visão bastante singular 

sobre sua obra em comparação com a de Visconti e com a de Verga: 

 

P. Scimeca: [...] entre estes estava Visconti que volta à Itália vindo da 

França, e traz no bolso um livro, e este livro é I Malavoglia. E então, 

digamos, para recomeçar, ou para iniciar, digamos assim, um novo 
percurso cinematográfico partindo de um romance da Literatura do século 

XIX [...]. Visconti não refaz I Malavoglia, não é que vai a Aci Trezza e 

recoloca em cena I Malavoglia, mas faz uma coisa completamente nova, 
completamente diferente, digamos, pega o espírito do romance, aquele 

que é o sentido do romance. Vai até lá e olha para a realidade, observa-a. 

E da observação daquela realidade nasce uma outra coisa, nasce uma 
obra-prima da história do cinema, nasce uma coisa que é seguramente 

pertencente ao pensamento verguiano mas diferente.
106

 (tradução nossa) 

  

Scimeca se colocou como um herdeiro natural de Visconti ao (re)contar a história 

da família Malavoglia e tal como Visconti, contou à sua maneira. A tradição da 

recuperação da história à qual o público é afeiçoado como parte de seu patrimônio, 

principalmente em razão de seu antecedente, que apesar das críticas desse mesmo público e 

da crítica em seu próprio tempo, é, reconhecidamente, uma obra-prima do cinema, aliada à 

sua leitura particular e inovadora da história, aproximando-a ainda mais dos desafios aos 

quais todos estão particularmente envolvidos porque fazem parte da vida de todos, torna 

merecida a revisitação enquanto adaptação e enquanto obra a ser vista novamente. 
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 “In questo breve arco di tempo il cinema italiano è parso come attraversato e rivitalizzato da 

nuove energie e tensioni creative, morali, espressive. E, al tempo stesso, è sembrato più inquieto, 

più capace d’interrogarsi sulle piccole e grandi trasformazioni, sull’importanza dei desideri, delle 
passioni, dei ‘graffi dell’anima’ per le storie individuali, sulla memoria colletiva, sui traumi 

cancellati, sul ritorno del rimosso e sui pericoli di perdita di questa memoria in una misura più 

profonda, felice e dotata di una nuova consapevolezza rispetto agli anni precedenti.” 
106

 “[...] tra questi c’è Visconti che torna all’Italia dalla Francia, ed in tasca un libro, questo libro 

sono I Malavoglia. E quindi diciamo, per ricominciare, o per iniziare, diciamo così, un nuovo 

percorso cinematografico parte dal romanzo della Letteratura che è dell’Ottocento [...]. Visconti 

non è che rifà I Malavoglia, non è che va ad Aci Trezza e rimette scena I Malavoglia, ma fa una 
cosa completamente nuova, completamente diversa, diciamo, prende lo spirito del romanzo, quello, 

che è il senso del romanzo. Va lì guarda la realtà, l’osserva. E dell’osservazione di questa realtà 

nasce una altra cosa, nasce un capolavoro della storia del cinema, nasce qualcosa che è 
sicuramente dentro il pensiero verghiano ma altro da Verga.” (de uma entrevista concedida a A. 

Aniballi, para a Radio Esse de Sulmona (AQ), e transmitida no quado “Mattino in radio” por 

ocasião do Festival Internacional de Veneza em 08 de setembro de 2010). Vide anexo para o trecho 
completo da entrevista. 
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 Dessa forma, Scimeca defende sua obra como uma leitura diferente, mas não menos 

importante, inovadora porque atualizada, parte da tradição conhecida porque revisita outras 

obras de conhecido valor, afirmando, pois, o valor de sua própria obra, corroborando o que 

Brunetta (2010, p. 434, tradução nossa) afirma o artista é “sempre impelido pela 

necessidade de dar vida a um cinema de ‘empenho civil’ fundado sobre um meticuloso 

trabalho sobre a memória”
107

 principalmente quando esta memória seja a do próprio 

Cinema e da Literatura. 

 Scimeca trabalha sobre as memórias afetivas de seus espectadores ao apresentar sua 

obra contrapondo-a ao trabalho de Visconti. Não para diminuir esta e elevar aquela a um 

nível de complexidade ou importância maior, mas para instituir o contraste entre os tempos 

e entre as temáticas abordadas, dentre elas o trabalho e a imigração, criando uma relação 

de complementaridade típica das adaptações. Ao se voltar para o cinema de Visconti e ao 

romance de Verga, Scimeca engendra uma circularidade, incluindo seu “Malavoglia” na 

linha do tempo e do espaço, acrescentando suas imagens ao imaginário coletivo, 

participando como parte integrante de novas páginas escritas de um documento humano. 
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 “sempre spinto dal bisogno di dar vita a un cinema di ‘impegno civile’ fondato su un accurato 
lavoro sulla memoria”. 
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CAPÍTULO 3  

 

 

LITERATURA x CINEMA: Quem quer viver para sempre? 

 

 

3.1 Por uma teoria da adaptação 

 

 

 Desde o início do cinema, com as primeiras projeções realizadas, a nova arte 

despertou a curiosidade e o espanto dos envolvidos em sua produção e dos espectadores. 

Por esse motivo, não faltaram análises a respeito de sua área de atuação, e de outras áreas 

mobilizadas, para a tentativa de explicar como o cinema conseguia dialogar com os 

sentidos, criar ambientes e despertar o apelo para a visitação e revisitação de suas histórias. 

 As primeiras teorias cinematográficas voltavam-se para o caráter psicológico do 

cinema, sua estética, sua construção enquanto obra de arte, para a matéria do cinema e para 

os diálogos estabelecidos entre a ficção (o que mostrava) e a realidade (o que pretendia 

mostrar).  

 Paralelamente ao surgimento das teorias cinematográficas, os artistas 

desenvolveram formas para contar as histórias, buscando meios, discutindo a respeito das 

linguagens específicas do novo campo e fomentando seu reconhecimento e legitimação 

enquanto Arte.  Para tanto, o material para suas obras poderia ser captado de muitas 

manifestações artísticas, desde as pictóricas a outras também já estabelecidas como 

expressão artística, como a Literatura, cujos artistas gozavam de grande aceitação por um 

público culto e que poderia, além disso, patrocinar o crescimento do cinema e difundi-lo 

nos círculos mais privilegiados da sociedade. 

 Surgiu então, uma considerável procura pelas histórias conhecidas e consagradas 

por esse público para serem transportadas para um novo formato, como pode ser observado 

nas primeiras adaptações do cinema italiano. As narrativas literárias passaram a ser 

adaptadas para o cinema e muitos são os exemplos desse transporte, assim como, 

associados a ele, os questionamentos sobre a supremacia de um meio em relação ao outro 

ganharam adeptos em ambos os segmentos artísticos.  
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O campo teórico sobre adaptação tornou-se, a partir desse diálogo entre as artes, 

extremamente vasto e por muitas vezes partilhado por teorias que se complementavam ou 

se entrechocavam. Também não existe apenas uma única teoria da adaptação, uma vez que 

os teóricos a abordaram de maneiras diferentes. Por esse motivo, a definição que servirá 

como base para este estudo buscará analisar suas características, formas, diálogos 

engendrados, elementos de construção e significação, participantes e transformações. 

 Segundo Linda Hutcheon “a adaptação é uma forma de transcodificação de um 

sistema de comunicação para outro” (2013, p. 9), e chama-se “texto adaptado” o texto do 

qual ou dos quais se parte para a realização da “adaptação”.  

Nascida com a marca da ambiguidade, a adaptação é a denominação do processo e 

do produto resultante deste. Para além dessa identificação dupla, a adaptação sempre gerou 

um polêmico embate entre os escritores e os adaptadores de narrativas para um outro 

suporte. 

 

Em primeiro lugar, vista como uma entidade ou produto formal, a 

adaptação é uma transposição anunciada e extensiva de uma ou mais 

obras em particular. Essa “transcodificação” pode envolver uma mudança 
de mídia (de um poema para um filme) ou gênero (de um épico para um 

romance), ou uma mudança de foco e, portanto, de contexto: recontar a 

mesma história de um ponto de vista diferente, por exemplo, pode criar 
uma interpretação visivelmente distinta. A transposição também pode 

significar uma mudança, em termos de ontologia, do real para o ficcional, 

do relato histórico ou biográfico para uma narrativa ou peça 
ficcionalizada. [...]. Em segundo, como um processo de criação, a 

adaptação sempre envolve tanto uma (re-) interpretação quanto uma (re-) 

criação; dependendo da perspectiva, isso pode ser chamado de 

apropriação ou recuperação. (HUTCHEON, 2013, p. 29, grifo da autora). 

   

Um exemplo do profícuo desenvolvimento da adaptação como forma de contar 

histórias reconhecidamente bem sucedidas ocorreu na Itália, como visto anteriormente, 

onde o diálogo entre Literatura e Cinema sempre foi extremamente próximo. Muitas obras 

foram adaptadas para o cinema, como, por exemplo, o primeiro filme italiano da história, 

La presa de Roma (1905), de Filoteo Alberini, que transporta um evento real para uma 

trama ficcional (HUTCHEON, 2013, p. 29), o primeiro longa-metragem italiano, Inferno 

(1911), de Giuseppe de Liguoro, adaptação da primeira parte da obra Divina Commedia, de 

Dante Alighieri, e o primeiro filme sonoro do país, La canzone dell’amore (1930), de 

Genaro Righelli, adaptação do conto “In Silenzio”, de Pirandello. Ou ainda, tantas outras 



130 

 

 

 

obras como as do próprio Visconti, adaptações de obras literárias importantes, muitas das 

quais eram suas favoritas, escritas por autores que influenciaram o cineasta de maneira 

singular, como Verga e Mann, originando filmes que ficaram marcados como 

revolucionários do cinema neorrealista italiano. Nessa linha, como já foi referido, seguiu 

Scimeca, declaradamente admirador de Verga, autor que inspirou o cineasta siciliano para 

a realização de duas adaptações de suas obras, Rosso Malpelo (2007) e Malavoglia (2010), 

para um novo contexto, inserindo discussões e questionamentos sociais relevantes do 

período de produção. 

Assim, a adaptação se insere num contexto de (re)criação para um determinado 

suporte, valendo-se de uma estória pré-existente. Esse suporte, para o qual a narrativa é 

transposta, pode ser da literatura para cinema, ou pode envolver a transposição do cinema 

para literatura, chamada “novelização” (BAETENS, 2005), ou do cinema para quadrinhos 

ou videogame, da literatura para música ou da literatura para escultura e pintura, 

considerando ainda a direção inversa ou em diferentes combinações da apresentada acima 

(HATTNHER, 2010).  

As novelizações são transposições do texto visual para o texto narrativo escrito e, 

em sua maioria, são produções características do mercado editorial norte-americano. Além 

disso, existe um grande controle sobre as histórias publicadas, uma das principais 

características das novelizações, uma vez que o material divulgado precisa respeitar a 

ordem da narrativa oficial. Desse modo, não podem conter explicações diferentes daquelas 

já fornecidas, nem negar os eventos ocorridos ou antecipar os eventos futuros, a não ser 

por relatos proféticos ou visões cifradas realizadas pelos personagens, coerentes com o 

enredo, desde que aprovadas, ou seriam passíveis de serem incluídas como material “não 

autorizado” ocasionando a possibilidade de inviabilização de sua publicação.  

Outra característica importante é a expansão da rede de narrativas, não apenas das 

novelizações, mas que ganha cada vez mais espaço na indústria cinematográfica e também 

encontra exemplos na literatura e nas obras televisivas. Essas narrativas contam eventos 

que estejam fora da cronologia oficial ou não desenvolvidos por ela. O desenvolvimento de 
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um personagem específico pode gerar o chamado spin-off
108

 e uma nova série de obras 

vinculadas, ou ainda, a narração de histórias anteriores geram um prequel.
109

  

Em grande parte, as adaptações recebem uma influência significativa dos fãs dessas 

narrativas, sempre desejosos por mais aventuras de seus personagens. As novelizações são 

uma das formas de contribuição para saciar esse desejo. E as histórias ganham formatos em 

várias mídias diferentes para justamente buscar compreender uma gama cada vez maior 

desses fãs. Esses novos produtos podem ser adaptações em outros suportes, como jogos de 

tabuleiro, videogames, músicas ou álbuns conceituais, óperas ou musicais, peças teatrais 

ou ainda a utilização de referências e imagens das adaptações em brinquedos, jogos de 

quebra-cabeça, material escolar, roupas, pôsteres, peças de colecionador, como as action 

figures,
110

 customização de peças de mobiliário e decoração, peças para computador ou 

edições especiais de making off das gravações, documentários sobre o processo de criação 

dos filmes ou séries, divulgação em propagandas ou convenções dos artistas para o público 

consumidor, as chamadas comic-cons, numa verdadeira produção em cascata. 

 Como já foi mencionado, os fãs são também responsáveis por alimentar uma 

imensa cadeia de produções fílmicas e adaptações para os mais diversos suportes 

midiáticos e assim a construção de prequels, sequels ou spin-offs das séries consagradas 

tornou-se uma tradição cinematográfica. Blockbusters de grande sucesso de bilheteria 

recebem incentivo das produtoras e distribuidoras para o desenvolvimento, principalmente, 

das sequências.  

Atualmente, a literatura, principalmente aquela voltada para um público jovem, está 

incorporando, em suas produções, esses elementos do cinema. O cinema contribui também 

com suas características ao desenvolvimento de técnicas ou de aspectos literários ou 

influencia uma tomada de posição do mercado editorial que visa ao aumento do público 

leitor, além de envolver cada vez mais parcelas da sociedade antes relegadas a segundo 

plano ou completamente esquecidas.  

                                                             
108

 Spin-off: franquia criada a partir de outra, mas com histórias e até personagens diferentes, tendo 

relação parcial ou nula um com o outro. 
109

 Prequel: a história precede de um trabalho anterior focando nos eventos que ocorreram antes da 

narrativa original. Em português, é traduzido comumente como prequela e opõe-se à Sequel, ou a 

sequência. A sequência marca os filmes que integram a série e geralmente são acompanhados de 

uma numeração que define sua posição na cronologia. 
110

 Reproduções em escala menor ou em miniatura de personagens dos livros, filmes, videogames 

ou quadrinhos. 
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Dessa forma também, já não são raras as séries ou sagas literárias que, valendo-se 

do sucesso de vendas, publicam spin-offs ou prequels dos livros originais. Um sucesso 

editorial também terá garantida sua adaptação para o cinema ou para série de televisão, de 

tal modo, que muitos trechos dos livros são construídos com vistas à transposição para 

outro suporte.  

Uma das características mais marcantes das publicações editoriais e 

cinematográficas, é a proximidade que os artistas mantém com seus leitores e fãs. Alguns 

mantêm contas ativas em redes sociais, como o twitter e o instagram, para o contato com 

os fãs, ou sites específicos para informações sobre futuros lançamentos, noites de 

autógrafos, a liberação de capítulos inéditos das obras ou de partes do material filmado que 

podem ser acompanhados pelos leitores e espectadores, além de ampla divulgação de 

entrevistas sobre as obras antes do lançamento de um livro ou da estreia nos cinemas.  

Esse vínculo estabelecido entre escritores e leitores é muito interessante em razão 

das possibilidades que as mídias virtuais fornecem. Como destaca Jenkins: 

 

os fãs sempre foram os primeiros a se adaptar às novas tecnologias de 

mídia, a fascinação pelos universos ficcionais muitas vezes inspira novas 

formas de produção cultural, de figurinos a fanzines e, hoje, de cinema 
digital. Os fãs são o segmento mais ativo do público das mídias, aquele 

que se recusa a simplesmente aceitar o que recebe, insistindo no direito 

de se tornar um participante pleno. Nada disso é novo. O que mudou foi a 

visibilidade da cultura dos fãs. A web proporciona um poderoso canal de 
distribuição para a produção cultural amadora. (2009, p. 188). 

 

Assim, surge um tipo de comportamento bastante característico dos fãs das séries e 

consumidores das adaptações. Seja qual for o produto veiculado, ou a adaptação produzida, 

as redes sociais tornaram-se um dos maiores veículos de divulgação de críticas e elogios, 

montagens satíricas que “viralizam” na web, comentários realizados por webloggers 

apresentando seus pontos de vista, buscando corrigir elementos que apareceram na 

adaptação, questionando as escolhas dos diretores e roteiristas ou simplesmente sendo fãs 

incondicionais. No entanto, mesmo com esse contato próximo, os escritores buscam ainda 

salvaguardar suas próprias produções originais. Ao fornecer o espaço necessário para a 

livre manifestação de seus fãs, os escritores exercem controle sobre as publicações 

referentes aos seus trabalhos em uma clara posição de vigilância a uma distância segura, 

uma vez que o mercado editorial, as indústrias de produção e distribuidoras 
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cinematográficas detêm, em grande parte, os direitos das adaptações assim que recebem 

autorização para fazê-las. É, por sua vez, uma relação ambígua, pois ao exercer controle 

sobre as produções de fãs, também fornecem material que instiga essa mesma produção 

criativa. 

E essa produção criativa nasce por muitos motivos, mas um deles, em grande parte, 

está baseado no descontentamento provocado por uma adaptação. Enquanto Arte 

independente, a adaptação pode se voltar para alguns aspectos da obra e, por essa razão, 

nem sempre consegue atingir as expectativas dos fãs do texto adaptado. 

Estratégias comerciais para a venda de um filme ou de um livro são executadas com 

o intuito de conquistar o público e chamar a atenção para o produto. Dentre elas, a 

publicação simultânea de novas edições dos livros que estão, ou serão adaptados, com 

capas que remetam ou sejam reproduções do cartaz da adaptação cinematográfica, além da 

contratação de atores consagrados do cinema, chamadas publicitárias, entrevistas com os 

atores, divulgação de opiniões sobre o livro e sobre o material prévio do filme disponível, 

como trailers ou teasers, que são partes do filme que apresentam a história, e produzidos a 

partir de coletas de cenas de ação rápidas e fortes, com o acréscimo de músicas 

impactantes e trechos de diálogos espirituosos dos personagens que despertem a 

curiosidade com relação ao que esperar da obra completa. Como destaca Hutcheon (2013, 

p. 57): “as editoras publicam novas edições de obras literárias adaptadas no mesmo período 

do lançamento da versão cinematográfica, e invariavelmente colocam fotos dos atores ou 

de cenas do filme na capa.” Como será demonstrado no Capítulo 4 deste trabalho, o 

romance de Verga, I Malavoglia (1881), recebeu novas publicações, incluindo um áudio-

livro nos anos seguintes ao lançamento do filme de Scimeca. Assim, pois, atua o mercado 

editorial, uma vez que se aproveita da visibilidade que uma obra recebe ao ser adaptada 

para o cinema para oferecer, a um possível público leitor, mais opções. 

Essas estratégias são bastante comuns para alavancar as vendas dos livros 

associado-os às imagens cinematográficas das adaptações. Quando um filme tem uma 

bilheteria bem sucedida, ele consegue gerar um público leitor que não conhecia o texto 

adaptado, estimulando esses espectadores à visitação e fruição da leitura deste, 

capitalizando sucesso cinematográfico e editorial. Uma segunda situação interessante 

também acontece quando o espectador já conhece a narrativa e adquire as novas edições, 
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mesmo quando já têm os livros com as capas das publicações originais do primeiro 

lançamento, vendo estas novas edições como edições de colecionador.  

Mesmo com todo esse aparato pensado para “encantar” o fã e buscar agradá-lo das 

mais variadas formas e envolvê-lo, ou bombardeá-lo, com produtos diversos, nem sempre 

uma adaptação agrada à totalidade desses fãs. Alguns dos conflitos gerados são motivados 

por uma exigência da própria indústria cinematográfica. Na busca por um lucro expressivo 

das bilheterias, as produtoras e distribuidoras pressionam a escolha do elenco entre atores 

conhecidos do público e consagrados pelo senso comum, com uma legião de fãs fieis aos 

seus trabalhos. Nem sempre as escolhas do elenco são aceitas com tranquilidade e geram 

conflitos e problemas que ultrapassam o âmbito dos filmes em si. Em sua maioria estão 

relacionados a questões raciais ou de gênero. 

Recentemente, isso vem ganhando bastante espaço nas discussões e alguns casos já 

provocaram muitas polêmicas antes mesmo da estreia das adaptações e uma avalanche de 

comentários e críticas nas redes sociais, por sua vez, obrigaram produtores, diretores e 

atores a se pronunciar a respeito. 

No ano de 2016, alguns desses casos chamaram a atenção pela força com a qual os 

grupos contrários a escolhas de determinados atores para papeis em adaptações 

cinematográficas reagiram. Um desses casos ocorreu após a divulgação de que Leonardo 

DiCaprio
111

 estaria cotado para interpretar Mawalana Jalal ad-Din Muhammad Rumi, 

poeta persa, nascido na província de Balkh, atual Afeganistão, no século XIII. Os estúdios 

de Hollywood foram acusados de realizar o chamado whitewashing, quando atores brancos 

interpretam personagens de etnias diferentes, alterando o estereótipo para uma 

caracterização “mais branca” ou “mais ocidental”. A notícia iniciou uma reação imediata e 

um abaixo-assinado foi realizado para impedir que os estúdios continuassem com os 

projetos para ter um ator branco no papel principal. Outro caso semelhante, ocorreu após a 

publicação na internet da primeira imagem da adaptação do mangá
112

 Ghost in the Shell, 

                                                             
111

 https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2016/06/09/leonardo-dicaprio-may-

play-persian-poet-rumi-in-upcoming-biopic-hollywood-whitewashing-or-bold-casting/ 
112

 Segundo Luyten (2011, p. 32-33) “A própria palavra mangá tem o significado não só de história 

em quadrinhos, mas de revista de história em quadrinhos, caricatura, cartum e até mesmo desenho 

animado. O termo mangá só se tornou popular no começo deste século por intermédio do 
desenhista Rakuten Kitazawa, que se empenhou em sua popularização, uma vez que já tinha sido 

cunhado por Hokusai, famoso xilogravurista da arte ukiyo-ê. As revistas atuais de mangá possuem 

normalmente as mesmas características físicas de formato: 18 por 25 centímetros, de 150 a 600 
páginas. São impressas em papel jornal e monocromáticas, variando entre rosa, azul, verde, roxo ou 
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com a atriz Scarlett Johansson. Os estúdios foram também acusados de racismo. A 

polêmica aumentou quando informações foram veiculadas na imprensa a respeito da 

tentativa de tornar as feições da atriz mais “asiáticas” de maneira computadorizada. Após 

uma avalanche de críticas, o próprio roteirista e diretor do filme, Max Landis, gravou um 

vídeo em seu canal no youtube explicando os motivos da escolha de Johansson para o 

filme, descartou a hipótese de um tratamento da imagem dela para modificar suas feições e 

enviou um recado para os críticos: “Se você está bravo com ‘Ghost in The Shell’, não 

sabe como a indústria do cinema funciona”.
113

  

Os problemas do cinema com questões étnicas e de inclusão das minorias são 

extremamente antigos e remontam aos primeiros filmes produzidos, principalmente quando 

atores brancos interpretavam personagens negros e usavam uma maquiagem especial, o 

blackface. Esse item de maquiagem, por exemplo, foi uma das causas da rejeição da atriz 

Zoe Saldana como intérprete de Nina Simone, famosa cantora norte-americana, em uma 

cinebiografia. Ela e a diretora Cynthia Mort receberam inúmeras críticas relacionadas à 

maquiagem utilizada para a construção da personagem.
114

 Para que a semelhança com 

Nina fosse mais próxima da realidade, a atriz usa o blackface além de uma prótese nasal. 

Isso gerou impressionantes reações de grupos dos direitos dos negros nos Estados Unidos, 

considerando o recurso como desrespeitoso, de fãs da cantora que contestaram o talento da 

atriz para o papel e até mesmo pessoas da família de Nina, questionaram tal escolha, 

pedindo que outras atrizes afro-americanas tivessem sido escolhidas, não apenas por serem 

mais talentosas, mas por apresentarem características físicas mais próximas e mais 

definidas proporcionando uma identificação com o povo afrodescendente mais imediata e 

                                                                                                                                                                                         
preto. [...] As várias histórias apresentadas no interior das revistas são, em sua maioria, serializadas, 

continuam de um para outro (convocando o leitor para a compra na semana ou quinzena seguinte) 

e, uma vez terminadas, são compiladas no formato de livros de capa mais grossa e papel de 
qualidade superior.” A característica da serialização dos episódios do mangá não é estranha ao 

Brasil. Muitos romances do século XIX foram publicados em folhetins e acompanhados quinzenal 

ou mensalmente pelos leitores dos jornais. Os folhetins tiveram origem na França e no Brasil foram 

o veículo de publicação de autores como José de Alencar, Aluísio Azevedo e Machado de Assis. 
Não traziam ilustrações, mas a ideia de uma história dividida em capítulos ou partes instigava a 

curiosidade dos leitores que aguardavam as próximas publicações. Esse é o princípio também dos 

mangás, das séries de televisão e das novelas. 
113

https://br.cinema.yahoo.com/post/143008755941/pol%C3%AAmica-ronda-

adapta%C3%A7%C3%A3o-do-mang%C3%A1-ghost-in-the <acesso em 18 abr 2016 
114

 http://www.adorocinema.com/noticias/filmes/noticia-119829/ acesso 16 mar 2016 
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sem a utilização de recursos historicamente impregnados de preconceito racial e 

desvalorização do indivíduo. 

É interessante notar como essa questão da escolha do elenco traz uma significação 

muito importante. No caso de La terra trema (1948), Visconti buscou os atores para 

representar os personagens de sua história dentre o povo siciliano, utilizando até mesmo a 

linguagem dialetal da região. Também Scimeca, em Malavoglia (2010), se valeu dessa 

estratégia de identificação entre os personagens e o público ao trabalhar com atores com 

pouca ou nenhuma experiência nos sets de filmagem, e empregar como intérprete de um 

imigrante árabe um ator que também havia imigrado para a Itália. 

Não apenas os questionamentos sobre a escolha do elenco provocam críticas dos 

espectadores e seu descontentamento. Em grande parte, a origem desse descontentamento 

pode ser identificada em uma das mais importantes questões que sempre envolveram as 

adaptações: a visão que a colocou como inferior e menor em relação ao texto adaptado. 

Essa visão de inferioridade esteve, por longo tempo, carregada de um juízo de valor 

sustentado, principalmente, pelo conceito de fidelidade. A fidelidade de uma adaptação era 

verificada a partir de semelhanças em vários níveis de representação que permitissem ao 

receptor reconhecer na adaptação o maior número possível de referências ao texto 

adaptado. 

 Sobre a fidelidade, Stam (2008, p. 19-20) explica que: 

 

A linguagem tradicional da crítica à adaptação fílmica de romances [...] 
muitas vezes tem sido extremamente discriminatória, disseminando a 

ideia de que o cinema vem prestando um desserviço à literatura. Termos 

como “infidelidade”, “traição”, “deformação”, “violação”, 
“vulgarização”, “adulteração” e “profanação” proliferam e veiculam sua 

própria carga de opróbrio. Apesar da variedade de acusações, sua motriz 

parece ser sempre a mesma – o livro era melhor. [...]. Quando dizemos 

que uma adaptação foi ‘infiel’ ao original, a própria violência do termo 
expressa a grande decepção que sentimos quando uma adaptação fílmica 

não consegue captar aquilo que entendemos ser a narrativa, temática e 

características estéticas fundamentais encontradas em sua fonte literária. 

 

 Nesse sentido, entende-se que a noção de fidelidade está na raiz de muitos 

problemas enfrentados pelas teorias da adaptação até hoje. Essa relação de correspondência 

entre os textos, narrativo e fílmico, implica a transferência de elementos de um suporte 

para outro e a existência de uma exigência de um mínimo de interferência possível no texto 
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adaptado para a realização da adaptação. A tentativa de manter a fidelidade, muitas vezes 

esperada e desejada pelos fãs do texto adaptado, mas, principalmente, por razões alheias a 

eles e vinculadas a um tipo de regra das produtoras e distribuidoras dos filmes que esperam 

o retorno do investimento realizado e a pronta aceitação pelo mercado, atrapalhou 

grandemente os trabalhos dos adaptadores e, não sem razão, causou (e causa) muitas 

decepções em ambos os lados do campo.  

Outra razão está intimamente ligada à própria história do cinema, uma vez que, 

seus artistas, diretores, roteiristas e outros membros da equipe técnica buscaram, por meio 

da Literatura e da transposição das obras canônicas apreciadas pelo público, legitimar o 

Cinema enquanto Arte. Como exemplo, tem-se todo o período do cinema mudo italiano até 

meados da década de 1930. Grandes produtoras e estúdios surgiram nas maiores cidades da 

Itália, com um público sempre crescente de espectadores nas salas de cinema que 

precisavam e desejavam novas histórias. O Cinema era uma Arte que ainda precisava de 

afirmação, principalmente, diante dos críticos incrédulos que o viam como algo passageiro, 

ou alienante, como afirmava Duhamel “o cinema por vezes me emocionou e divertiu, mas 

jamais me instigou a ser melhor do que sou. Não é uma forma de arte. Não é arte” 

(DUHAMEL, 1931, p. 37 apud STAM, 2013, p. 84). Novas histórias precisavam ser 

encontradas para fortalecer o cinema e, nada mais concreto do que fazê-lo utilizando 

narrativas que gozavam de aceitação e respeito do público. Mais importante: deveriam ser 

reconhecidas por esse público e para isso, precisavam seguir a narrativa o mais próximo 

possível da maneira como fora escrita. Ainda assim, a resistência às adaptações 

cinematográficas foi grandiosa e manifestada da forma grandiloquente e radical contra a 

realização desses trabalhos de (re)escrita para um novo veículo. Voltando ao escritor 

Duhamel, que acreditava que a adaptação era uma “profanação da literatura”:  

 

E ninguém gritou assassinos!... Todas as obras que desde a juventude 
sussurramos em nosso coração muito mais que com nossos lábios, todas 

as sublimes canções que na idade dos entusiasmos apaixonados foram 

nosso pão de cada dia, nosso estudo e nossa glória... viram-se 

desmanteladas, mutiladas, reduzidas a pedaços. (DUHAMEL, 1931, p. 30 
apud STAM, 2013, p. 83). 

 

Esse radicalismo impregnado de uma visão preconceituosa contra as adaptações e 

contra o próprio cinema não está, infelizmente, relegado à década de 1930 ou aos teóricos 
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defensores do cinema puro. As noções de fidelidade, usurpação, profanação, perda, que 

ainda são associadas às adaptações, podem ser encontradas em muitas manifestações em 

redes sociais, em jornais que trazem notas críticas aos lançamentos dos filmes ou em 

revistas de grande circulação, por vezes, até mesmo dentro da universidade. O medo de 

que a Literatura perca espaço para o Cinema, ou que aquela seja posta em segundo plano 

em relação a este ainda conduz muitos críticos e teóricos a considerar o Cinema como uma 

espécie de subproduto ou usurpador que se aproveita de uma “arte maior” para se 

construir. 

Na tentativa de “proteger” uma arte sacralizada, que por si mesma encontra meios 

de se reinventar, muitos críticos deixaram de perceber a riqueza que o diálogo entre as 

artes pode provocar e as diversas possibilidades combinatórias resultantes dessa 

transposição. Voltando à citação de Stam (2008, p. 20), quem determina o que realmente é 

a “narrativa, temática, e características estéticas fundamentais”? Esse trabalho 

interpretativo é e sempre foi uma realização individual e intransferível do leitor em seu 

embate com o texto. A obra literária é um campo no qual muitas interpretações podem ter 

espaço, mas nenhuma delas é única em si mesma, não sem que houvesse o risco de um 

esvaziamento de sentido. Assim como a interpretação é individual, uma adaptação 

acompanha também uma leitura possível realizada por um roteirista, ou grupo de 

roteiristas, pelo diretor e por todos os demais envolvidos no processo da adaptação e de 

criação de um filme. O cinema não é um trabalho realizado por apenas uma pessoa. 

Enquanto o escritor conta consigo mesmo para a criação de uma obra, levando-se em 

consideração que possa ter o auxílio de um editor influente que o instigue na direção 

planejada e aguardada por um mercado editorial também ávido por novas histórias; a 

equipe cinematográfica, em contrapartida, é composta por dezenas, às vezes, centenas de 

pessoas, desde os idealizadores de uma adaptação que buscam vender a história para um 

estúdio à equipe técnica (fotografia, montagem, som, efeitos especiais, iluminação, 

cenografia, figurinos, maquiagem), produtores, diretores e atores. 

Ou seja, uma vez que o transporte de um meio de comunicação necessita de 

alterações, do ponto de vista até mesmo estrutural e de linguagem, por serem mídias 

diferentes, a adaptação precisa passar por esse filtro interpretativo, que no cinema é 

realizado coletivamente. Por esse filtro passam todos os desejos de realização do filme, 

necessidades mercadológicas e limites orçamentários e no qual nem todas as expectativas 
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cabem ou podem ser atendidas. As variáveis dentro da produção cinematográfica são 

inúmeras e, em grande parte, determinam as formas de realização da arte. Nem sempre 

uma equipe consegue independência ou liberdade suficiente para produzir segundo seus 

próprios interesses, haja vista todos os demais interesses envolvidos. Dessa forma, uma 

adaptação é uma leitura possível do texto adaptado, levando-se em consideração as 

possibilidades de (re)construção da obra para outro suporte midiático, afinal 

 

a passagem de um meio unicamente verbal como o romance para um 

meio multifacetado como o filme, que pode jogar não somente com 

palavras (escritas e faladas), mas ainda com música, efeitos sonoros e 

imagens fotográficas animadas, explica a pouca probabilidade de uma 
fidelidade literal, que eu consideraria qualificar até mesmo de 

indesejável. (STAM, 2008, p. 20). 

 

 A polêmica envolvendo a adaptação ocorria mais fortemente arraigada quando o 

vetor tradicional Literatura/Cinema era mais comum. No entanto, outras obras de 

diferentes mídias também estão sendo adaptadas para outros suportes gerando novos 

questionamentos sobre esse processo de transposição. Fãs de HQs ou de jogos de 

videogames consagrados pelo público e pela crítica, considerados canônicos em seus 

próprios suportes, viram-se envolvidos nessa mesma discussão.   

Apesar de que, nas últimas décadas, as obras literárias de grande apelo 

mercadológico e que geraram milhares de fãs, muitas vezes, extremamente radicais, ao 

serem transpostas para o cinema, tiveram que, de certa forma, corresponder aos anseios 

daqueles que esperavam ver sua imaginação representada na tela. É o caso de fãs da série 

Harry Potter, da escritora britância J. K. Howling. 

 Também é preciso destacar que a revolta de alguns fãs contra adaptações que não 

forneçam a mínima identificação esperada entre texto adaptado e adaptação, pode ocorrer 

em outras mídias, quando outros vetores estão em ação: adaptações de HQs ou de jogos de 

videogames para filmes, por exemplo. 

Um exemplo do desagrado expresso pelos fãs ao se depararem com adaptações que 

“traíram” suas expectativas pode ser encontrado em vídeos realizados por estes fãs 

elencando as passagens dos livros que não estão nos filmes. Em um deles, um fã discute e 

compara os trechos cortados dos livros e tenta entender por que os roteiristas optaram pelas 

mudanças. Uma das escolhas para o debate é sobre uma das passagens de Harry Potter e o 
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enigma do príncipe, de J. K. Rowling, na qual ocorre a narração do velório e do 

sepultamento do Prof. Dumbledore. O diretor do filme, realizado em 2009, David Yates, 

alterou a sequência, tornando-a muito mais introspectiva e focada no personagem Harry. É 

possível identificar o cerimonial fúnebre, mas ele permanece, na maior parte da sequência, 

fora de campo. O destaque é colocado no aparente distanciamento de Harry que se volta 

para dentro de si mesmo, revivendo o assassinato do diretor de Hogwarts. No entanto, a 

cena propriamente dita do velório do diretor da escola de bruxos não aparece e estes 

momentos de introspecção são rápidos e logo cortados para uma próxima cena. 

Sites como esses são muito comuns e seus idealizadores se colocam numa posição 

bastante interessante quando o foco recai na maneira como os mercados produtores e os 

consumidores de adaptações e produtos vinculados às suas obras favoritas dialogam. Por 

exemplo, a justificativa de um desses webloggers, responsável pela série “O que você 

deixou passar em...” é a seguinte: 

 

[...] tento perceber alguns detalhes que as pessoas deixaram passar 

despercebido, alguma cena de fundo, ou então alguma frase que os 

“caras” colocam ali para remeter a uma pequena coisinha do livro [...], 
realmente coisas que não são muito relevantes, mas para quem é fã de 

Harry Potter e assiste ao filme [...] percebe que o filme fica mil vezes 

mais mágico quando você realmente vê que tem uma coisinha lá no fundo 
da cena “x” que vai deixar o filme bem mais legal, bem mais bem feito 

[...] e às vezes eu me empolgo um pouquinho e acabo comparando as 

cenas e dizendo como elas realmente deveriam ser nos filmes, de acordo 

com o livro.
115

 

 

Chama a atenção novamente o fato de o livro estar colocado em primeiro lugar e a 

adaptação ser questionada como incapaz de reproduzir todos os detalhes que o texto 

adaptado apresenta. Não há questionamentos sobre a forma dos diálogos e construções das 

narrativas literárias. A literatura é posta em um grau tão elevado que suas páginas, 

descrições e a organização dos eventos são vistos como imutáveis e acima de qualquer 

possibilidade de falha, enquanto a construção de uma cena é passível de ser analisada 

como resultante de uma escolha absurda por não condizer com o que se esperava deveria 

ter sido feito. 

                                                             
115

 Editado do vídeo hospedado em https://www.youtube.com/watch?v=vqKNOPolQ61 “O que 

você deixou passar em: O Enigma do Príncipe (filme)” a partir do minuto 18 da exibição. 
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Nesse caso da Literatura em seu confronto com o cinema, o maior medo, e que 

ainda inspira muitos radicalismos, é, como foi mencionado, a sujeição da Literatura ao 

Cinema e sua substituição completa. Enquanto matéria de comunicação artística individual 

ou coletiva, representação dos anseios do homem, seja escrita, seja visual, o campo da Arte 

é extremamente vasto para possibilitar a convivência de todas essas manifestações. Além 

disso, tal medo é insustentável pelos argumentos daqueles que defendem que isso possa 

ocorrer. A produção de literatura é tão vasta quanto a produção de cinema e as Artes têm 

uma incrível capacidade de ser postas em diálogo gerando novas significações e sentidos 

que por sua vez, por si mesmas, conquistam mais leitores e espectadores a cada dia. Uma 

vez que o Homem é movido, desde sempre, pelo apreço às narrativas, principalmente 

quando o pensamento busca na origem das histórias o valor das narrativas orais de um 

povo para a manutenção de suas tradições, é possível afirmar, pois, que as histórias não 

desaparecem nem são substituídas, mas se transformam e encontram novos meios de 

propagação e representação. Por essa razão, sempre haverá espaço para as narrativas 

quaisquer que sejam os meios em que estejam veiculadas.  

E nesse aspecto, o questionamento dos fãs sobre como as histórias deveriam ter 

sido também encontra uma forma de desenvolvimento e propagação (HATTNHER, 2010). 

E também é a internet a responsável por isso. Anteriormente, foram apresentados escritores 

que divulgaram ou ainda divulgam suas obras por meio de sites oficiais, e alguns deles 

começaram a escrever suas histórias a partir de sites especializados em “ficções de fã”, as 

fan fiction. Como destaca Jenkins: 

 

Pode-se contar a história das artes americanas do século 21 em termos do 

ressurgimento público da criatividade popular alternativa, à medida que 
pessoas comuns se aproveitam das novas tecnologias que possibilitam o 

arquivamento, a apropriação e a recirculação de conteúdos de mídia. 

Provavelmente começou com a fotocópia e a editoração eletrônica 

(desktop publishing); talvez tenha começado com a revolução do 
videocassete, que forneceu ao público acesso a ferramentas para a 

produção de filmes e possibilitou a cada família ter seu próprio acervo de 

filmes. Mas a revolução criativa alcançou o auge, até agora, com a web. 
O processo de criação é muito mais divertido e significativo se você 

puder compartilhar sua criação com outros, e a web, desenvolvida para 

fins de cooperação dentro da comunidade científica, fornece uma 

infraestrutura para o compartilhamento das coisas que o americano médio 
vem criando em casa. (JENKINS, 2009, p. 193). 
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A web tornou-se um dos veículos nos quais os fãs (não apenas o americano médio, 

uma vez que estes sites hospedam narrativas de vários escritores e em diversas línguas) 

expressam seus desejos sobre os rumos das narrativas que mais apreciam, e por meio desse 

impulso criativo, reordenam essas narrativas, alteram, mudam os aspectos do 

desenvolvimento delas, incluem outros eventos, criam personagens, ou ainda, reescrevem 

as obras associando-as a outras, combinando-os e gerando novos sentidos. É claro que essa 

interação nem sempre é bem-vinda e muitas vezes é contestada pela indústria do 

entretenimento e apesar de três décadas já terem passado desde o surgimento desses sites 

“ainda não há jurisprudência que possa ajudar a determinar até que ponto a fan fiction está 

protegida pela lei do uso aceitável” (JENKINS, 2009, p. 195). Mas, em razão do grande 

número de participantes, existe uma espécie de acordo não oficial e é possível considerar 

que estes fãs que produzem narrativas derivadas e alteradas são potenciais consumidores 

de outras narrativas de temática semelhante e retroalimentam o mercado em busca de 

novas histórias. 

Em virtude de sua capacidade de diálogo com outras artes, a adaptação, por 

encontrar novos meios de transformação, propagação e representação, também é vista 

como intertexto. Não apenas por gerar novas narrativas realizadas pela interação dos fãs na 

construção de novos percursos para suas histórias favoritas, ou questioná-las abertamente 

na internet ou nas redes sociais, mas, e principalmente, pelos jogos interpretativos que 

engendra em sua própria construção. 

Para Kristeva (1969, p. 146), “todo texto se constrói como mosaico de citações, 

todo texto é absorção e transformação de outro texto. No lugar da noção de 

intersubjetividade se instala a de intertextualidade, e a linguagem poética se lê, no mínimo 

como dupla.” (tradução nossa).
116

 Nesse sentido, o conceito de intertextualidade cunhado 

por Kristeva (1969), a partir do dialogismo bakhtiniano, é bastante produtivo para a 

compreensão da forma como a adaptação se realiza enquanto Arte, colocando em 

evidência duas ou mais obras no contexto de sua criação. Não apenas o diálogo entre as 

obras encontra maneiras de expressão, assim como também esse diálogo pode levar, a 

partir de referências, citações, alusões, apropriações e deslocamentos, a outras obras e 

instaurar novos campos de significação no sentido citado por Genette (1982, p. 8) ao dizer 

                                                             
116

“Tout texte se construit comme mosaïque de citations, tout texte est absorption et transformation 

d’un autre texte. A la place de la notion d’intersubjectivité s’installe celle d’intertextualité, et le 
langage poétique se lit, au moins, comme double” 
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que “a presença efetiva de um texto em outro” (tradução nossa)
117

 dar-se-ia pela análise 

das relações existentes entre os textos, por meio de diversos procedimentos de imitação, 

cópia literal, apropriação parafrástica, paródia, etc. 

A relação intertextual que um texto estabelece com outro é, por si mesmo, um 

desafio, uma vez que cabe ao interlocutor compreender quais textos estão sendo evocados 

na trama da narrativa e por quais meios dialogam, engendram significados diversos e 

ampliam os sentidos dessa narrativa, expandindo o universo e o raio de ação das histórias 

vinculadas nesse novo contexto. Como bem notou Jenny (1979, p. 21): 

 

O que caracteriza a intertextualidade é introduzir a um novo modo de 

leitura que faz estalar a linearidade do texto. Cada referência intertextual 

é o lugar duma alternativa: ou prosseguir a leitura, vendo apenas no texto 

um fragmento como qualquer outro, que faz parte integrante da 

sintagmática do texto – ou então voltar ao texto-origem, procedendo a 

uma espécie de anamnese intelectual em que a referência intertextual 

aparece como um elemento paradigmático “deslocado” e originário duma 

sintagmática esquecida.  

 

Pela rede de conexões que uma adaptação pode suscitar, por engendrar outros 

questionamentos a partir de sua construção interna ao instituir diálogos com outros textos 

retomados em seu próprio discurso, acredita-se que, justamente por suas relações internas, 

nos moldes de Kristeva (1969, p. 146), para quem o intertexto é “mosaico de citações”, e 

externas, como destaca Jenny (1979, p. 14) no “trabalho de transformação e assimilação de 

vários textos, operado por um texto centralizador, que detém o comando do sentido”, a 

adaptação, vista como processo e produto resultante deste, em seu sentido estrito, tem na 

intertextualidade um lugar importante para seu entendimento.  

Por exemplo, é uma retomada intertextual quando um personagem ironiza o nome 

do barco da família Malavoglia, questionando por que ele se chama “Providência”, no 

filme de Scimeca. Nessa passagem, a construção do diálogo entre os personagens faz 

referência, não apenas ao nome do barco no romance, mas também à crítica ao romantismo 

manzoniano realizada por Verga, ao instituir uma crua ironia após o desastre ocorrido 

durante uma tempestade, pois, ao não ser protegido pelas forças sobrenaturais benéficas 
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 “la présence effective d’un texte dans un autre” 
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das quais é portador do nome que a elas remete, torna-se vítima da realidade e isenta de 

proteção divina.  

Por essa razão: 

 

a intertextualidade é um conceito teórico valioso, na medida em que 
relaciona o texto individual particularmente a outros sistemas de 

representação, e não a um mero e amorfo “contexto”. Até mesmo para 

discutir a relação de uma obra com suas circunstâncias históricas, 

devemos situar o texto no interior de seu intertexto, para então relacionar 
tanto o texto como o intertexto a outros sistemas e séries que constituem 

o seu contexto. (STAM, 2013, p. 227). 

 

 Ainda segundo Stam (2008), a intertextualidade não é uma característica presente 

apenas quando um texto é adaptado, ou seja, operando apenas na passagem de um suporte 

midiático para outro, mas pode ser verificado pelo próprio contexto de desenvolvimento de 

um gênero literário, por exemplo. Ainda sobre a questão de gênero, a intertextualidade, não 

se limita a esta divisão, pelo contrário, congrega os diversos gêneros e amplia os sentidos 

que poderiam ser restringidos pelas denominações e divisões realizadas pelo gênero. 

 

O romance começou orquestrando uma diversidade polifônica de 
materiais – ficções de cortesania, literatura de viagem, alegoria religiosa, 

obras de pilhéria – transformados numa nova forma narrativa, 

reiteradamente defraudando ou anexando artes vizinhas, criando novos 
híbridos como romances poéticos, romances dramáticos, romances 

epistolares, e assim por diante. O cinema foi trazendo esta canibalização 

ao seu paroxismo. Como linguagem rica e sensorialmente composta, o 
cinema, enquanto meio de comunicação, está aberto a todos os tipos de 

simbolismo e energias literárias e imagísticas, a todas as representações 

coletivas, correntes ideológicas, tendências estéticas e ao infinito jogo de 

influências no cinema, nas outras artes e na cultura de modo geral. Além 
disso, a intertextualidade do cinema tem várias trilhas. A trilha da 

imagem “herda” a história da pintura e as artes visuais, ao passo que a 

trilha do som “herda” toda a história da música, do diálogo e 
experimentação sonora. A adaptação neste sentido, consiste na ampliação 

do texto-fonte através desses múltiplos intertextos. (STAM, 2008, p. 24).  

 

O romance também surgiu a partir de diálogos operados por sua construção interna, 

congregando outros elementos e gêneros para sua gênese. O cinema, com suas particulares 

aglutinações dos modos visual e sonoro também possibilitam um intrincado dialogismo 

entre as artes. A adaptação, por conseguinte, entendida também como intertexto, eleva tais 

diálogos a patamares ainda mais complexos de significação, pois, ao instituir a 
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aproximação dos sentidos, gera novos campos interpretativos, ampliando as possibilidades 

desses textos adaptados. 

Dentre os teóricos que se dedicaram ao estudo do texto e debruçaram-se sobre as 

questões da intertextualidade, Genette propôs um detalhado jogo de correlações que esses 

diálogos instaurados pelas referências a outros textos implicam. Em sua categorização do 

intertexto, chamou de “transtextualidade, ou transcendência textual do texto [...] como tudo 

aquilo que põe o texto em manifesta ou secreta relação com outros textos” (GENETTE, 

1982, p. 7, tradução nossa)
118

 e dentre os tipos de transtextualidade: intertextualidade, 

paratextualidade, metatextualidade, arquitextualidade e hipertextualidade; este último é 

destacado por Stam como importante e “sugestivo para a análise fílmica” (2013, p. 233). 

 

A hipertextualidade diz respeito à relação entre um texto, a que Genette 

denomina “hipertexto”, e um texto anterior ou “hipotexto”, que o 
primeiro transforma, modifica, elabora ou estende. [...]. O termo 

“hipertextualidade” possui uma rica aplicação potencial ao cinema, 

especialmente aos filmes derivados de textos preexistentes de forma mais 
precisa e específica que a evocada pelo termo “intertextualidade”. A 

hipertextualidade evoca, por exemplo, a relação entre as adaptações 

cinematográficas e os romances originais, em que as primeiras podem ser 

tomadas como hipertextos derivados de hipotextos preexistentes, 
transformados por operações de seleção, amplificação, concretização e 

atualização. (STAM, 2013, p. 233-234). 

 

Ainda sobre a hipertextualidade genettiana, Stam (2013) chama a atenção para as 

possibilidades de construção desses diálogos entre os textos, uma vez que a paródia 

“irreverentemente desvaloriza e ‘trivializa’ um texto ‘nobre’ preexistente” (STAM, 2013, 

p. 235), ou reelaborações de “filmes hipertextuais simplesmente atualizam obras 

anteriores, enfatizando atributos específicos do original” (STAM, 2013, p. 235). No 

entanto, nesse processo de atualização, a simplicidade é, justamente, uma característica que 

alguns desses filmes não apresentam, principalmente, por se valerem de complexas e 

intrincadas redes de referencialização, pois a adaptação de um texto preexistente, além da 

necessidade de recriação de ambientes, também precisa de outros elementos de ancoragem 

da narrativa para a construção de seu próprio sentido quando deslocada para outro tempo 

histórico e para outro suporte. 

                                                             
118

 “transtextualité, ou transcendence textuelle du texte [...] par tout ce qui le met en relation, 

manifeste ou secrète, avec d’autres textes.” 
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Uma das questões sobre adaptação que poderia ser reconsiderada, portanto, é a 

forma como ela própria é vista. Em um contraste valorativo entre literatura e cinema, por 

ser mais antiga, a literatura sempre é considerada vencedora, superior e melhor. No 

entanto, o cinema possibilita um confronto interpretativo que não pode ser desprezado ou 

ignorado no processo de análise. As questões valorativas ligadas principalmente à 

fidelidade, como já mencionado, não contribuem para um real entendimento das obras, 

texto adaptado e adaptação e, por isso, propõe-se uma mudança de foco: ao invés da 

fidelidade, uma análise comparativa deveria levar em conta a finalidade. Por que uma 

adaptação pretende ser mais próxima da obra literária, buscando transpor o máximo 

possível de eventos, diálogos, personagens e locações? Quais as implicações de uma 

adaptação assim? E o oposto também é válido. Por que uma adaptação se coloca distante 

do texto adaptado, transforma o texto, altera personagens, lugares, cenários, utilizando 

outros eventos históricos ou transportando a história no tempo para agregar outros 

elementos à sua construção? 
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3.2 Pelo bem maior da adaptação: a atualização! 

 

 

Como destaca Hutcheon (2013, p. 27) “quando dizemos que a obra é uma 

adaptação, anunciamos abertamente sua relação declarada com outra (s) obra (s)” e essa 

relação com o texto adaptado gera duas situações, a ligação com a obra precedente e “sua 

presença no tempo e no espaço, sua existência única no lugar onde ocorre” (BENJAMIN, 

1968, p. 220, tradução nossa),
119

 sendo, portanto, uma obra estreitamente associada ao seu 

momento de produção e sustentada pelos motivos que justificaram sua realização. 

Dessa forma, a adaptação também precisa ser vista a partir desses dois caminhos. 

Enquanto obra intertextual, relacionada ao texto adaptado, e enquanto obra independente, 

com vistas à análise de sua própria construção e sentidos circunscritos à sua interpretação. 

Nesse segundo caso em particular, a atualização é um fator preponderante para 

compreender o raio de ação de uma adaptação. O momento histórico de produção e os 

sentidos que são mobilizados nesse deslocamento temporal e quais as implicações para as 

mudanças ou transformações da perspectiva da adaptação são extremamente importantes 

para o entendimento de sua significação. 

A atualização é uma forma de adaptação que consiste em transportar o texto 

adaptado para um novo contexto sócio-histórico levando em consideração o momento de 

produção da adaptação. Nesse deslocamento temporal são inseridas questões relevantes da 

atualidade, propiciando a identificação de elementos do presente histórico e da realidade 

por seu público alvo. Estes elementos que proporcionam as discussões que possam vir a ser 

suscitadas pela interpretação da obra, caracterizam uma tomada de posição, principalmente 

voltada para o campo social, que a adaptação assume por meio das escolhas realizadas pelo 

adaptador ou equipe de adaptadores. 

A adaptação, em si mesma, é uma visão interpretativa de uma obra. Nela estão em 

jogo elementos provenientes das expectativas financeiras e mercadológicas da indústria 

cinematográfica, construções estilísticas referentes ao fazer artístico, e, segundo Hutcheon 

(2013, p. 28), várias são as “intenções por trás do ato de adaptar: o desejo de consumir e 

apagar a lembrança do texto adaptado, ou de questioná-lo, é um motivo tão comum quanto 

a vontade de prestar homenagem, copiando-o”.  

                                                             
119

 “its presence in time and space, its unique existence at the place where it happens to be” 
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É possível perceber, pelas entrevistas de Scimeca, por exemplo, que a homenagem 

do diretor se faz tanto ao romance quanto à adaptação de Visconti. O fato de ele mencionar 

o desejo de adaptar o romance de Verga, I Malavoglia, desde que se tornara diretor, 

aguardando apenas a melhor oportunidade para fazê-lo, e ao mencionar Visconti como um 

grande diretor, autor de uma obra imortal do cinema, são indicativos dessa homenagem, 

além de proporcionar uma conexão emocional entre o diretor e o público alvo pretendido 

que verá a nova adaptação da obra de uma forma diferenciada, como a realização de um 

sonho pessoal do diretor, tanto quanto uma realização artística. Nesse sentido, a 

homenagem, além de garantir a inclusão da própria obra no cenário cinematográfico é 

também uma estratégia de marketing calculada para justamente, impedir ou amenizar 

possíveis rejeições da crítica e do público. E, por meio desse discurso, Scimeca coloca-se 

como herdeiro dessas obras, destacando sua própria obra para o cinema italiano e como 

adaptador de um texto considerado como canônico da literatura italiana. 

A posição do adaptador é, de certa forma, complexa. Diante de todas as críticas que 

podem ser feitas à adaptação, os questionamentos valorativos que a acompanham, o 

adaptador precisa saber lidar com as expectativas de seu público e com as frustrações que 

podem resultar da sua interpretação particular do texto adaptado, uma vez que, “como ele 

mesmo sente, o que está envolvido na adaptação poder ser um processo de apropriação, de 

tomada de posse da história de outra pessoa, que é filtrada, de certo modo, por sua própria 

sensibilidade, interesse e talento.” (HUTCHEON, 2013, p. 43). 

A partir de sua apropriação da obra, o adaptador (re)escreve sua própria história, e 

ao transpor a narrativa no tempo, levando-a para o momento de sua produção, insere novos 

elementos que contribuirão para uma expansão dessa narrativa. Por essa razão, uma 

adaptação é sempre positiva porque possibilita identificar uma leitura possível, um olhar 

sobre a obra, lançando luz sobre um ou mais de um determinado aspecto ou tema.  

Uma adaptação precisa também levar em consideração questões relacionadas à 

crítica especializada que envolvem, não apenas o contexto de produção, mas a finalidade 

dessa adaptação, uma vez que, em grande parte, a realização de filmes é pautada pela 

divisão destes em gêneros e formas pré-definidas dos estilos: comédia, drama, fantasia, 

musical, suspense, terror, ação, aventura, etc., e, após a definição de qual nicho de mercado 

o filme buscará atingir, outras questões precisam ser administradas na reelaboração dessa 

narrativa, como, por exemplo, de que maneira a adaptação será construída e quais 
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elementos serão mantidos ou alterados, suprimidos ou transformados no processo para que 

se enquadrem em um determinado gênero ou estilo. Dentre as transformações que podem 

ocorrer está a mudança do gênero do texto adaptado, por exemplo: um drama pode ser 

adaptado para uma comédia, ou um suspense, ou seguir o estilo noir¸ ou ainda apresentar 

características de outros estilos e gêneros cinematográficos como o western ou ser 

adaptado para um musical.  

Muitas vezes, alguns dos filmes denominados cult, pois estão inseridos em uma 

categorização bastante específica, não atingem o público em grande escala e são 

distribuídos de maneira mais restrita. Em contrapartida, os filmes direcionados a 

determinadas parcelas da população, de acordo, principalmente, com a faixa etária, 

conseguem alcançar uma maior distribuição e arrecadação no mercado cinematográfico. 

Por esse motivo, muitas são as produções independentes, produzidas com baixo orçamento, 

ou ainda, produtoras cinematográficas organizadas como cooperativas. Este o caso da 

própria Arbash, produtora cinematográfica fundada e administrada por cineastas 

independentes, como Scimeca, que se dedicam à filmagem de suas obras com 

financiamento público e privado.  

Os filmes realizados por esse sistema ainda encontram dificuldades de divulgação, 

propaganda e raramente são vistos em mercados externos, salvo em casos em que 

entidades sociais proporcionam a divulgação e veiculação das obras. Com relação ao filme 

Malavoglia (2010), sua primeira exibição foi na 67ª Mostra Internacional de Arte 

Cinematográfica de Veneza, realizada entre 1 e 11 de setembro de 2010; já sua estreia nos 

cinemas foi em 29 de abril de 2011. No Brasil, a Embaixada da Itália organizou a VI 

Semana Venezia Cinema, de 22 a 28 de novembro de 2010, evento que possibilitou o 

conhecimento do filme e sua divulgação em quatro capitais brasileiras, Curitiba, São 

Paulo, Rio de Janeiro e Brasília e exibindo cinco dos filmes da Mostra Internacional de 

Veneza. Mas Malavoglia não esteve em cartaz no cenário nacional brasileiro, dirigido 

apenas a um público seleto, participantes de eventos fechados, ou de projeções limitadas e 

particulares. 

Diante de todos os desafios de uma adaptação, Hutcheon (2013, p. 156), pergunta 

“por que adaptar?”, considerando a “variedade de respostas oferecidas pelos próprios 

adaptadores” nesse processo de releitura e reinterpretação de uma obra. Acresce-se a isso a 
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questão “por que adaptar atualizando a obra?” Quais as implicações decorrentes dessa 

mudança de contexto?  

 A atualização de uma obra fundamenta-se, pois, em duas grandes transformações 

pelas quais a narrativa passa. A primeira é temporal, com o deslocamento da trama para 

outro período histórico; e a segunda, a ampliação do arco dos personagens a partir do 

diálogo com elementos da realidade do momento de produção que influenciarão o 

andamento da narrativa, ou irão proporcionar a vinculação de questionamentos sociais 

relevantes e importantes para esse desenvolvimento e que estejam, de certa forma, 

relacionados com alguns aspectos do desenvolvimento desses personagens ou com a 

temática do filme. 

 Fatores como o questionamento de aspectos sociais ganham visibilidade em uma 

adaptação atualizada para o momento de produção, além de motivações político-

econômicas e históricas. A adaptação realizada segundo esses moldes amplia o diálogo de 

um confronto intertextual com o texto adaptado para uma identificação de problemas 

vigentes e passíveis de serem reconhecidos pelos espectadores. 

 É interessante notar que transportar uma obra para o momento de produção amplia 

a significação da adaptação e atribui novas perspectivas do ponto de vista intertextual com 

o texto adaptado. Também é preciso ressaltar que a atualização de uma obra pode ocorrer 

em outros vetores e não apenas da Literatura para o Cinema.  

 A Literatura foi inspiração para muitas atualizações narrativas para o cinema, a 

pintura e a música. Como é possível perceber nos exemplos a seguir, a atualização é um 

processo bastante profícuo do ponto de vista das muitas variantes e inserções de temas 

possíveis. Dentre as obras que receberam versões ou releituras adaptadas e atualizadas, 

bastante interessantes, uma na música e outra na pintura está uma obra extremamente 

famosa da Literatura Italiana: a Divina Comédia, de Dante Alighieri. 

 Em 2006, o grupo brasileiro de trash metal, Sepultura, lançou seu décimo álbum, 

Dante XXI, o terceiro temático, com músicas que fazem referências à viagem de Dante 

Alighieri aos três mundos do além-túmulo. As quinze faixas configuram-se como uma 

espécie de trilha sonora moderna à obra do escritor italiano e atualizam, ao contexto 

contemporâneo, os questionamentos sobre a sociedade em face dos desafios da vida e das 

crises sociais e políticas. Nesse álbum, música, poesia/letra e imagens unem-se num jogo 

de analogias no ritmo frenético da voz de Derrick Green, em combinações inusitadas entre 
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bateria, baixo e violoncelo para a criação de uma ambientação musical de transição entre 

os três mundos retratados na obra literária. São exemplos dessas características as faixas 

“Ostia” e “Still Flame”. O baixista Paulo Xisto Jr. disse em entrevista
120

 que a “ideia era 

fazer uma trilha sonora para o livro”, referindo-se à Divina Comédia, de 1321. No 

videoclipe da música “Ostia”, por exemplo, Dante (interpretado pelo ator Caco Ciocler) 

deixa os mundos do além por meio de uma escada rolante de uma das estações do metrô de 

São Paulo. Ele caminha pelas ruas da maior cidade brasileira extasiado e sob o impacto do 

caos urbano. Nesse segmento, o Purgatório é representado pela velocidade da vida 

moderna, suas angústias cotidianas, as incertezas provocadas por um governo que 

negligencia seu povo, segundo a letra da música escrita por Andreas Kisser: “Aqueles são 

os em quem votamos/ os reis e as regras da negligência/ tornando decadente a nação que 

lideram” (2006, tradução nossa).
121

 A referência intertextual entre a cidade de Florença, 

tomada por um golpe dos guelfos negros com auxílio do Papa Bonifácio VIII em 1300, 

evento que resultou na condenação e exílio de Dante, e a cidade de São Paulo e seus 

problemas sociais, políticos e econômicos, enquanto representante de uma nação em 

decadência pela incapacidade de seus governantes, é imediata quando se investiga as 

correlações proporcionadas pela interpretação de elementos históricos ou sociais entre 

ambas. Assim, o grupo aproveita sua releitura da obra de Dante para inserir 

questionamentos sociais importantes e despertar o senso crítico diante dos eventos que 

mobilizam.  

 As críticas se ampliam a patamares mais universais quando as atenções se voltam 

para o trabalho artístico vinculado pelo encarte do CD do grupo. Como é possível perceber 

na figura abaixo, as três feras que Dante encontra ao se perder na selva escura são 

representações de uma potência mundial, os Estados Unidos, a força econômica e 

regularizadora do capital, e pela Igreja, ou pelo controle exercido pela ação de entidades 

religiosas. 

  

 

 

                                                             
120

http://www.cifraclubnews.com.br/noticias/12373-sepultura-lanca-clipe-da-mosica-ostia-

estrelado-por-caco-ciocler.html 
121

 “Those fools are the ones we vote for/ the kings and rules of negligence/ taking a nation to lead 

in decay.”  
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   Figura 7: Encarte CD Dante XXI, Sepultura (2006). 

  

As três feras que bloqueiam o caminho do poeta representam a incontinência, o 

descomedimento ou a falta de controle (onça), a violência (leão) e a fraude (loba)
122

 e são 

respectivamente representadas como a Igreja, os Estados Unidos e o capital.  

 Também na pintura, a Divina Comédia recebeu uma atualização através do ponto 

de vista de três artistas sino-taiwaneses no ano de 2006. Os pintores Dai Dudu, Li Tiezi e 

Zhang An reelaboraram a obra de Dante inserindo personagens que haviam transformado o 

mundo e foram imortalizados pela história. 

Figura 8: Discussing the Divine Comedy with Dante. Oleo sobre tela (6mx2,6m) 
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 Segundo a tradução de Ítalo Eugenio Mauro para a edição bilíngue da obra de Dante Alighieri. 
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O painel dos artistas apresenta 103 personalidades históricas que deixaram um 

legado para o mundo ou ainda atuam em determinadas áreas. São personagens do cinema, 

da ciência, das artes, da política, dos esportes e da música. Os três pintores também estão 

representados na tela, no canto superior direito, ao lado de Dante Alighieri que segura um 

volume de sua obra. Discussing the Divine Comedy with Dante é uma proposta de revisão 

dos personagens elencados pelo poeta italiano atualizando os eventos para compreender os 

novos personagens que se destacaram no cenário mundial. 

 O quadro se tornou famoso principalmente por causa da internet e da busca pela 

identificação das personalidades ali presentes. Alguns sites até mesmo criaram links sobre 

as figuras que conduzem à páginas com a biografia dos homens e mulheres que, segundo 

os artistas, deveriam constar de uma nova Divina Comédia. 

 O teatro grego clássico e o shakespeariano também foram transportados para o 

cinema e atualizados para dialogar com os eventos históricos e com o público alvo.  

 Para o filme I cannibali (1969), a diretora Liliana Cavani buscou na mitologia 

grega e na peça clássica de Sófocles, Antígona
123

, o argumento para sua obra.  

 

Sob um – imaginário, mas contemporâneo – regime totalitário, os 

cadáveres dos rebeldes mortos jazem insepultos nas estradas como 

repreensão aos súditos. O governo ocupa-se da desinfecção e de garantir-
lhes a bênção dos padres, mas todos os demais são proibidos de tocá-los 

sob pena de morte. Na generalizada submissão, a jovem Antígona decide 

sepultar o irmão à revelia da lei e da oposição de seu noivo Hémom. [...]. 
Evocada pela fantasia da autora a partir das recordações dos camponeses 

emilianos que sepultaram os corpos dos jovens “partigianos” durante a 

Resistência, esta reelaboração do mito de Antígona transformou-se em 
um amargo apólogo sobre a perpetuação dos genocídios, sobre as crises 

                                                             
123

 “[...] a variante mais corrente da tradição (segundo os trágicos) faz dela a filha de Jocasta e o 

resultado do incesto de Édipo com a sua própria mãe. Quando Édipo, inteirado dos seus crimes 

pelo oráculos de Tirésias, privou-se da vista e se exilou de Tebas, partindo como cego a mendigar o 
pão pelos caminhos, Antígona foi a sua companhia. [...]. Na Guerra dos Sete Chefes contra Tebas, 

os seus dois irmãos, Etéocles e Polinices, encontravam-se em campos opostos: o primeiro, no 

exército tebano; o segundo, do lado inimigo, atacando a sua própria pátria. Quando a batalha se 

deu, frente às portas de Tebas, Etéocles e Polinices morreram ambos às mãos um do outro. Creonte, 
o rei, tio de Polinices e de Etéocles e das duas jovens, organizou funerais solenes para Etéocles, 

mas proibiu que se desse sepultura a Polinices, que conduzira estrangeiros contra a sua pátria. 

Antígona recusou-se a cumprir esta ordem. Considerando um dever sagrado, imposto pelos deuses, 
dar sepultura aos mortos e, sobretudo, aos parentes mais próximos, infringiu a ordem de Creonte e 

espalhou sobre o cadáver de Polinices uma mão cheia de pó, gesto ritual suficiente para o 

cumprimento da obrigação religiosa. Por este ato de piedade, ela foi condenada à morte por 
Creonte e encerrada viva no túmulo dos Labdácidas, de quem descendia.” (GRIMAL, 2005, p. 31). 
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ideológicas e sobre o fracasso da contestação juvenil. (GIAMMATTEO, 

1995, p. 60-61, tradução nossa).
124

 

 

 Cavani transporta o mito de Antígona e a peça de Sófocles para o contexto dos 

eventos da Segunda Guerra Mundial, aproveitando-se de um elemento do mito, a proibição 

de sepultar os mortos sob pena de morte naquele, transforma-se no horror do totalitarismo 

neste, na expressão máxima do caráter desumano da guerra e na desestruturação da própria 

humanidade que se vê decadente, destruída pelas batalhas e sem esperança no futuro. 

Já o filme As dez coisas que eu odeio em você (10 Things I Hate About You), de 

1999, dirigido por Gil Junger, é uma adaptação de A megera domada, de Shakespeare. A 

inspiração para o transporte da peça inglesa foram as clássicas comédias românticas de 

Hollywood destinadas a um público jovem e adolescente. Nesse tipo de filme, as questões 

envolvem uma temática voltada para os problemas enfrentados pelos adolescentes na 

escola, como bullying, ou a aceitação pelo grupo, os amores frustrados, as descobertas 

decorrentes das transformações da puberdade, as escolhas profissionais, a universidade etc.  

Essa peça também foi adaptada no Brasil para o formato de novela. O cravo e a 

rosa, escrita por Walcyr Carrasco e dirigida por Amora Mautner, foi produzida entre 26 de 

junho de 2000 e 09 de março de 2001, contendo 221 capítulos.
125

 A novela transcorria nos 

anos da segunda década do século XX e trazia como um dos elementos mais significativos 

da atualização a luta das mulheres por mais direitos, principalmente, pelo direito ao voto, e 

as conquistas sociais femininas nos campos social e político. A personagem principal, 

Catarina Batista, era uma das líderes feministas de um grupo que, inconformadas com a 

posição que as mulheres deveriam ocupar na sociedade, buscavam  liberdade para exercer 

suas escolhas. Uma dessas escolhas era a decisão de não se casar e, em nome dessa 

liberdade que exigia para si, expulsava os pretendentes e chocava a todos com seu 

posicionamento diante das “regras” que lhe eram impostas.  

                                                             
124

 “Sotto un – immaginario ma contemporaneo – regime totalitario, i cadaveri dei ribelli uccisi 

giacciono insepolti nelle strade come monito ai sudditi. Il potere si occupa della disinfezione e di 
farli benedire dai preti, ma a chiunque altro è proibito toccarli, pena la morte. Nella generale 

sottomissione, la giovane Antigone decide di sotterrare il fratello, a dispetto della legge e della 

opposizione del suo fidanzado Emone. [...]. Evocata nella fantasia dell’autrice dal ricordo dei 

contadini emiliani che seppellivano i corpi dei giovani partigiani durante la Resistenza, questa 
rielaborazione del mito di Antigone è diventata un amaro apologo sul perpetuarsi dei genocidi, 

sulla crisi delle ideologie, sulla sconfitta della contestazione giovanile.” 
125

 www.teledramaturgia.com.br/o-cravo-e-a-rosa acesso em 26 jul 2016. 
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Nesse processo de transformação, histórias podem ter seu estilo alterado, de 

trágicas para cômicas, e integrar obras mais “leves” que agradem a um determinado 

público; podem assumir a postura de crítica social ou histórica; podem se valer de um ou 

outro ponto de vista da narrativa, ou ainda contemplar várias versões de um mesmo evento. 

Por esse motivo, a adaptação se transforma e enriquece as possibilidades interpretativas de 

um texto adaptado ao gerar o confronto de visões e de leituras variadas. 

Por esse motivo, a atualização de uma narrativa, por fornecer essa multiplicidade de 

variações e leituras, que visam a determinados objetivos e finalidades, sejam de público, de 

mercado ou de representação de um estilo ou interpretação definidos, pode envolver os 

seguintes elementos que precisam ser observados por ocasião de sua análise:  

 

 

a) A atualização visa público alvo 

 

 

A atualização resgata o desejo de se ver representado na tela. Os jovens e seus 

dramas adolescentes, o atual momento e seus questionamentos, os indivíduos e seus 

problemas cotidianos. O cinema se reveste de certo narcisismo para atender ao público. O 

filme busca instaurar uma identificação, que encontra um eco na audiência dos contadores 

de histórias quando as narrativas orais eram propagadas pelos aedos que viajavam pelo 

território para entreter o público em festas ou feiras ao redor das fogueiras ou nos salões 

dos governantes. Também encontra na própria origem do romance sua motivação e força 

atrativa, quando a burguesia também desejava ver-se representada.  

A atualização dialoga com esse público e estabelece um jogo no qual participam 

suas expectativas e anseios para melhor situar-se enquanto obra e conquistar cada vez mais 

espectadores. Os filmes são produzidos de maneira a atender determinadas parcelas ou 

nichos de mercado, principalmente, com adaptações de obras que são seguidas por um 

grupo considerável de fãs. O mercado é um grande regulador e um grande termômetro para 

garantir um sucesso de bilheteria, gerir uma continuação de franquias que possibilitem o 

investimento em produtos derivados. O foco central está direcionado ao público 

consumidor desses produtos e na conquista de novos consumidores. 

A questão do espectador e seu real papel na fruição de uma obra fílmica gerou 

estudos específicos voltados para o tema, principalmente com relação ao posicionamento 
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do espectador diante do filme e de seus possíveis significados. O espectador passou a ter 

uma importância fundamental como receptor dos sentidos e integrar uma parte ativa 

também da interpretação: 

 

Repensar a figura do espectador e de seu modo de relacionar-se com a 
obra fílmica desenvolveu-se lentamente em quatro diretrizes específicas, 

que representam a vanguarda mais avançada do debate: a historicidade 

da experiência de visão e o posicionamento do espectador em um espaço 

físico e simbólico da investigação; a problematização da relação entre 
espectador e texto fílmico e o estudo do sistema de interação e das trocas 

que são ativadas entre os sujeitos da comunicação; a análise da tensão 

entre público e privado, entre institucional e a revalorização do papel 
político de ir ao cinema; e enfim a reflexão sobre os métodos de pesquisa 

e a promoção de uma práxis de investigação caracterizada pela 

interdisciplinaridade e pela integração do estudo do texto e do estudo do 
contexto e das práticas sociais de recepção. (FANCHI, 2005, p. 11, grifo 

da autora, tradução nossa).
126

 

 

A busca pela compreensão desse espectador durante a história do cinema fez surgir 

uma categorização que definiu quatro modelos da espectatorialidade baseados na forma da 

experiência visual e da identificação suscitada pela obra fílmica.  

Os quatro modelos identificam os espectadores segundo a maneira como se 

colocavam diante da obra cinematográfica e mudaram também de acordo com o 

desenvolvimento das teorias do cinema. Dessa forma, segundo Fanchi (2005), nos 

primeiros anos do cinema, quando a nova Arte era vista com desconfiança por parte dos 

teóricos e críticos o espectador era descrito como “um indivíduo passivo, que se deixa 

hipnotizar pelas imagens que fluem na tela e que não está em condições de interferir 

criticamente diante do que vê. Da experiência de visão, o modelo do espectador 
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 “Il ripensamento della figura dello spettatore e del suo modo di relazionarsi con l’opera filmica 

si è sviluppato in particolare lungo quattro direttrici, che rappresentano il fronte più avanzato del 

dibattito: la storicizzazione dell’esperienza di visione e il posizionamento dello spettatore in uno 
spazio fisico e simbolico da indagare; la problematizzazione del rapporto fra spettatore e testo 

filmico e lo studio del sistema di interazione e di scambi che si attiva fra i soggetti della 

comunicazione; l’analisi della tensione fra pubblico e privato, fra istituzionale e individuale e la 
rivalorizzazione del ruolo politico dell’andare al cinema; e infine la riflessione sui metodi di 

ricerca e la promozione di una prassi di indagine caratterizzata dall’inter-disciplinarietà e 

dall’integrazione dello studio del testo e dello studio dei contesti e delle pratiche sociali di 
ricezione.” 
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hipnotizado entende e enfatiza o poder do texto e da sua capacidade de conquista 

emocional do público” (p. 21, tradução nossa).
127

 

 Ao modelo do espectador hipnotizado seguiu-se o modelo do espectador 

posicionado: 

 

atrás dessa ideia de espectador vislumbra-se uma refinada noção de texto 

fílmico compreendido como obra: não uma simples justaposição de 

conteúdos, mas uma estrutura harmônica e restrita que reclama uma 
atenção exclusiva e, certamente, a disponibilidade da parte de quem a frui 

e adere à sua proposta estética e comunicativa. O espectador aparece 

posicionado, pois pelo meio cinematográfico: o seu olhar normatizado e 
forçado a adequar-se a uma perspectiva definida; os seus percursos de 

interpretação encaminhados ao longo de diretrizes de sentido previstas 

pelo filme. A influência da experiência de visão sobre o público é ainda 
muito forte do momento que não se exercita mais através de uma 

passagem vetorial de conteúdos do texto que se vê (como postulava o 

modelo do espectador hipnotizado), mas em virtude de uma estreita 

homologia entre visão e processo identitário. No escuro da sala 
cinematográfica, sentado diante da tela, o espectador revive as mesmas 

experiências que lhe formaram a personalidade na infância. A 

identificação com o filme coincide tout court com o processo de 
construção da identidade, deixando-se influenciar pelo texto, e sujeitando 

seu senso crítico à perspectiva ideológica do dispositivo. (FANCHI, 

2005, p. 22, tradução nossa)
128

 

 

 O espectador posicionado, portanto, ainda não se coloca criticamente diante do 

objeto fílmico e não processa as mensagens de uma maneira a negar ou questionar aquilo 

que lhe é transmitido, mas, diferentemente do espectador hipnotizado, reage às imagens em 
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 “un individuo passivo, che si lascia ipnotizzare dalle immagini che scorrono sullo schermo e 

che non è in grado di frapporre alcun filtro critico a quanto vede. Dell’esperienza di visione il 
modello dello spettatore ipnotizzato coglie ed enfatizza il potere del testo e la sua capacità di presa 

emotiva sul pubblico.” 
128

 “Dietro questa idea di spettatore si intravede una raffinata nozione di texto fílmico inteso come 

opera: non semplice giustapposizione di contenuti, ma una struttura armonica e conchiusa che 
richiede un’attenzione esclusiva e, appunto, la disponibilità da parte de chi ne fruisce ad aderire 

alla sua proposta estetica e comunicativa. Lo spettatore viene posizionato dunque dal medium 

cinematografico: il suo sguardo nomato e costretto ad adeguarsi a una prospettiva definita: i suoi 
percorsi di interpretazione instradati lungo le direttrici di senso previste dal film. L’influenza 

dell’esperienza di visione sul pubblico è ancor più forte dal momento che non si esercita più 

attraverso un passaggio vettoriale di contenuti dal testo a chi guarda (come postulava il modello 

dello spettore ipnotizzato), bensì in virtù di una più stringente omologia fra visione e processi 
identitari. Nel buio della sala cinematografica, seduto di fronte allo schermo, lo spettatore rivive le 

stesse esperienze che ne hanno formato la personalità nell’infanzia. L’identificazione con il film va 

a coincidere tout court con il processo di costruzione dell’identità, lasciando il soggetto in balia 
del testo e consegnando il suo senso critico alla prosprettiva ideologica dell’apparato.” 
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consonância com a mensagem e identifica-se do ponto de vista emocional. Esta é uma 

questão importante, uma vez que a atualização transporta a narrativa para um tempo no 

qual o espectador daquele momento possa identificar os cenários, as narrativas 

intercaladas, os diálogos com situações da realidade, eventos passíveis e suscetíveis aos 

indivíduos comuns de sua existência, mas o faz com a intenção, não de provocar a 

associação emocional direta; o filme que projeta a realidade de seu momento de produção 

insere elementos que dão suporte ao espectador para proceder ao reconhecimento e ao 

questionamento crítico. Ao assumir uma postura crítica diante dos eventos mostrados pelo 

filme, esse espectador deixa a situação de um espectador posicionado pela interpretação 

superficial influenciada pela leitura objetiva da narrativa e busca as correlações mais 

profundas dos sentidos postos diante dele.  

 Ainda segundo Fanchi (2005), outros dois modelos de espectador são identificados 

com o desenvolvimento das teorias cognitivas e semióticas do cinema a partir dos anos 

1990, respectivamente o espectador cúmplice, colaborativo ou comprometido, e o 

espectador resistente: 

 

O primeiro modelo descreve a experiência espectatorial nos termos de 
uma colaboração: quem assiste reconhece e faz suas as intenções 

comunicativas do filme em virtude de um sistema de indicações exibidas 

pelo texto e que o espectador identifica graças às experiências pregressas 
e às competências adquiridas. [...]. Excluído pelo modelo cognitivista, o 

desalinhamento entre a instância do texto e a recepção transforma-se, 

para os estudos culturais, na escrita da experiência de visão. O espectador 

é chamado a manter distância do texto e a opor resistência às suas 
indicações de leitura. A visão se configura como uma batalha pelo 

significado, no qual aquilo que está em jogo não é apenas o processo de 

interpretação do filme, mas bem mais radicalmente a identidade social e 

cultural do espectador. (FANCHI, 2005, p. 22-23, tradução nossa).
129

 

 

 Assim como o leitor ideal, o espectador ideal é justamente aquele que consegue ir 

além dos sentidos superficiais e proceder à crítica dos elementos postos em ação pela obra 
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“Il primo modello descrive l’esperienza spettatoriale nei termini di una collaborazione: chi 

guarda riconosce e fa proprie le intenzioni comunicative del film in virtù di un sistema di indicatori 
esibiti dal testo e che lo spettatore identifica grazie alle sperienze pregresse e alle competenze 

acquiste. [...]. Escluso dal modello cognitivista, il dis-allienamento fra le istanze del testo e la 

ricezione diviene per i cultural studies la cifra dell’esperienza di visione. Lo spettatore è chiamato 
a tenere a distanza il testo e a opporre resistenza alle sue indicazioni di lettura. La visione si 

configura come una battaglia per il significato, in cui quello che è in gioco non è soltanto il 

processo di interpretazione del film, ma ben più radicalmente l’identità sociale e culturale dello 
spettatore.”  
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cinematográfica. Para Fanchi (2005), esse espectador realizaria uma negociação que é “a 

capacidade de administrar em conjunto necessidades opostas, através de um trabalho 

contínuo de ‘dar e ter’ que se estende também além do ato da visão, ao exterior da sala 

cinematográfica, nas ações e nos discursos cotidianos” (p. 25, tradução nossa)
130

 e, dessa 

maneira, esse espectador interagiria com o objeto, empenhado para “definir a natureza do 

quadro da visão, seja aquela próxima, seja aquela do espaço social do qual provém e no 

qual vive, como condições para validar a oportunidade e adequação dos próprios processos 

de construção do sentido.” (p. 25, tradução nossa)
131

 

 Esse espectador, que negocia os sentidos, é aquele esperado pela adaptação em si, 

pois, não apenas reconhece os elementos em jogo no processo, mas ao reconhecê-los 

compreende a finalidade desses elementos que dialogam e interagem com os sentidos 

procurando a melhor forma de reconduzi-los ao seu universo, questionando as formas de 

representação e ampliando também as significações e possibilidades de leituras 

intertextuais. 

 Também é preciso levar em consideração outros fatores com relação ao público 

alvo. Como destaca Bogdanovich (2000, p. 264-265) em entrevista com Fritz Lang: 

 

No instante em que o público começa a se coçar, sabemos que a sua 

atenção está perdida. Há uma regra não escrita – trata-se de algo que se 
deve sentir – que limita a tensão de uma cena, de uma situação: por 

quanto tempo a tensão pode ser mantida? É claro que existem 

determinados filmes que dizem mais para certo público, outros que dizem 
menos. É claro que um filme pretensioso interessará mais a um público 

pretensioso. [...]. Mas, se possível, deve-se tentar atingir todas as 

camadas. O problema com o que se chama “a indústria” é que não basta 

apenas atingir o público. Adoro o público – mas antes de ser capaz de 
convencer o público, preciso convencer os intermediários, que não 

entendem nada de nada. (grifo do autor). 

 

 Essa relação sempre tensiva entre diretores, público e a indústria cinematográfica 

também interfere na produção de um filme. É preciso, sempre, ter em mente para quem o 

filme se destina, qual o enfoque da história e como essa história pode vir a afetar seus 
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 “la capacità di tenere insieme necessità opposte, attraverso un lavoro continuo di ‘dare e 

avere’ che si estende anche oltre l’atto della visione, al di fuori della sala cinematografica, nelle 

azioni e nei discordi quotidiani.” 
131

 “definire la natura della cornice di visione, sia quella prossima, sia lo spazio sociale da cui 

proviene e in cui vive, come condizioni per valutare l’opportunità e l’adeguatezza dei propri 
processi di costruzzione di senso.” 
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espectadores. No caso específico de Scimeca, uma das formas encontradas pelo diretor, 

que pode ser depreendida a partir de suas entrevistas, é a postura assumida diante da 

tradição cinematográfica italiana e o fato de ele colocar-se ao lado de Visconti como um 

diretor que pretende contar uma história do interesse de todos porque representa o povo em 

primeira instância. Outra estratégia é a ligação afetiva que Scimeca institiu ao imprimir em 

sua adaptação as memórias de um mundo que está em vias de desaparecer, ou seja, mostrar 

as comunidades simples e as cidades pequenas do interior da Sicília, que ainda vivem sob 

as pressões sociais e os problemas de desenvolvimento econômico e social que seguiram a 

sociedade italiana desde a Unificação. 

 Essa postura de Scimeca possibilita e reforça a identicação do público alvo que 

assiste ao filme como se buscasse compreender suas próprias vicissitudes. No 

entendimento de Silva (1972, p.156) “criar filmes não significa representar naturalmente a 

realidade, mas no fim criar verdades ainda mais complexas nas representações ficcionais. É 

no equilíbrio no qual a vida supera a ficção que se vive realmente.” (tradução nossa)
132

 

 

 

b) A atualização universaliza problemas comuns 

 

 

Esse é um processo que pode ser verificado quando há a manutenção de uma 

história basilar da narrativa que é deslocada no tempo. A repetição de elementos da 

narrativa conduz à identificação de um círculo vicioso decorrente de um evento que se 

repete ciclicamente. A narrativa deslocada apresenta os mesmos eventos evocados do texto 

adaptado e instaura o reconhecimento de acontecimentos comuns e passíveis de ocorrer a 

qualquer pessoa em qualquer tempo, com desdobramentos semelhantes ou transformações 

e resultados diferentes, dependendo da ideologia dominante na adaptação e da 

interpretação do contexto da obra. 

Ao universalizar esses problemas, a adaptação lança mão de questionamentos 

sobre o caráter humano ao reforçar ou rejeitar certos padrões de comportamento típica e 

socialmente esperados. As transformações decorrentes da ideologia do texto assumem o 

caráter de exceção à regra e geram um novo patamar de significação e de sentido e, 
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 “Creare dei film non significa rappresentare naturalisticamente delle realtà, ma al limite 

creare delle verità ancor più complesse delle finzioni. È nella misura in cui la vita supera la 
finzione che si vive realmente.” 
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justamente nesse ponto, amplia os horizontes de expectativa do espectador, desloca o senso 

comum, surpreende com novas leituras possíveis, provoca o estranhamento quebrando os 

clichês, subvertendo as ordens pré-estabelecidas e gerando posicionamentos críticos. 

Ao reposicionar os eventos da narrativa, deslocando no tempo as ações e os 

resultados delas, uma adaptação atualizada se coloca ao lado de uma afirmação na qual o 

homem parece ser sempre o mesmo, mas em razão do momento e das possibilidades de 

escolha, a resolução dos problemas não o é. O homem, então, receberia uma chance de 

alterar os caminhos pré-definidos e escolher não cometer os mesmos erros já cometidos. 

Isso se dá pela valorização do tempo presente como aquele que concede melhores 

oportunidades ou ainda pela tentativa de melhorar o próprio futuro, mesmo que as 

condições para tal não sejam as mais propícias. 

 

 

c) A atualização destaca uma visão pessoal do adaptador 

 

 

Com o transporte da narrativa para um novo momento de produção, o adaptador, 

que no caso do cinema pode ser mais de uma pessoa, lança luz sobre determinados temas 

escolhidos dentre as muitas possibilidades de diálogo que a nova obra pode fomentar. 

Assim, ao (re)escrever uma história, levando-se em consideração um novo período 

histórico, o roteirista ou o grupo de roteiristas e cineastas, insere os elementos que julga 

necessários para a veiculação de discussões que acredita importantes para a elaboração da 

nova trama ficcional.  

Como uma adaptação também é uma interpretação possível do texto adaptado, o 

tempo para o qual a obra é transportada, por meio da atualização, também passa pelo crivo 

da avaliação de quem a produz. Dessa maneira, são as visões pessoais de um adaptador 

com relação ao tempo em que a obra é produzida que, de alguma maneira, interferem nas 

escolhas realizadas para a (re)escrita da obra. 

Luchino Visconti destacou, certa vez, que para a realização de La terra trema 

(1948), os estudos e as considerações de Gramsci sobre a Questão Meridional do sul da 

Itália foram decisivos e de extrema importância para auxiliá-lo a compreender as condições 

em que viviam os habitantes da Sicília. Também Pasquale Scimeca, em entrevista, frisou 

que sua obra Malavoglia (2010) tinha como objetivo contar o seu tempo, ou seja, a partir 
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de suas observações sobre sua terra natal, mostrar ao público como os problemas dos 

“vencidos” de todos os tempos ainda estão presentes na sociedade.  

É preciso destacar que tanto Visconti quanto Scimeca são, além dos diretores de 

seus filmes, também seus roteiristas e, em certa medida atuaram como produtores, uma vez 

que Visconti precisou investir seu dinheiro para terminar La terra trema (1948) e Scimeca 

atuou como tal por estar ligado à Arbash, produtora da qual participa e é um dos 

fundadores. Assim, estiveram presentes na maioria das etapas de produção. Essa 

característica em comum é interessante porque 

 

no set de um bom filme, é o diretor, essencialmente, quem está no 

comando; é ele também, a todo instante, o seu primeiro público. Muita 
coisa depende dessa primeira reação – ela impregna todos os segmentos 

do filme. A presença do diretor afeta completamente a qualidade final da 

obra, tanto na frente quanto atrás das câmeras. Essa química gera um tipo 
particular de tensão no filme, em estreita dependência com a 

personalidade do diretor que, em última instância, filtra tudo. 

(BOGDANOVICH, 2000, p. 21). 

 

O diretor imprime, dessa maneira, suas visões pessoais ao escolher o que mostrar 

e como mostrar, como cada ator e atriz devem se comportar diante das câmeras, como a luz 

deve incidir nos sets de filmeagem e como devem ser os enquadramentos das cenas, ou 

seja, ele interfere em todas as etapas para contar a história a que se propôs “porque o 

diretor é o contador da história e deve ter o seu próprio método para contá-la” 

(BOGDANOVICH, 2000, p. 23).  

Nesse sentido, o diretor também (re)cria ambientes e (re)institucionaliza símbolos 

a partir de imagens reconhecíveis ampliando a significação destas e elevando a discussão e 

os questionamentos críticos a outros patamares, assumindo um posicionamento também 

crítico em relação ao seu tempo como personagem da história de sua comunidade e, 

portanto, como integrante dela, afetado por ela, e como agente de mudança. Munido dessa 

responsabilidade, o diretor “impõe seu caráter, seu modo de pensar, seu modo de vida, sua 

personalidade nos seus filmes” (BOGDANOVICH, 2000, p. 268) para melhor caracterizar 

o seu tempo e a sua interpretação pessoal dos eventos históricos e sociais e, assim, melhor 

representar uma realidade e atingir seu público. 
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d) A atualização dialoga com as outras obras, expandindo sua significação 

 

 

Como já foi mencionado, a adaptação tem a propriedade de expandir o raio de 

ação do texto adaptado. Pelo diálogo intertextual, a adaptação recupera e reescreve novos 

significados, ampliando os horizontes de significação da narrativa. Partindo de elementos 

reconhecíveis do texto adaptado, pode reconfigurar e reorganizar as informações presentes 

e instituir um novo universo de sentidos. Os personagens, por exemplo, podem se 

transformar e adquirir qualidades necessárias para resolver problemas que, no texto 

adaptado, fizeram-nos desistir; ou ainda, um evento trágico, que desestabiliza todo um 

grupo de personagens, pode ser o impulso para uma tomada de posição e mudança de 

perspectiva de todos. 

Como um quadro que demonstra os avanços e atrasos do desenvolvimento da 

família, no caso de I Malavoglia, de Verga, as adaptações fílmicas de Visconti e Scimeca 

transportaram a família para duas diferentes épocas da história italiana. Em cada uma 

delas, os membros da família precisaram encontrar suas próprias respostas para conseguir 

sobreviver em sua luta pela vida. Essa expansão dos sentidos contribui para o 

entendimento de um retrato mais complexo do próprio caráter humano e sua postura no 

tempo e no espaço. 

Esse trabalho de reescrita possibilita questionar ainda: como seriam os eventos, os 

problemas enfrentados pelos Malavoglia em um mundo sessenta anos no futuro? Quais os 

dilemas que a Humanidade enfrentaria numa configuração na qual os países, as fronteiras e 

a sociedade estivessem em colapso? A atualização da narrativa permite esse tipo de 

indagação pela inserção dos elementos do momento histórico de produção que a define. 

Nesse sentido, a atualização instaura uma série na qual é possível olhar para o 

texto adaptado e suas adaptações como uma sequência. Hutcheon (2013, p. 58) destaca 

uma analogia entre a adaptação e a teoria de Darwin “na qual a adaptação genética é 

apresentada como o processo biológico através do qual algo se ajusta a um dado meio” 

algo que a teórica afirma achar 

 

bastante sugestivo pensar a adaptação narrativa em termos de 

permanência de uma história, seu processo de mutação ou adequação 

(através da adaptação) a um dado meio cultural. As histórias não são 

imutáveis; ao contrário, elas também evoluem por meio da adaptação ao 
longo dos anos. [...]. A adaptação, tal como a evolução, é um fenômeno 
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transgeracional. [...]. As histórias são, de fato, recontadas de diferentes 
maneiras, através de novos materiais e em diversos espaços culturais; 

assim como os genes, elas se adaptam aos novos meios em virtude da 

mutação – por meio de suas “crias” ou adaptações. E as mais aptas fazem 

mais do que sobreviver; elas florescem.” (HUTCHEON, 2013, p. 58-59, 
grifo da autora). 

 

A sequência genética marca uma sequência também na adaptação. O texto 

adaptado sobrevive e se mantém em suas adaptações, integrado ao momento de produção 

dos novos indivíduos integrantes de sua genealogia. A analogia poderia seguir ainda além, 

quando se destaca a própria herança genética, uma vez que os filhos herdam 50% dos 

genes de cada um dos pais e à medida que as gerações avançam, os genes são também 

transmitidos aos descendentes, conservando características dominantes e suprimindo outras 

em prol de uma evolução que premia a força dessa permanência para a sobrevivência 

dessas informações. Também a adaptação de uma narrativa transmite elementos e 

informações para a manutenção do texto adaptado em suas obras descendentes. E nesse 

ponto é preciso reafirmar a retroalimentação na qual texto adaptado e adaptação são 

partícipes. O texto adaptado é reconhecido na adaptação, integrado, mantido ou 

transformado, enquanto a adaptação volta-se para ele, dirigindo-se também àqueles que 

desejam conhecer o texto base.  

Pela ampliação do arco de ação da narrativa, as adaptações complementam e 

expandem sentidos, reafirmando comportamentos ou alterando posicionamentos. A luta 

pela vida do século XIX de Verga é a luta pela vida do século XX de Visconti e do século 

XXI de Scimeca. Em todas as etapas da demonstração do homem em sua busca por um 

futuro, por uma vida melhor, está o mais puro desejo de sobrevivência e a ele estariam 

agregados desejos e ambições comuns a todas as gerações. Dessa maneira, as três obras 

poderiam ser postas lado a lado para a ilustração de um verdadeiro documento humano, tal 

como Verga desejava realizar com seu romance. 

 

 

e) A atualização ganha finalidade histórica, cultural e social 

 

 

Se a adaptação cinematográfica precisa encontrar meios para transformar uma 

narrativa literária para um meio visual, a atualização, ao deslocar temporalmente tal 
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narrativa, precisa voltar-se para os elementos extratextuais para construir sua configuração 

enquanto obra. Nesse transporte, a atualização torna-se também uma representação desse 

momento histórico e carrega os anseios, dilemas, questões e eventos de um dado momento 

e de um dado público.  

 

mesmo sem qualquer atualização temporal ou alterações no cenário 

nacional ou cultural, não é preciso muito tempo para que o contexto 
modifique o modo como uma história é recebida. Tanto o que é 

(re)enfatizado quanto – mais importante ainda – o modo como uma 

história pode ser (re)interpretada são passíveis de mudanças radicais. 
Uma adaptação, assim como uma obra adaptada, está sempre inserida em 

um contexto – um tempo e um espaço, uma sociedade e uma cultura; ela 

não existe num vazio. [...] a adaptação como um produto – tem um tipo 

de estrutura formal de “tema e variação”, ou de repetição com diferença. 
Isso significa não apenas que a mudança é inevitável, mas que haverá 

também diferentes causas possíveis para essa mudança durante o 

processo de adaptação, resultantes, entre outros, das exigências da forma, 
do indivíduo que adapta, do público em particular e, agora, dos contextos 

de recepção e criação. (HUTCHEON, 2013, p. 191-192, grifo da autora). 

 

 Desse modo, uma atualização torna-se ainda mais marcada pelo seu tempo de 

produção do que uma adaptação que procura adaptar uma narrativa segundo o tempo que 

ela representa ou no qual ela foi escrita. Por ser a transposição de um texto segundo as 

interpretações pessoais de um adaptador ou de um grupo de adaptadores, o tempo que 

procuram reelaborar assume um papel preponderante em sua significação. No entanto, por 

essa mesma razão, essa adaptação é passível também de ser contestada por uma próxima 

leitura que a desloque novamente para um novo tempo ou espaço, cultura ou mesmo, uma 

nova interpretação desse mesmo momento segundo outros moldes. 

 Sua função, enquanto leitura de um momento e transporte de elementos do real, que 

possibilitam o reconhecimento crítico de seu público alvo, fica circunscrita e intimamente 

associada à sua relação intrínseca com o momento de produção. Como parte da 

interpretação de um segmento social e histórico, a atualização torna-se representante dessa 

época, criando um vínculo entre a ficção e a realidade disponível e transformando-se 

também no documento de uma época. 

 Assim, é possível identificar, pela história da filmagem de La terra trema (1948), 

todos os motivos relacionados ao Partido Comunista que financiou parte do filme, e 

também à ideologia marxista que deveria ser vinculada. De acordo com as fórmulas 

encontradas por Visconti, tanto voltadas para o neorrealismo italiano quanto para o próprio 



166 

 

 

 

estilo do diretor, essa estreita relação com o momento de produção determinou, em grande 

parte, a utilização de locações reais e a participação de pessoas da comunidade, além do 

uso do dialeto siciliano em detrimento do italiano padrão. 

 Com o filme Malavoglia (2010) não é diferente, pois, são extremamente 

importantes a questão meridional, a valorização do trabalho, a imigração e o uso do dialeto 

siciliano, este com uma diferença fundamental; sua utilização nos espaços íntimos e 

familiares, enquanto o italiano padrão é falado em espaços públicos e com pessoas de fora 

dos círculos familiares ou de confiança da comunidade. 

 A finalidade estilística é outra questão importante quando se pensa em uma função 

histórico-social. O Neorrealismo de Visconti tinha como um de seus objetivos mostrar aos 

italianos a Itália do pós-guerra, os resultados das invasões, das lutas internas entre os 

partidários do fascismo e aqueles partigiani que tentavam libertar o país dos nazistas e dos 

fascistas, o povo e suas necessidades, a tentativa de retomar uma vida normal e digna 

diante de todos os novos desafios impostos por restrições estrangeiras, desabastecimento, 

pobreza e destruição física de cidades inteiras ou o desaparecimento de pessoas cujas 

famílias ainda aguardavam por notícias, muitas das quais sequer receberiam uma única 

informação, a desarticulação de famílias e de valores da sociedade etc. 

 Já o cinema de Scimeca é herdeiro de um cinema social de cunho contestatório que 

pretende despertar o diálogo também para a realidade, mas voltado, principalmente, para 

questões mais amplas do cenário italiano, como identidade, política, economia, posições 

críticas opostas ou contraditórias sobre a globalização e sobre ideologia, ética, educação, 

relações familiares, segurança (criminalidade e suas razões de existência e a máfia), 

questões associadas a uma busca pela compreensão do significado da própria história e 

suas versões possíveis, a discussão de causas humanitárias e religiosas, a tentativa de 

explicar a questão meridional e suas consequências, a representação do sul italiano com 

vistas a uma valorização de uma região que por séculos foi abandonada pelo poder público 

e é, ainda hoje, carente de desenvolvimento e investimento governamental. 

Por meio do cinema, essas questões são mobilizadas com o auxílio do transporte de 

uma narrativa para o tempo de produção e, por isso, carregam também as interpretações e 

visões pessoais dos envolvidos na adaptação que agem como uma diretriz básica do 

sentido, localizada em seu tempo, mas não fechada, nem restrita, uma vez que, sendo uma 
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leitura, a obra permite o diálogo com novas leituras, apenas circunscreve seu próprio 

momento, como retrato de um instante da linha temporal. 

 Por essas razões, não é possível permanecer indiferente a esses diálogos instituídos 

tanto em sua retomada do texto adaptado quanto em suas formas de reescrita que também 

se voltam para elementos extratextuais, buscando na realidade do tempo de produção os 

motivos e os temas que lhe servirão de base para o desenvolvimento de contestação social 

ou histórica, retratos mais crus de uma realidade disponível transportados para o texto 

ficcional e no qual passam a ser moldados e reconfigurados como parte da obra de arte.  

 Essa forma de escrita ou de produção de obras que trazem à luz os problemas e a 

conclamação da sociedade ao enfrentamento e contestação destes, realizados por Verga, 

Visconti e Scimeca, são característicos das artes italianas como um todo em muitos 

períodos de sua história. Desde Dante Alighieri, quando as críticas sociais tornaram-se 

motes para as obras artísticas, os poetas italianos, tendo aprendido a lição de seu grande 

mestre, aproveitaram-se destes elementos para a formação de uma literatura engajada e 

atenta aos movimentos da sociedade, da política e da história. Essa preocupação com os 

temas humanos e sociais, com o comprometimento histórico tem, principalmente, no 

século XX, o seu auge.  

Esse envolvimento com a política nacional tornou-se uma característica recorrente 

entre os poetas e artistas italianos do século XX, ou Novecento, uma vez que muitos desses 

poetas estavam diretamente ligados aos partidos políticos formados a partir dos debates 

entre a monarquia tradicionalista e as revoluções populares que culminariam com o 

surgimento do partido comunista e do fascismo.     

A intensa movimentação político-social do período compreendido entre a segunda 

metade do século XIX e a primeira metade do século XX, até a II Guerra Mundial (1939-

1945) forneceu uma extensa variedade temática a esses artistas que se debruçaram sobre as 

transformações vistas na sociedade e nos homens de seu tempo.  

Dessa forma, a Literatura e o Cinema italianos representam o choque entre as 

alterações das perspectivas humanas frente a fatos históricos que marcaram a sociedade, 

como as duas guerras mundiais; e as inovações tecnológicas industriais e científicas que 

mudaram completamente as relações sociais do Homem. Assim, em uma sociedade que vê 

tudo ao seu redor mudar com uma incrível velocidade, o Homem desse período, precisando 

adaptar-se às novidades sempre em atualização, volta-se para questões referentes ao seu 
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próprio papel nesse mundo, o sentido de sua existência e a busca angustiante por uma 

identidade menos fragmentária. 

Foi nesse contexto que Verga buscou, por meio de seu romance e das críticas à 

sociedade do século XIX, demonstrar como o sul italiano ficou de fora do grande sonho da 

Unificação e, à margem do desenvolvimento, foi palco de tragédias, crises sociais, políticas 

e econômicas que se perpetuaram ao longo das décadas. Visconti, ao trazer a história da 

família Malavoglia para os anos imediatamente após a Segunda Guerra, também se valeu 

de uma crítica a uma sociedade que ainda engatinhava na formação de sua identidade e se 

ressentia pela inexistência dos valores que possibilitariam o desenvolvimento da 

coletividade. E Scimeca, ao transportar a família para o século XXI, também se volta para 

o questionamento da identidade, da própria definição de povo e de país, para questões 

humanitárias, para a crítica da exploração econômica e política e para a ilustração de um 

povo que ainda se mantém esperançoso para a construção de um futuro mais justo para as 

futuras gerações. 
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CAPÍTULO 4 

 

LITERATURA (e) CINEMA: Visconti e Scimeca visitam verga: a atualização da 

narrativa literária e as raízes das adaptações cinematográficas de I Malavoglia 

 

 

 A primeira adaptação cinematográfica do romance de Verga, publicado em 1881, 

ocorreu em 1948, com o lançamento do filme de Luchino Visconti, La terra trema – 

episodio del mare, ou seja, 67 anos depois. O filme fazia parte da realização de um plano 

de Visconti de produzir uma trilogia sobre os trabalhadores do sul da Itália, os pescadores, 

os mineiros e os camponeses. No entanto, esse sonho não pode ser efetivamente realizado 

em virtude de desentendimentos entre o cineasta e o Partido Comunista italiano que 

financiaria essa trilogia. 

 Já o filme de Scimeca, lançado em 2010, foi filmado 62 anos após La terra trema e 

139 anos após a publicação do romance. Mas, no caso de Scimeca, Malavoglia tornou-se a 

conclusão de um projeto que o cineasta siciliano chamou de seu próprio “Ciclo dei vinti” e 

que inclui Placido Rizzotto (2000) e Rosso Malpelo (2007). Realizado na ordem inversa 

daquela pretendida por Visconti, Scimeca declarou, em determinada ocasião, respondendo 

a uma pergunta de Vito Zagarrio, que,  

 

quando comecei a contar o mundo campesino italiano, e a interessar-me 

por sua história, o meu objetivo era falar sobre um mundo que estava 
desaparecendo. Eu nasci em uma pequena cidade totalmente campestre 

na economia, nas ideias, em seu sentido profundo. Uma cidadezinha 

medieval, exceto pelas duas televisões, alguns carros e uma colheitadeira. 

Um mundo que eu deixei, por necessidade, no início – não havia escola 
de ensino médio! – e depois por escolha. Um mundo verdadeiramente em 

extinção. [...] Abordar o drama de Placido Rizzotto servia para contar 

aquilo que havia acontecido naqueles anos, para deixar uma mensagem, 
mas fundamentalmente, para recuperar um mundo para mim mesmo, ou 

aquela ideia de um mundo que naquele meio tempo eu estava perdendo e 

todos nós estamos perdendo um pouco. (tradução nossa)
133

 

                                                             
133

 “Quando ho iniziato a raccontare il mondo contadino siciliano, a interessarmi della sua storia, 

il mio scopo era quello di raccontare un mondo che stava per scomparire. Sono nato in un piccolo 
paese tatalmente contadino nell’economia, nelle idee, nell’essere profondo. Un paese da medioevo, 

se si escludono due televisori, qualche macchina e una trebbiatrice. Un mondo che ho lasciato, per 

necessità, all’inizio – non c’erano le scuole medie! – e per scelta poi. Un mondo veramente in via 
di estinzione. [...] Affrontare il dramma di Placido Rizzotto mi serviva sì per raccontare quello che 
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 Como se pode observar, enquanto o cinema produzido por Scimeca recupera seu 

próprio mundo, em uma instância mítica de uma sociedade que tende a desaparecer, o 

cinema de Visconti resgata um cinema humano, de homens reais atuando em um mundo 

real, tal como ele certa vez também afirmou ser sua busca ao retratar as pessoas do local 

onde suas estórias se passavam (vide p. 114). Os “homens vivos” de Visconti e o universo 

campestre de Scimeca são então retomados em suas leituras pessoais das obras de Verga (I 

Malavoglia, Rosso Malpelo) ou de fatos reais que compõem a história do sul da Itália 

(Placido Rizzotto).  

 Por meio da adaptação da narrativa literária, cada cineasta buscou destacar os 

elementos de sua realidade e inseriu na trama questionamentos sobre o momento de 

produção de suas obras. Assim, a adaptação de personagens, de localidades, a 

reformulação de conhecimentos populares e de problemas socioeconômicos, encontra, na 

atualização, uma forma de expressão que convida ao enfrentamento e ao posicionamento 

frente às tensões de classe, ao desenvolvimento das sociedades e às questões sociais e 

econômicas que envolvem cada decisão tomada pelos homens e mulheres retratados. No 

entanto, apesar desse retrato evocar a população e os desafios enfrentados pelas condições 

sociais, políticas e econômicas do sul italiano, ao serem transpostos por meio da 

atualização temporal, tais desafios são projetados para envolver um universo significativo 

que não se fecha ao chegar às fronteiras regionais, sendo, portanto, universalizados e 

ampliados. Dessa forma, a retomada de tais questões possibilita, à própria adaptação, 

configurar-se como um veículo para a discussão dos problemas abordados e para despertar 

o senso crítico diante de eventos que necessitam de atenção e não podem ser 

negligenciados.  

Para que isso ocorresse, foram utilizados trechos do romance de Verga, 

características de seus personagens e o estabelecimento de relações de proximidade com o 

texto, além de terem sido realizadas alterações que visaram a uma transformação que 

envolvesse a inclusão de referências do presente da narrativa fílmica e que dialogassem 

com as ocorrências da realidade que poderiam ser reconhecidas pelo público.  

                                                                                                                                                                                         
era successo in quegli anni, per dare un messaggio, ma fondamentalmente per recuperare a me 
stesso un mondo, o quell’idea di mondo che nel frattempo andavo perdendo e stavamo perdendo un 

po’ tutti.” Disponível em http://bibliotecadelcinema.it/incontri/inc_scimeca.htm a partir de um 

encontro em dezembro de 2000, ocorrido na Livraria Bibli di Roma, por iniciativa promovida pela 
Biblioteca Umberto Barbaro e transcrito por Cinemasessanta, n.3, marzo/aprile 2001. 
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Nesse sentido, em grande parte dessas transformações, os cineastas aproveitaram 

lacunas deixadas pelo texto de Verga e, a partir delas, encaixaram leituras possíveis 

quando os dois momentos históricos, o do romance e o da adaptação, foram postos lado a 

lado para a construção ou proposição de uma nova interpretação das obras. Outra forma de 

aproveitamento da narrativa literária foi a leitura de um trecho como uma chave 

interpretativa para a possibilidade de exploração de uma alternativa. Esta última envolve 

particularmente as adaptações dos personagens, como se verá no decorrer das análises. 

Além desse aproveitamento, os cineastas também aumentaram ou reduziram o 

número de personagens, alteraram os arcos destes, ou seja, seus percursos e suas narrativas 

individuais, desdobrando-os em dois ou mais que pudessem trazer os significados e as 

ações daqueles do romance; suprimiram ou realizaram um apagamento de narrativas 

pessoais de alguns desses personagens para destacar a evolução daqueles que eram 

considerados os papéis principais na adaptação, ou ainda, e mais importante, incluíram 

novos sentidos à adaptação. Convém lembrar que esta última consideração segue na esteira 

da hipótese desta tese e envolve justamente observar como a atualização da narrativa 

literária para um momento de produção específico, pós-Segunda Guerra, em La terra 

trema (1948) e os primeiros anos do Terceiro milênio, em Malavoglia (2010), possibilitou 

leituras diferenciadas e como estas foram alteradas ou determinadas pela inclusão de 

elementos da realidade desses períodos, contribuindo para a construção de obras 

autônomas que constituíram documentos importantes para a compreensão de eventos 

significativos de uma época. 

Antes de proceder à análise de algumas dessas transformações geradas a partir 

desse deslocamento temporal da narrativa, é preciso realizar algumas considerações sobre 

as escolhas dos cineastas quanto à adaptação da narrativa literária que determinaram 

transformações fundamentais dessa narrativa e possibilitaram leituras completamente 

novas da obra, principalmente, relacionadas com esse procedimento da atualização da 

narrativa.  

Uma das mudanças a ser considerada envolve o núcleo central da narrativa literária: 

a família Malavoglia. No filme de Visconti, por exemplo, ela é consideravelmente mais 

numerosa do que aquela do romance e do filme de Scimeca como se pode observar pelo 

fotograma que se segue. Na foto, colocada em um quadro na parede, estão os membros da 

família: o avô (Nonno), o pai, de pé atrás, no centro da foto, a mãe com um bebê no colo 
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(não identificado no filme); e os filhos: Vanni, Cola, Mara, Antonio (em pé), Lucia, Alfio e 

Lia (sentados). 

 

          Figura 9: Fotograma do filme La terra trema (1948): foto de família 

 

Além da alteração da maioria dos nomes, preservados apenas o de Antonio (‘Ntoni) 

e Lia (que não apresenta o mesmo arco da personagem do romance), há o acréscimo de três 

filhos à família. É possível depreender que os personagens Cola e Vanni estão relacionados 

a Luca e Alessi, mas o desenvolvimento de suas narrativas particulares segue outra direção 

daquela do romance. Cola vai embora da vila após se envolver com um grupo de 

contrabandistas, e essa situação permite compreender um desdobramento do personagem 

‘Ntoni, do romance de Verga, uma vez que este também se envolve com atividades ilícitas. 

Assim, o personagem Cola assume as características negativas de ‘Ntoni Malavoglia e a 

narrativa de Luca, seu recrutamento como soldado e sua morte na guerra são suprimidos. 

Nesse sentido, com a atualização da narrativa no pós-guerra, é compreensível que os 

jovens não estejam sendo recrutados para o serviço militar nesse momento. O período em 

que a narrativa de Visconti se passa pressupõe a reconstrução do país após os conflitos e o 

desenvolvimento de questionamentos relacionados às tentativas de sobrevivência daqueles 

afetados pela guerra. Outro elemento retomado pela adaptação envolve a ação de grupos 

criminosos que se aproveitavam da situação de miséria e desestruturação econômica para 

conseguir dinheiro de maneira rápida e fácil como pode ser depreendido a partir do 

personagem Cola, uma vez que este abandona a família para fazer parte de um grupo de 

contrabandistas. Também é referido que ‘Ntoni Valastro fora soldado e conhecera as 
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injustiças do mundo, moldando seu caráter e impulsionando-o a lutar contra as injustiças 

cometidas em sua terra natal. 

Também a família Malavoglia, segundo a reconstrução de Scimeca, prescinde da 

presença do personagem Luca. Nos primeiros anos do Terceiro milênio, os conflitos que a 

narrativa fílmica envolve não levam os personagens para o centro de guerras bélicas, mas 

para o centro de batalhas sociais pela sobrevivência. As guerras que ocorrem fora do 

mundo siciliano retratado têm, no entanto, consequências para suas vidas, como é o caso 

da chegada de Alfio, refugiado do norte da África, que atravessou o Mar Mediterrâneo e 

entrou clandestinamente na Itália.  

Na adaptação de Visconti há uma redução importante da participação das mulheres, 

bastante numerosas na vila de Aci Trezza referida no romance. Há muitas personagens 

femininas em seu filme, mas sua influência é menos notada e como se verá oportunamente, 

há um destaque diferenciado para elas, ou seu apagamento em termos da participação 

efetiva nos eventos da narrativa fílmica. No entanto, no filme de Scimeca, as personagens 

femininas têm seus arcos também ampliados com importantes alterações que determinam 

suas atitudes e influenciam a narrativa a partir das conquistas femininas no campo social 

nos últimos anos. 

Além das transformações dos personagens, também o aproveitamento da cultura 

siciliana e seu encontro com a modernidade ganham destaque e são retratados pelos 

cineastas. Dentre esses elementos estão o dialeto siciliano, a importância do trabalho e as 

questões meridionais que colocam a Sicília ainda como uma região que carece de 

desenvolvimento de políticas públicas para melhor atender a população e libertá-la da 

influência de grupos criminosos que exercem o controle de alguns setores da economia e 

da política. Essa atualização dos problemas sociais que marcam a estratificação das 

questões meridionais, ainda presentes na vida dos habitantes da região sul da Itália, reflete-

se no espaço onde as narrativas fílmicas se desenvolvem e nas imagens relacionadas, 

principalmente, com o universo da narrativa de Verga.  

Além disso, expandindo a significação do microcosmo do romance, a atualização 

amplia também a significação das fronteiras, generalizando os problemas individuais e 

elevando a discussão para envolver questões no âmbito coletivo (trabalho, luta de classes, 

conquistas dos direitos de grupos minoritários) e universal (imigração).  
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Outros dados importantes estão relacionados às homenagens prestadas pelos 

cineastas ao romance de Verga e por Scimeca, ao filme de Visconti. Nesse diálogo 

intertextual entre as obras, é possível perceber como Literatura e Cinema mutuamente se 

enriquecem em significações e se retroalimentam ao possibilitarem desdobramentos e 

conexões de estruturas específicas de uma ou outra Arte para a construção de seu 

desenvolvimento como obras autônomas.  
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4.1 Atualização de personagens: Era uma vez a história dos homens vivos 

 

a) ‘Ntoni: Ecce homo! 

 

Não sou, por exemplo, um espantalho, um monstro moral – sou antes 
uma natureza contrária à espécie de homens que, até agora, se veneraram 

como virtuosos. Aqui só para nós, parece-me que isto se ajusta 

precisamente ao meu orgulho. Sou um discípulo do filósofo Dioniso, 

prefiro ser um sátiro a ser um santo. [...] A última coisa que eu prometeria 
seria “melhorar” a humanidade. (NIETZSCHE, 2008, p. 7). 

  

 ‘Ntoni Malavoglia é, possivelmente, um dos personagens de Verga que mais teve 

seu arco de desenvolvimento ampliado e modificado pelas adaptações cinematográficas. 

No romance, ele é o neto de patrão ‘Ntoni, patriarca da família Malavoglia e, segundo já 

referido, este seria o personagem principal da obra de Verga antes de o escritor mudar o 

título anteriormente escolhido para o primeiro romance do Ciclo dei vinti que havia 

planejado. Em ambas as adaptações para o cinema, o jovem ‘Ntoni ganhou destaque e 

passou a ser o protagonista da visitação dos cineastas Visconti e Scimeca. O rapaz tornou-

se o responsável pelos eventos que se sucederam nas obras cinematográficas. Em La terra 

trema (1948), ele decide trabalhar por conta própria e convence a família a hipotecar a 

casa. Em Malavoglia (2010), ‘Ntoni compõe uma música de sucesso e, assim, consegue 

pagar a dívida e resgatar a casa da família após o naufrágio da barca.  

O jovem, primeiro filho de Maruzza e Bastiano, é apresentado no romance como “o 

mais velho, um mandrião de vinte anos, que vivia levando pescoções do avô, e pontapés 

mais abaixo para recuperar o equilíbrio quando o pescoção tinha sido forte demais.” 

(VERGA, 2002, cap. I, p. 14)
134

 Em um dos poucos momentos em que o escritor apresenta 

uma datação definida, a narrativa informa ao leitor que “em dezembro de 1863, ‘Ntoni, o 

neto mais velho, fora recrutado pela Marinha” (VERGA, 2002, cap. I, p. 16)
135

 e por cinco 

anos ele deveria servir como soldado. A avô tenta impedir o recrutamento mas  
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 “il maggiore, un bighellone di vent’anni, che si buscava tutt’ora qualche scappellotto dal 

nonno, e qualche pedata più giù per rimettere l’equilibrio, quando lo scappellotto era stato troppo 

forte” (VERGA, 1999, cap. I, p. 40). 
135

 “nel dicembre 1863, ‘Ntoni, il maggiore dei nipoti, era stato chiamato per la leva di 

mare.”(VERGA, 1999, cap. I, p. 41). 
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Por desgraça, era muito bem feito o rapaz, como ainda se fabricam em 
Aci Trezza, e o médico do recrutamento, quando viu diante de si um 

rapagão daquele tamanho, disse-lhe que seu defeito era o de estar 

plantado como uma pilastra sobre os dois pezões que pareciam folhas de 

figo-da-índia; mas os pés em forma de folhas de figo-da-índia servem 
melhor que botinas apertadas sobre a ponte de um encouraçado, em dias 

de mau tempo; e por isso pegaram o ‘Ntoni sem pedir licença. (VERGA, 

2002, cap. I, p. 16).
136

 

 

Todas as tentativas de impedir que ele fosse enviado como soldado foram frustradas 

e ‘Ntoni deixou a vila de Aci Trezza para retornar anos depois, pouco antes do final do 

prazo estipulado, em razão da morte de seu pai durante uma tempestade no mar. Esse 

retorno antecipado ocasionará a convocação de Luca para seu lugar e resultará em sua 

morte em uma batalha no mar de Catânia.
137

  

 A personalidade de ‘Ntoni revelou-se aos poucos ao leitor por meio dos 

comentários dos familiares sobre o conteúdo das cartas que ele enviava para informar seu 

estado aos parentes. Nelas, ele reclamava das condições de vida de soldado e dos gastos 

nos arredores dos portos. Suas reclamações e queixas causavam desconforto na família e a 

decepção de seu avô. 

 

Finalmente chegou de Nápoles a primeira carta do ‘Ntoni, que pôs em 

polvorosa a vizinhança inteira. Dizia que por aquelas bandas as mulheres 
varriam as ruas com suas saias de seda, e que no cais havia o teatro de 

polichinelo, e vendiam-se pizzas, a dois centavos, daquelas que os 

granfinos comiam, e que sem dinheiro ali não se podia viver, que não era 

como em Trezza, onde, afora a taverna da Santuzza, não se sabia como 
gastar um tostão. – Mandemos pois o dinheiro para esse guloso comprar 

suas pizzas! Resmungava o patrão ‘Ntoni; ele não tem culpa de ser assim, 

é do seu feitio; é feito um bacalhau, que até prego enferrujado engoliria. 
Se não o tivesse levado para batizar nos meus próprios braços, diria que 

dom Giammaria colocou açúcar na boca dele em vez de sal. (VERGA, 

2002, cap. I, p. 19).
138
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 “Per disgrazia il ragazzo era fatto con coscienza, come se ne fabbricano ancora ad Aci Trezza, 

e il dottore della leva, quando si vide dinanzi quel pezzo di giovanotto, gli disse che aveva il defetto 
di esser piantato come un pilastro su quei piedacci che sembravano pale di ficodindia; ma i piedi 

fatti a pala di ficodindia ci stanno meglio degli stivalini stretti sul ponte di una corazzata, in certe 

giornataccie; e perciò si presero ‘Ntoni senza dire ‘permettete’.”(VERGA, 1999, cap. I, p. 41). 
137

 Vide nota sobre a morte de Luca à página 68-69. 
138

 “Finalmente arrivò da Napoli la prima lettera di ‘Ntoni che mise in rivoluzione tutto il vicinato. 

Diceva che le donne, in quelle parti là, scopavano le strade colle gonnelle di seta, e che sul molo 

c’era il teatro di Pulcinella, e si vendevano delle pizze, a due centesimi, di quelle che mangiano i 

Signori, e senza soldi non ci si poteva stare, e non era come a Trezza, dove se non si andava 
all’osteria della Santuzza non si sapeva come spendere un baiocco. – Mandiamogli dei soldi per 
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 Em sua primeira carta, ‘Ntoni demonstrava a admiração e o encantamento com a 

cidade de Nápoles e as novidades que encontrara ali, além da efervescência da vida social 

tão completamente oposta à simplicidade e rudeza de sua terra natal. Sentia-se parte de um 

mundo completamente diferente e esse comportamento desagradava ao avô que acreditava 

que o jovem estava começando a trilhar um caminho do qual não teria volta, atribuindo 

essa postura à imaturidade do neto. A segunda carta, ao chegar, provocou ainda mais 

descontentamentos da parte do avô e do pai. Nesta, ‘Ntoni estava finalmente se 

familiarizando com o serviço militar e com as dificuldades da vida de soldado. Pela 

primeira vez, ele estava diante da vida real, tendo que lidar com problemas que, para ele, 

tornavam-se cada vez maiores e mais terríveis, mas eram insignificantes para homens que 

já haviam passado por situações ainda mais difíceis no mar. 

 

Mas pouco tempo depois, o ‘Ntoni tinha arranjado um camarada letrado, 
e desabafava, queixando-se da má vida a bordo, da disciplina, dos 

superiores, do arroz empapado e dos sapatos apertados. – Uma carta que 

não valia os vinte centavos do correio! Resmungava o patrão ‘Ntoni. A 
Longa implicava com aqueles garranchos, que pareciam anzóis de peixe-

lua, e não podiam dizer nada de bom. O Bastianazzo abanava a cabeça e 

fazia que não, que assim não estava certo, e, tivesse sido com ele, teria 

colocado sempre coisas alegres, de fazer os outros rirem do fundo do 
coração, ali no papel, – e apontava para ele com o dedo grosso como a 

régua do escalmo – se não por outra coisa, por compaixão da Longa, que, 

coitadinha, não se dava sossego, e parecia uma gata que perdera os 
gatinhos. [...]. 

– Não vivo dizendo a vocês que esse rapaz devia ter nascido rico, como o 

filho do patrão Cipolla, para ficar de papo para o ar e sem fazer nada? 

(VERGA, 2002, cap. I, p. 21).
139

   

 

                                                                                                                                                                                         
comperarsi le pizze, al goloso! Brontolava padron ‘Ntoni; già lui non ci ha colpa, è fatto cosi; è 

fatto come i merluzzi, che abboccherebbero un chiodo arrugginito. Se non l’avessi tenuto a 

battesimo su queste braccia, direi que don Giammaria gli ha messo in bocca, dello zucchero invece 

di sale.” (VERGA, 1999, cap. I, p. 43-44) 
139

 “Ma dopo un po’ di tempo ‘Ntoni aveva pescato un camerata che sapeva di lettere, e si sfogava 

a lagnarsi della vitaccia di bordo, della disciplina, dei superiori, del riso lungo e delle scarpe 

strette. – Una lettera che non valeva i venti centesimi della posta! Borbottava padron ‘Ntoni. La 

Longa, se la prendeva con quegli sgorbj, che sembravano ami di pesceluna, e non potevano dir 
nulla di buono. Bastianazzo dimenava il capo e faceva segno di no, che così non andava bene, e se 

fosse stato in lui ci avrebbe messo sempre delle cose allegre, da far ridere il cuore agli altri, lì 

sulla carta, – e vi appuntava un dito grosso come un regolo da forcola – se non altro per 
compassione della Longa, la quale, poveretta, non si dava pace, e sembrava una gatta che avesse 

perso i gattini. [...]. 

– Non ve lo dico io che quel ragazzo avrebbe dovuto nascer ricco, come il figlio di padron Cipolla, 
per stare a grattarsi la pancia senza far nulla!” (VERGA, 1999, cap. I, p. 45). 
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Ao retornar para casa, algumas evidências do comportamento de ‘Ntoni Malavoglia 

ficaram ainda mais perceptíveis. O rapaz se vangloriava das roupas do serviço militar e 

passeava pela cidade, cumprimentando os vizinhos, orgulhoso da atenção que recebia. Para 

‘Ntoni, esses momentos eram especiais e deveriam durar para sempre. Algo 

completamente oposto ao que era esperado por seus familiares, uma vez que, após a 

tragédia com a barca, ‘Ntoni deveria ajudá-los a pagar a dívida com tio Crocifisso e 

trabalhar duramente junto com os demais para impedir que a crise se agravasse.  

 

O ‘Ntoni tinha chegado em dia de festa, e andava de porta em porta a 
cumprimentar os vizinhos e os conhecidos, de modo que onde passava 

todos ficavam a olhar para ele; os amigos seguiam-no em cortejo, e as 

moças debruçavam-se às janelas [...]. O ‘Ntoni foi-se embora todo 
gabola, rebolando os quadris, com um cortejo de amigos, e gostaria que 

todos os dias fossem domingo, para passear com sua camisa de estrelas; e 

nesse dia depois do almoço divertiram-se trocando socos com o 

compadre Pizzuto [...]. Enfim, o ‘Ntoni passou o dia inteiro se divertindo; 
porém à noite, quando estavam em volta da mesa conversando, e a mãe 

perguntava-lhe isso e aquilo, e os garotos, meio adormecidos, não tiravam 

os olhos dele, e a Mena apalpava-lhe a boina e a camisa de estrelas para 
ver como eram feitos, o avô disse que lhe arranjara serviço por dia na 

chalupa do compadre Cipolla, com um bom pagamento. (VERGA, 2002, 

cap. VI, p. 83-85).
140

 

 

Uma das diferenças fundamentais para a expansão da narrativa particular do 

personagem ‘Ntoni encontra-se em sua postura com relação ao trabalho. No romance de 

Verga, o rapaz não sentia que o trabalho no mar fosse algo que o agradasse, e comparava 

as dificuldades da vida de pescador àquelas da vida de soldado. 

 

De madrugada, quando ele foi acordar o neto, faltavam duas horas para 

amanhecer, e o ‘Ntoni teria gostado de ficar mais um pouco debaixo das 

cobertas; quando saiu ao quintal bocejando, os Três Bastões ainda 
estavam altos lá para as bandas de Ognina, de pernas para o ar, as 
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 “’Ntoni era arrivato in giorno di festa, e andava di porta in porta a salutare i vicini e i 

conoscenti, sicché tutti stavano a guardarlo dove passava; gli amici gli facevano codazzo, e le 

ragazze si affacciavano dalle finestre [...]. ‘Ntoni se ne andò tutto borioso, dondolandosi sui 
fianchi con un codazzo di amici, e avrebbe voluto che tutti i giorni fosse domenica, per menare a 

spasso la sua camicia colle stelle; quel dopopranzo si divertirono a prendersi a pugni con compare 

Pizzuto[...]. Insomma ‘Ntoni si divertì tutta la giornata; però la sera, mentre stavano attorno al 
desco a chiacchierare, e la mamma gli domandava di questo e di quello, e i ragazzi, mezzo 

addormentati, lo stavano a guardare con tanto d’occhi, e Mena gli toccava il berretto e la camicia 

colle stelle, per vedere com’eran fatti, il nonno gli disse che gli aveva trovato d’andare a giornata 
nella paranza di compar Cipolla, con una bella paga.” (VERGA, 1999, cap. VI, p. 87-88). 
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Plêiades cintilavam do outro lado, e o céu formigava de estrelas, que 
pareciam faíscas correndo no fundo preto da frigideira. – É a mesma 

coisa de quando eu era soldado, que tocava a alvorada nos corredores, 

resmungava o ‘Ntoni. Desse jeito não valia a pena voltar para casa! 

(VERGA, 2002, cap. VI, p. 85-86).
141

 

 

Já no filme de Visconti, o personagem ‘Ntoni Valastro procurava fazer com que os 

outros pescadores compreendessem como o sistema dos atravessadores do pescado 

prejudicava os trabalhadores. Ele é representado com um rapaz esforçado e correto que não 

admitia as injustiças às quais todos eram submetidos. Em um determinado momento, Cola, 

irmão de Antonio, um personagem acrescido à narrativa fílmica por Visconti, argumenta 

com o avô, identificado apenas como Nonno, a razão de o rapaz estar revoltado com a 

situação dos pescadores. 

 

Antonio: Accusí nun si po’ campari cchiú! 
V’aiu rittu tanti voti, nannu! 

Antonio: Assim não se pode ir adiante! Eu já 
lhe disse muitas vezes, vovô! 

Il nonno rivolgendosi a Cola:    O avô volta-se para Cola: 

Nonno: Cola, cchi avi ‘Ntoni? 
 

Cola: Nannu, ‘u sapiti cchi è? Ca ‘Ntoni è 

statu ‘n continenti a surdatu, e ‘i cosi storti 

n’i po’ suppurtari. Uora, nun ‘rraggiuna 
cchiù comu a nuàutri: arragiuna ‘i n’autra 

manera. E’ bberu ‘Ntoni? 

Nonno: Iu su’ di settant’anni e ai 
‘rraggiunatu sempri ‘i ‘na manera, e ‘i cosi 

m’ànu iutu beni. ‘Ntoni av’ascutari ‘i vecchi, 

picchì ‘u pruvebbiu anticu dici: forza di 

giúvini e sintimentu di vecchi! (VISCONTI, 

1951, 18-19)
142

 

Nonno: Cola, o que está acontecendo com 
Antonio? [...] 

Cola: Vovô, o senhor sabe do que se trata? 

Antonio esteve no continente, como soldado, 

e não pode suportar as injustiças. Ora, não 
pensa mais como nós: pensa de outra maneira. 

Não é mesmo, Antonio? [...] 

Nonno: Eu tenho sessenta anos e sempre 
pensei do mesmo jeito e tudo deu certo. 

Antonio, você deve ouvir os mais velhos, 

porque o provérbio antigo diz: força dos 

jovens e cérebro dos velhos! (tradução nossa)  
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 “La mattina, quando egli andò a svegliare il nipote, ci volevano due ore per l’alba, e ‘Ntoni 

avrebbe preferito starsene ancora un po’ sotto le coperte; allorché uscì fuori nel cortile 
sbadagliando, i Tre Bastoni era ancora alto verto l’Ognina, colle gambe in aria, le Puddara 

luccicava dall’altra parte, e il cielo formicolava di stelle, che parevano le monachine quando 

corrono sul fondo nero della padella. – È la stessa cosa come quand’ero soldato, che suonava la 
diana nei traponti, borbottava ‘Ntoni. Allora non valeva la pena di tornare a casa!” (VERGA, 

1999, cap. VI, p. 88-89). 
142

 “Antonio: Così non si può andare avanti! Ve l’ho detto tanto volte, nonno! 

Il nonno rivolgendosi a Cola: 
Nonno: Cola, che cos’ha Antonio?[...] 

Cola: Nonno, sapete di che si tratta? Antonio è stato in continente, a fare il soldato, e le cose 

ingiuste non le può sopportare. Ora, non ragiona piú come noi: ragiona in un altro modo. É vero 
Antonio? 
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A forma como ‘Ntoni via o mundo ao seu redor a partir das experiências como 

soldado havia sido moldada pelo conhecimento das injustiças a que muitas outras pessoas 

estavam sujeitas também em outros lugares além de sua terra natal. O problema social que 

o atormentava, a exploração dos trabalhadores por um pequeno grupo que detinha certas 

regalias e poder sobre o trabalho dos pescadores, não era um fato isolado. Pagando valores 

muito abaixo do mercado pela produção de um dia inteiro de pesca em automar, os 

atravessadores ganhavam muito mais com a revenda nas cidades próximas, junto a outros 

comerciantes, enquanto exploravam os pescadores que se arriscavam para conseguir os 

peixes que estavam cada vez mais distantes da costa.  

O ‘Ntoni do filme La terra trema (1948) é, pois, caracterizado como um 

trabalhador incansável, mas inconformado com a relação estabelecida entre pescadores e 

atravessadores que ao atribuir os preços que desejavam, sem realmente serem aqueles que 

a mercadoria valia, ficavam com todos os lucros do trabalho perigoso e cansativo dos 

pescadores. Sua indignação chegou então ao auge quando, após uma noite inteira no mar, 

os barcos voltaram quase vazios para a cidade. 

 

Antonio: E’ ‘nutili chi gghiti furriannu. ‘U 
mari è sicco e ‘a nuttata è nira. N’e’ vacchi 

semu assai: nun c’è nenti cchi fari. Putiti 

travagghiari tuti quanti siti... Ci vulissi ca ‘u 
mari d’a Trizza fussi ‘ranni quantu tutta 

Catania! 

Cola: Eh, sí? E allura chi c’era bisognu? Si 

nni putíanu fari specchiu ‘i piscatori d’a 
Trizza! [...] 

Nonno: Chissu è ‘u mari ca ni resi Diu, e cu 

chissu n’àmu a cuntintari. 
Antonio: Sí, nannu: Diu n’u resi ‘stu 

tanticchia di mari fora ‘i faragghiuni... e nni 

resi macari ‘sti varchi qui... ca nun putemu iri 
luntanu... però nannu, ‘u Signuri nun l’à 

‘mbintati ‘sti riatteri, ca ni sfrúttanu sempri a 

nuàutri piscaturi! [...] 

Cola: Nannu, però vui... vaiti troppu fidúcia 
p’i cristiani... bi cririti ca como siti onestu vui 

ànu a éssiri macari l’autri... 

Antonio: Sí, è propriu daccussí: a mmia mi 
dispiaci quannu viu ‘na cosa fitusa: ca 

Antonio: É inútil que vocês façam algo. O 
mar é severo e a noite é negra. Somos muitos 

nos barcos: não há nada a fazer. Mesmo se 

trabalhássemos todos juntos. O mar de Trezza 
deveria ser tão grande quanto a cidade de 

Catânia! 

Cola: Sim? E que necessidade há, então? Os 

pescadores de Trezza deveriam poder te 
seguir. [...] 

Nonno: Este é o mar que Deus nos deu e 

devemos nos contentar com isto. 
Antonio: Sim, vovô. Deus nos deu este 

pedaço de mar e além dele os farilhões... e nos 

deu esses barcos... com os quais não se pode ir 
longe... mas, vovô, o Senhor não inventou 

esses comerciantes que exploram a nós 

pescadores! [...] 

Cola: Mas, vovô... o senhor tem muita 
confiança nos homens... acredita que os outros 

são honestos como o senhor... 

Antonio: Sim, é assim mesmo: eu me 
desagrado ao ver uma coisa sórdida como 

                                                                                                                                                                                         
Nonno: Io ho settant’anni e ho ragionato sempre in un modo, e tutto mi è andato bene. Antonio 

deve ascoltare i vecchi, perché il proverbio antico dice: forza di giovani e cervello di vecchi!” 
(tradução em língua italiana de Fausto Montesanti).  
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s’arrichíscunu sulu a ‘i nostri spaddi! 

(VISCONTI, 1951, p. 26-27).
143 

esta: que enriqueçam às nossas custas! 
(tradução nossa). 

 

O ‘Ntoni de Visconti está preocupado com o prejuízo da comunidade, voltado para 

as questões dos trabalhadores e, por isso, decidiu iniciar o levante que culminaria em sua 

prisão. Após uma discussão na praia por causa do preço do pescado, ‘Ntoni roubou uma 

das balanças, jogou fora os peixes que estavam sendo pesados e atirou a balança ao mar 

iniciando uma briga entre os pescadores e os atravessadores. 

 

         Figura 10: Fotograma do filme La terra trema (1948): Antonio joga fora os peixes 
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 “Antonio: É inutile che vi date da fare. Il mare è secco, e la notte è nera. Siamo troppi, nelle 

barchi: non c’è niente da fare. Anche se lavorate tutti insieme... Il mare di Trezza dovrebbe essere 

grande quanto la città di Catania! 

Cola: Sí? E che bisogno c’era, allora? I pescatori di Trezza avrebbero potuto specchiarvisi![...] 

Nonno: Questo è il mare che Dio ci ha dato e dobbiamo contentarci di questo. 
Antonio: Sí, nonno: Dio ci ha dato questo pezzetto di mare oltre i faraglioni... e ci ha dato anche 

queste barche... con cui non si può andare lontano... però, nonno, il Signore non ha inventato 

questi rigattieri che sfruttano sempre noi pescatori! [...] 
Cola: Però, nonno... voi avete troppa fiducia negli uomini... credete che gli altri siano onesti come 

voi. 

Antonio: Sí, è proprio cosí: a me dispiace vedere una cosa sporca come questa: che si 
arricchiscono solo alle nostre spalle!” (tradução em língua italiana de Fausto Montesanti). 
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Figura 11: Fotograma do filme La terra trema (1948): Antonio conclama os pescadores 

 

No entanto, os atravessadores solicitaram que ele fosse solto porque, para a 

continuidade da produção, o rapaz era uma peça fundamental. Quando compreendeu isso, 

após ser solto, ‘Ntoni começou a perceber como os vários setores da economia estavam 

interdependentes e apesar de serem explorados, os trabalhadores eram aqueles que 

produziam a riqueza dos patrões e, consequentemente, possibilitavam que os 

atravessadores tivessem lucro com a venda do pescado sem passar um único dia no mar. 

 

Antonio: ‘U vidístuvu? ‘Nni mísunu ‘n 
priciuni picchí ‘a leggi dici ca fícimu ‘a 

mancanza... però, quannu fa comudu a iddi, 

‘a leggi nun cunta cchiú. E ‘nni manna fora! 
‘U sapiti sèntiri cchi ben’a diri chissu? V’u 

ricu iu! [...] 

Antonio: Ven’a diri ca ci ànu bisognu di 

nuàutri! 
Cola: Comu po’ èssiri mai ca ‘occherunu avi 

bisognu di nuàutri?... Nuàutri semu carni ‘i 

travagghiu, comu ‘u sceccu ‘i cumpari Janu. 
Cu po’ aviri bisognu ‘i nuàutri? ‘U pisci d’u 

mari, pi fàrisi pigghiàri! 

Antonio: B’u ricu iu, ca ci ànnu bisognu di 
nuàutri! Annunca, picchí sempri amo a 

ghièssiri sutt’a iddi? Lassàmuli suli! E biremu 

unni vannu iddi! Viremu comu màncianu 

senza ‘i nostri spaddi! 
Nonno: ‘Ntoni, cu’ cancia ‘a vecchia p’a 

nova, peiu si trova! 

Antonio: Nannu, ‘i vostri pruvebbi èranu 
bboni ‘na vota: uora cchiú no! Non bbi criríti 

Antonio: Viram só? Eles nos colocaram na 
cadeia porque a lei disse que tínhamos 

cometido um crime... mas, quando é do 

interesse deles, a lei não conta. E nos 
libertaram! Conseguem compreender o que 

isso significa? Eu vou lhes dizer! [...] 

Antonio: Quer dizer que eles precisam de nós! 

 
Cola: Mas como é possível que algum deles 

precise de nós?... Nós somos burros de carga, 

como o asno do compadre Jano. Quem pode 
precisar de nós? Os peixes, para serem 

pescados! 

Antonio: Eu lhes digo que precisam de nós! E 
então, por que ficar sempre submetidos a eles? 

Vamos deixá-los sozinhos! E veremos até 

onde eles vão! Vejamos como vão comer sem 

a nossa ajuda! 
Nonno: ‘Ntoni, quem troca o certo pelo 

duvidoso, perigo encontra! 

Antonio: Vovô, seus provérbios eram bons 
antigamente: agora não mais! Não pense que 
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ca sugnu pazzu. Arraggiúnu ch’i sentimenti, 
no cch’i peri! Nun vogghiu fari Mali a 

nuddu... però bi ricu ca nun semu vinuti a ‘stu 

munnu pi fari ‘a vita d’i piducchiusi, senza 

mai aviri ‘na spiranza di putírini sullivari... 
Ammenu a èssiri patruni d’a nostra vita e di 

chhidda d’i nostri famigghi! 

Nonno: Vostru patri travagghiava sempri e 
non si lamintava mai! 

Cola: Sì, però ‘u patri è mottu a mari, fora di 

Capu Mulini... Cu’ ‘u ringrazziàu? Ca 
travagghiàu tutta ‘a vita pi ll’àutri! Uora 

cchiù cu’ cci penza pi iddu e pi’ tutti chiddi 

comu a iddu, ca sunu morti a mari, ca 

travagghiàunu pi ll’àutri? (Visconti, 1951, p. 

36-38).
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eu esteja louco. Penso com a cabeça e não 
com os pés! Não quero fazer mal a ninguém... 

mas eu lhes digo que não viemos ao mundo 

para viver como mendigos, sem poder esperar 

uma vida melhor... mas podemos ser pelo 
menos donos das nossas vidas e da vida da 

nossa família! 

Nonno: Seu pai sempre trabalhou e nunca se 
lamentou! 

Cola: Sim, mas nosso pai morreu no mar, 

além do Cabo Mulini... Quem lhe agradeceu? 
Depois de ter trabalhado a vida toda para os 

outros? E agora quem pensa nele e em todos 

os outros que como ele morreram no mar, 

trabalhando para os outros? (tradução nossa) 

 

As injustiças sociais praticadas pelos patrões e atravessadores que lucravam com o 

trabalho árduo dos pescadores revoltaram ainda mais o jovem ‘Ntoni. Ele chegou à 

conclusão de que os trabalhadores são os verdadeiros produtores da riqueza, mas não 

conseguiam usufruir de sua produção por serem explorados em todos os níveis de seu 

trabalho, desde precárias condições para a pesca, valores altos em diárias de aluguéis de 

barcos, preços baixos pelas barricas de peixe, e nenhum outro direito caso não pudessem 

produzir o necessário para cumprir a cota combinada do dia. Foi, justamente, depois desse 

evento que ‘Ntoni decidiu trabalhar por conta própria e para isso a família hipotecou a casa 

para comprar um barco melhor que pudesse navegar em lugares mais distantes da costa. 
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 “Antonio: Avete visto? Ci hanno messo in prigione perchè la legge dice che abbiamo commesso 

una reato... però quando fa comodo a loro, la legge non conta più. E ci fa uscire! Riuscite a capire 

cosa significa questo? Ve lo dico io! [...]. Vuol dire che hanno bisogno di noi! 
Cola: Ma come è possibile che qualcuno abbia bisogno di noi?... Noi siamo carne da lavoro, come 

l’asino di compare Jano. Chi può avere bisogno di noi? I pesci, per farsi pescare! 

Antonio: Ve lo dico io, che hanno bisogno di noi! E allora, perchè restare sempre sottoposti a 
loro? Lasciamoli soli! E vediamo dove vanno finire! Vediamo come mangiano senza il nostro 

aiuto! 

Nonno: Antonio, chi cambia la via vecchia per la nuova, peggio si trova! 

Antonio: Nonno, i vostri proverbi erano buoni una volta: ora non piú! Non crediate che io sia 
pazzo. Ragiono con la testa, non con i piedi! Non voglio fare del male a nessuno... però vi dico che 

non siamo venuti al mondo per fare la vita dei pezzenti, senza poter sperare di migliorare... ma per 

essere almeno padroni della nostra vita e di quella delle nostre famiglie! 
Nonno: Vostro padre lavorava sempre e non si lamentava mai. 

Cola: Sí, però nostro padre è morto sul mare, oltre Capo Mulini... Chi l’ha ringraziato? Dopo aver 

lavorato tutta la vita per gli altri! Ormai chi pensa piú a lui e a tutti quelli che come lui sono morti 
sul mare, lavorando per gli altri?” 
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Como mencionado anteriormente, os cineastas, ao adaptarem uma obra literária, 

podem se valer de elementos presentes na narrativa ou de espaços deixados pelo autor que 

possam ser aproveitados para inserir uma nova interpretação ou uma complementação da 

história de um determinado personagem. No caso da revolta de ‘Ntoni com os 

atravessadores, Visconti aproveitou-se de duas oportunidades. A primeira, a descrição de 

um personagem específico do romance, o tio Crocifisso, aliada a um evento da narrativa 

literária que mostra a revolta de ‘Ntoni com as dificuldades da vida de pescador. A 

segunda, e mais importante para o contexto de produção do filme, foi a encomenda do 

Partido Comunista italiano que visava a valorização dos trabalhadores e o destaque para a 

luta de classes que se tornou foco principal do período eleitoral italiano após a Segunda 

Guerra. 

Nesse sentido, pois, é possível identificar essa luta particular de ‘Ntoni Valastro 

quando se observa a caracterização do personagem Crocifisso, de Verga. Esse personagem 

foi o responsável pela venda dos tremoços a crédito para os Malavoglia aguardando que, 

com o repasse do produto em outros portos, a família pagasse a dívida. No entanto, com o 

naufrágio do Providência, ele ficou com o prejuízo, exigindo a devolução do investimento. 

No romance, sua descrição carrega, justamente, o comportamento dos atravessadores 

criticados e acusados por ‘Ntoni Valastro: 

 

Ele era um bom diabo, e vivia de empréstimos aos amigos, não tinha 
outro ofício, e para isso passava o dia inteiro na praça, de mãos nos 

bolsos, ou encostado na parede da igreja, com seu casacão todo puído, 

pelo qual não dariam um tostão furado; mas tinha todo o dinheiro que 

quisessem [...] com a condição de que lhe fossem devolvidos no 
domingo, de prata e com as colunas, e acompanhados de um carlino a 

mais, como era justo, porque “amigos, amigos, negócios à parte”. 

Comprava também a pesca toda de uma vez, com abatimento, quando o 
pobre diabo que a fizera precisava imediatamente de dinheiro; mas tinha 

que ser pesada nas balanças dele, que eram falsas como Judas, diziam os 

que nunca estavam satisfeitos e têm um braço comprido e o outro curto, 

como São Francisco; e adiantava também o dinheiro para a companha, se 
quisessem, e recebia somente o adiantado, e um rolo de pão por cabeça, 

além de meio quartilho de vinho, e não queria mais nada, pois era cristão 

e teria que prestar contas a Deus daquilo que fazia nesse mundo. 

(VERGA, 2002, cap. IV, p. 57-58).
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 “Egli era un buon diavolaccio, e viveva imprestando agli amici, non faceva altro mestiere, che 

per questo stava in piazza tutto il giorno, colle mani in tasche, o addossato al muro della chiesa, 

con quel giubbone tutto lacero che non gli avreste dato un baiocco; ma aveva denari sin che ne 

volevano [...] a pato di averli restituiti la domenica, d’argento e colle colonne, che ci era un 
carlino dippiù, come era giusto, perché “coll’interesse non c’è amicizia”. Comprava anche la 
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 No capítulo VI do romance, após um dia de trabalho no mar, o barco onde ‘Ntoni 

trabalhava conseguiu uma grande quantidade de peixes: 

 

As redes formigavam e cintilavam ao sol à medida que saíam da água, e o 

fundo da chalupa parecia todo forrado de prata viva. – Desta vez o patrão 

Fortunato vai ficar contente, murmurou o Barabba, todo vermelho e 

suado, e não vai ter como jogar na nossa cara os três carlinos que nos 
paga por dia. 

A – É o que nos cabe! Acrescentou o ‘Ntoni, moer os ossos para os 

outros; e depois, quando juntamos um pouco de dinheiro, vem o diabo e 

leva. (VERGA, 2002, cap. VI, p. 90).
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 Essa parte da narrativa inicia os episódios de revolta de ‘Ntoni com as condições de 

vida a que sua família estava submetida. Em outro momento, ‘Ntoni desejava deixar a vila 

para tentar “fazer fortuna” longe de Aci Trezza. No trecho abaixo, é possível encontrar 

também uma das raízes do diálogo do filme de Visconti. 

 

– É! resmungou o ‘Ntoni, ao mesmo tempo, quando tivermos suado de 
fadiga para fazer o ninho, faltará o pãozinho; e quando conseguirmos 

recuperar a casa da nespereira, deveremos continuar a consumir a vida de 

segunda a sábado; e voltar sempre ao começo! [...]. Mas desde então, só 

pensava naquela vida sem preocupações e fadiga, que os outros levavam; 
e à noite, para não ouvir aquela prosa sem graça, punha-se à porta, 

encostado à parede, para ver as pessoas que passavam e digerir sua má 

sorte; assim, pelo menos, descansava [...] – Carne de burro! Resmungava; 
eis o que somos! Bestas de carga! E via-se bem que estava cansado 

daquela vida de cão, e queria ir fazer fortuna, como os outros; e com isso 

a mãe, coitadinha, afagava-lhe as costas, e afagava-o também com o tom 

de voz e com os olhos rasos d’água, olhando-o fixamente para ler dentro 
dele e tocar-lhe o coração. Mas ele dizia que não, que seria melhor para 

                                                                                                                                                                                         
pesca tutta in una volta, con ribasso, quando il povero diavolo che l’aveva bisogno subito di 
denari, ma dovevano pesargliela colle sue bilancie, le quali erano false come Giuda, dicevano 

quelli che non erano mai contenti, ed hanno un braccio lungo e l’altro corto, come San Francesco; 

e anticipava anche la spesa per la ciurma, se volevano, e prendeva soltanto il denaro anticipato, e 
un rotolo di pane a testa, e mezzo quartuccio di vino, e non voleva altro, ché era cristiano e di quel 

che faceva in questo mondo avrebbe dovuto dar conto a Dio.” (VERGA, 1999, cap. IV, p. 69). 
146

 “Le reti formicolavano e scintillavano al sole a misura che s’affacciavano dall’acqua, e tutto il 

fondo della paranza sembrava pieno d’argento vivo. – Padron Fortunato ora sarà contento, 
momorò Barabba, tutto rosso e sudato, e non ci rinfaccerà quei tre carlini che ci dà per la gionata. 

 – Questo ci tocca a noi! aggiunse ‘Ntoni, a romperci la schiena per gli altri; e poi quando 

abbiamo messo assieme un pó di soldi, viene il diavolo e se li mangia.” (VERGA, 1999, cap. VI, p. 
91-92).  
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ele e para todos; e que quando voltasse todos ficariam contentes. 

(VERGA, 2002, cap. XI, p. 217).
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A ganância de tio Crocifisso e a forma como era acusado de “roubar” no peso do 

pescado são índices importantes que contribuíram para a transposição da narrativa, assim 

como a revolta de ‘Ntoni com o trabalho que pagava pouco e consumia todas as suas 

forças. O segundo fator mencionado, aliado a essa revolta do rapaz é, possivelmente, 

aquele que determinou a posição assumida por ‘Ntoni diante das injustiças sofridas pelos 

pescadores e também a percepção de uma impossibilidade diante dos problemas 

enfrentados por ele. Apenas com a união de todos os trabalhadores contra o sistema 

instituído seria possível reverter a situação e conseguir mudar as condições de trabalho, 

garantir um valor mais adequado ao produto do trabalho dos pescadores e impedir a 

exploração da mão de obra. No entanto, ‘Ntoni também descobriu que apenas o desejo de 

mudar a situação vigente não ocasionava a mudança, uma vez que as classes mais altas 

detinham o poder sobre as instituições governamentais e para a manutenção de seus 

privilégios impediriam que as tentativas de mudanças no sistema fossem efetivamente 

realizadas. Esse fator pode ser visto quando os atravessadores pediram a soltura de ‘Ntoni 

e, depois, após o naufrágio da barca da família, ‘Ntoni não conseguia emprego com 

nenhum dos outros donos dos barcos da cooperativa. 

 A atualização de Visconti transformou o personagem ‘Ntoni, de um rapaz pouco 

interessado no trabalho e muito mais preocupado com jogos, bebidas e mulheres, ou seja, 

aquilo que a vida poderia lhe oferecer em termos de divertimento; em um jovem engajado 

na luta por melhorias das condições de trabalho e, principalmente, pela dignidade do 

trabalhador, pelo recebimento do valor devido por seu trabalho e pelo fim da exploração 

imposta pelos atravessadores do pescado. A luta de ‘Ntoni Valastro se insere, dessa 
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 “– Sì! Brontolò ‘Ntoni, intanto, quando avremo sudato e faticato per farci il nido ci mancherà il 

panìco; e quando arriveremo a ricuperar la casa del nespolo, dovremo continuare a logorarci la 

vita dal lunedì al sabato; e saremo sempre da capo! [...]. Ma d’allora in poi non pensava ad altro 

che a quella vita senza pensieri e senza fatica che facevano gli altri; e la sera, per non sentire 
quelle chiacchiere senza sugo, si metteva sull’uscio colle spalle al muro, a guardare la gente che 

passava, e digerirsi la sua mala sorte; almeno così si riposava [...]. – Carne d’asino! Borbottava; 

ecco cosa siamo! Carne da lavoro! E si vedeva chiaro che era stanco di quella vitaccia, e voleva 
andarsene a far fortuna, come gli altri; tanto che sua madre, poveretta, l’accarezzava sulle spalle, 

e l’accarezzava pure col tono della voce, e cogli occhi pieni di lagrime, guardandolo fisso per 

leggergli dentro e tocargli il cuore. Ma ei diceva di no, che sarebbe meglio per lui e per loro; e 
quando tornava poi sarebbero stati tutti alegri.” (VERGA, 1999, cap. XI, p. 183-184).  
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maneira, na luta da classe trabalhadora, não apenas após a Segunda Guerra mundial, 

quando todos os setores da economia italiana viviam uma crise sem precedentes em razão 

da destruição impetrada tanto por soldados dos países Aliados quanto dos países do Eixo; 

mas é também uma luta que vigora até os dias atuais.  

Atualmente, as questões meridionais no sul da Itália envolvem situações de trabalho 

precárias, de exploração da classe trabalhadora, salários baixos e jornadas longas e 

estafantes. Além disso, as regiões sulistas enfrentam o domínio de grupos criminosos que 

ainda comandam instituições, determinam a condução da economia, da política e da 

sociedade.  

 Outra característica importante do filme de Visconti relaciona-se com a ideologia 

de sua base argumentativa, uma vez que a narrativa é sustentada pelos preceitos do 

materialismo dialético. 

 
Marx constatou que o progresso técnico, o poder exercido sobre a 

natureza, a liberação do homem com relação à natureza e o 

enriquecimento geral da sociedade ‘moderna’, ou seja, capitalista, traziam 
consigo uma contradição consequente: a servidão, o empobrecimento de 

uma parte cada vez mais numerosa dessa sociedade – o proletariado. 

(LEFEBVRE, 2010, p. 13-14). 

 

Essa contradição fica evidente no episódio da prisão de ‘Ntoni Valastro e sua 

libertação logo em seguida, como já foi mencionado. A necessidade de que os pescadores 

continuem trabalhando para a geração das riquezas que mantêm as classes mais 

privilegiadas que por sua vez exploram a classe trabalhadora a tal ponto que ela continue 

dependente das condições estabelecidas pela relação de trabalho. ‘Ntoni é solto porque 

precisa voltar a pescar, enquanto recebe um valor tão baixo pelo pescado que sua única 

alternativa é continuar trabalhando apenas para a manutenção das necessidades básicas. 

Nesse contínuo círculo vicioso de exploração e dependência reside a grande contradição do 

capitalismo, criticada pelo filme de Visconti e exemplificada pela relação entre pescadores 

e atravessadores.  

A percepção de sua realidade havia deixado em ‘Ntoni uma terrível impressão. Ele 

havia tentado fazer com que os pescadores percebessem essa contradição presente em suas 

vidas e provocado os demais para lutar por condições e salários dignos. Após a perda do 

barco, ‘Ntoni viu sua família desagregar-se e também perder a casa em que viviam. Sua 

revolta estava muito mais relacionada com a incapacidade de as pessoas perceberem o que 
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ele havia compreendido a respeito das relações de trabalho e das explorações dos patrões. 

Vítima de seu idealismo e de sua coragem para se levantar contra a situação, ‘Ntoni não foi 

capaz de conseguir provar que estava certo e a força das circunstâncias o envolveu e 

arrastou como as vagas do mar fizeram com a barca da família.  

Durante um passeio pela sciara, ele percebe que o barco que está sendo consertado 

é o seu e se aproxima para ver. Ocorre, então, um rápido diálogo com Rosa e um monólogo 

de ‘Ntoni no qual resume seus sentimentos. Esse monólogo sintetiza seu inconformismo e, 

mais importante, apesar de ele estar conversando com uma criança um pouco antes, e o 

personagem permanecer durante suas palavras fora de campo, ele se volta na direção da 

câmera. 

 

Rosa: Si ti putissi aiutari iu... t’aiutassi! 

Antonio: Aiutàrimi?... E comu mi po’ aiutari, 

tu? Chiddi ca ‘u putíssinu fari n’o fannu, ca 

sunnu unu cchiú mmiriúsu di n’àutru... 
Ieppúru l’avvíssinu a capiri ca chiddu ca fici 

‘u fici pi tutti, no pi mmia surtantu...  

Ie uora? ‘U viri comu m’abbannunàru tutti? 
E di mia... cu’ ‘nni voli ‘a carni e cu’ ‘nni voli 

l’ossa... 

Chissa è ‘a varca d’i vicchiareddi mia! ‘U viri 
com’è rriddutta? Dícinu tutti ca fu curpa mia 

ca s’arriducíu a ‘stu statu... 

Ma veni ‘u iornu ca ‘u sannu sèntiri tutti ca iu 

ci àiu rraggiuni! Allura, a pèrdiri tuttu cosi 
comu mi finíu a mmia, à statu bbeni pi tutti!... 

...Bisogna ca n’imparamu a vulírini bbeni unu 

cu’ ‘nn’àutru, e di èssiri tutti ‘na cosa... 
Allura sí, ca si po’ gghíri avanti! 

(VISCONTI, 1951, p. 104-105, editado).
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Rosa: Se eu pudesse te ajudar, eu ajudaria! 

Antonio: Ajudar-me?... E como você poderia 

me ajudar? Aqueles que poderiam fazê-lo, não 

o fazem, porque invejam uns aos outros. Além 
disso, deveriam entender, que aquilo que eu 

fiz eu fiz por todos, não apenas por mim... E 

agora? Viu como todos me abandonaram? E 
quanto a mim... querem a minha carne e os 

meus ossos... 

Esta é a barca dos meus pais! Viu ao que está 
reduzida? Todos dizem que a culpa é minha 

por ela estar nesse estado... 

Mas um dia virá em que todos entenderão que 

eu estava certo! Nesse dia, ter perdido tudo 
como aconteceu comigo, será um bem para 

todos!... É preciso aprender a querer bem um 

ao outro e sermos unidos... Então poderemos 
seguir adiante! (tradução nossa) 

 

As palavras de ‘Ntoni são duras com relação às pessoas que o abandonaram durante 

o período em que procurava apenas ajudá-las a perceber as injustiças sofridas por todos. 
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 “Rosa: Se potessi aiutarti io... ti aiuterei! 

Antonio: Aiutarmi?... E come puoi aiutarmi tu? Quelli che potrebbero farlo, non lo fanno, perché 
sono uno piú invidioso dell’altro... Eppure lo dovrebbero capire, che quel che ho fatto l’ho fatto 

per tutti, non per me soltanto... E ora? Vedi come tutti mi hanno abbandonato? E quanto a me... 

chi vuole la mia carne e chi vuole le ossa... Questa è la barca dei miei vicchi! Vedi com’è ridotta? 
Tutti dicono che è stata colpa mia se è ridotta in questo stato... Ma verrà un giorno che tutti 

capiranno che io avevo ragione! Quel giorno, l’aver perduto ogni cosa come è accaduto a me, sarà 

un bene per tutti!... Bisogna imparare a volersi bene uno con l’altro, e ad essere tutti uniti... Allora 
sí che si potrà andare avanti!...”  
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Não era seu objetivo ser um herói, mas apenas alguém que pudesse contribuir, de alguma 

forma, para que uma vida melhor fosse possível a todos. Por suas ações revolucionárias, no 

entendimento da comunidade, ‘Ntoni foi julgado como um jovem rebelde e abandonado à 

sua própria sorte por aqueles que se acovardaram diante da força do sistema instituído 

pelos atravessadores e pelo medo que as mudanças poderiam acarretar.  

Nesse sentido, é possível compreender que, ao ser abandonado por todos, que lhe 

viraram as costas, e pela mensagem de amor ao próximo que ele defendeu em seu 

monólogo, ‘Ntoni assumiu uma postura que o associava àquela de orientação cristã. 

Julgado pela opinião dos moradores da vila, como diz uma das mulheres que presenciam a 

briga entre o rapaz e Lorenzo, um dos comerciantes da cooperativa de pesca: “O Senhor 

lhe castigou! Por sua soberba vocês se transformaram na pior família de Trezza” 

(VISCONTI, 1951, p. 97, tradução nossa),
149

 ele foi entregue à multidão que o escolheu 

para ser condenado em detrimento daqueles que realmente exploravam e enganavam o 

povo tal como Cristo, apresentado à multidão por Pôncio Pilatos ao dizer “Eis o homem!”. 

Sozinho e desamparado diante das adversidades, ‘Ntoni não teve mais forças para 

contradizer o sistema e sucumbiu novamente a ele, ao pedir emprego aos homens que já o 

haviam explorado antes. 

‘Ntoni dirige suas palavras a este outro interlocutor, também fora de campo. ‘Ntoni 

olha diretamente para a câmera e lança suas palavras ao espectador. A mensagem, com a 

qual termina seu monólogo, é enviada para todos aqueles que observaram e assistiram sua 

luta e a decadência de sua família. 
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 “’U signuri bi castiàu! P’a vostra supebbia b’arriducístuvu ‘a cchiú tinta famigghia d’a 

Trizza!” em italiano: “Il Signore vi ha castigato! Per la vostra superbia, vi siete ridotti la peggiore 
famiglia di Trezza!” 
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  Figura 12: Fotograma do filme La terra trema (1948): ‘Ntoni se dirige ao espectador 

 

Ao final, ‘Ntoni buscou emprego novamente junto à Cooperativa. Os patrões, donos 

dos barcos que empregavam os trabalhadores, ironizaram o rapaz e o provocaram quanto à 

sua decisão de jamais trabalhar novamente para eles. Enquanto ele fazia sua inscrição e 

sujeitava-se aos salários que os patrões haviam decidido, sem que pudesse questionar, 

‘Ntoni foi testemunha de outras humilhações dos patrões contra os pescadores e deixou a 

cooperativa sem dizer uma palavra contra as injustiças que presenciara. 

Já o ‘Ntoni Toscano da adaptação de Scimeca é um jovem também revoltado com 

as condições de trabalho dos pescadores e com as condições de vida de sua família. 

Decidido a conseguir dinheiro, ele foi trabalhar em outra região, mas retorna após a morte 

do pai no mar para trabalhar com a família na pesca. 

‘Ntoni é o retrato de um jovem inconformado, mas que procurou ajudar alguém 

completamente desconhecido que precisava de ajuda. Ao encontrar Alfio ele oferece o 

alimento que tinha, um pão, e também o leva para conseguir um trabalho e uma casa para 

morar. Ao conseguir o trabalho para Alfio com zio Peppe, ‘Ntoni manifesta sua opinião 

sobre a vida do trabalhador e sua real função quando pergunta se ao empregador serviria 

um schiavo, ou seja “escravo”, para trabalhar na lavoura. 
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   Figura 13: Fotograma do filme Malavoglia (2010): ‘Ntoni consegue emprego para Alfio 

 

‘Ntoni também se preocupava com o amigo imigrante e aconselhou-o a manter-se 

longe da polícia para não ser preso. 

 

   Figura 14: Fotograma do filme Malavoglia (2010): ‘Ntoni aconselha Alfio 

 

Nessa atualização do personagem ‘Ntoni, Scimeca retoma um dos desejos de ‘Ntoni 

Valastro, de Visconti, e transforma o jovem em alguém que auxilia o próximo sem esperar 

retribuição por isso. Sua recriação do personagem traz em sua caracterização um ideal 

humanitário que se revela em suas ações diante dos necessitados.  

No entanto, é preciso destacar que o personagem também se envolve em brigas e 

deixa-se levar pela situação precária da família diante da possibilidade de perder a casa e 

após o segundo naufrágio da barca. Seu caráter impulsivo coloca-o em vários momentos 
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em situações de risco, como por exemplo, na briga diante do bar de Uzzy, sua namorada, 

no barco em que trabalhava como assalariado até o conserto da Providência (após o 

primeiro naufrágio) e, depois, ao roubar uma pasta e uma arma de Michele e ser preso por 

isso. Ele não está, pois, livre dos vícios de qualquer homem. Também não exigia para si o 

rótulo de salvador ou de herói pleno de virtudes. ‘Ntoni é apenas um rapaz comum que 

procurava vencer as dificuldades e sobreviver às adversidades e, apesar de sua imprudência 

em muitos aspectos de sua vida, ele procurava uma forma de tentar salvar a família da 

dívida com um comerciante da vila que colocava em risco a casa em que viviam.  

A resolução da situação da família Malavoglia no filme de Scimeca foi justamente 

a composição de uma música por ‘Ntoni, chamada Proverbi. Nessa canção, ele utilizou os 

provérbios tradicionais recitados por seu avô, editados juntos e intercalados com a voz de 

Uzzy, a namorada de ‘Ntoni. A canção é um rap que culturalmente apresenta-se como um 

estilo musical de protesto e segundo Schøllhammer (2005, p. 221), tem como característica 

“dar voz livre a uma realidade socialmente marginalizada [...] marcando um novo tipo de 

compromisso político-cultural”. 

 A forma como ‘Ntoni produziu sua música é em grande parte artesanal. Ele utilizou 

uma mesa de som simples para a captação do áudio da voz de seu avô, gravando os 

provérbios em sequência e depois, utilizando um programa de computador, gravou as 

partes da música que foram feitas separadamente. O envio da música completa também é 

feito de maneira amadora, ou seja, sem a utilização de equipamento profissional de 

gravação. Ele enviou a versão da música para divulgação, fazendo uma inscrição por e-

mail para um festival e só então, após vencer esse festival, cujo prêmio era em dinheiro, ele 

conseguiu pagar a dívida da família e sua música tornou-se um grande sucesso também 

após sua veiculação nas rádios. É referido no epílogo do filme que o dinheiro resultante 

desse sucesso possibilitou que a família pudesse salvar a casa e o barco que nas últimas 

cenas é visto novamente no mar, agora comandado pelos jovens da família, ‘Ntoni, Alessi 

e Alfio. 

 As alterações e ampliações no arco do personagem ‘Ntoni permitem inseri-lo no 

seio das revoltas trabalhistas por melhores condições de trabalho, no filme de Visconti; e 

por melhores condições de vida, no filme de Scimeca. Suas transformações tornam-se 

produto do tempo histórico no qual o homem precisa, ao lutar pela sobrevivência, aceitar e 

exigir o reconhecimento de seu lugar no mundo. O ‘Ntoni de Visconti é um revolucionário 



193 

 

 

 

e um visionário ao compreender que apenas quando todos os homens se unirem em prol da 

comunidade, esta verdadeiramente encontrará a felicidade e a realização de seus sonhos e 

desejos. Apenas quando todos estiverem irmanados em direção ao bem comum, a 

sociedade conseguirá ultrapassar e vencer os problemas de desigualdade que a afetam e 

impedem que todos tenham realmente seus direitos atendidos. O ‘Ntoni de Scimeca 

também é um revolucionário, mas alguém que luta com as armas que tem. Aliando tradição 

à modernidade, consegue a partir da junção dos provérbios de seu avô, compor uma música 

que salvou sua família da fome. Outra arma importante é, justamente a compreensão que 

faltava aos homens do tempo de ‘Ntoni Valastro: aquela na qual todos podem juntos 

encontrar uma solução para os problemas. O ‘Ntoni de Visconti buscava resolver os 

problemas da sociedade conclamando-a à ação, mesmo que ela ainda não estivesse 

preparada para lutar contra o sistema. Este, talvez, tenha sido o grande erro do jovem: 

acreditar que apesar de carecer de conhecimento, todos os outros pescadores o seguiriam, 

questionando a ordem estabelecida pelos atravessadores. Ao final, ele reconhece que ainda 

faltava muito para que a sociedade pudesse caminhar contemplando igualitariamente todos 

os homens. A transposição de Visconti surge no quadro geral do período pós Segunda 

guerra ainda impregnada do pessimismo que preenche as páginas da obra literária de 

Verga, mesmo que acene com a possibilidade de uma transformação, algo que o romance 

não vislumbra. A resolução feliz que surge no final da obra de Scimeca, a chave de leitura 

que atualizou a luta pela sobrevivência, é ainda uma pequena centelha de uma 

possibilidade de felicidade. Os jovens retornam ao trabalho no mar, mesmo após o sucesso 

da canção, porque sabem que o mundo que os cerca exigirá novos esforços em seu futuro 

próximo e não existem garantias nem no sucesso nem no dinheiro conquistado. 

‘Ntoni Malavoglia, na leitura de Scimeca, é um jovem que auxilia aqueles que 

precisam de ajuda sem se importar apenas consigo mesmo. Nesse sentido, suas ações são 

importantes para compreender a natureza dessa personalidade que o cineasta imprimiu ao 

jovem do Terceiro milênio. Com Alfio, ‘Ntoni divide o pão, defende e o apresenta como 

amigo, sem sequer conhecê-lo, encontra um lugar para o rapaz viver com um mínimo de 

dignidade e o aceita tal como ele é ao rezar ao lado dele na cadeia. Essas características 

importam sobremaneira no quadro geral de uma sociedade que precisa reconsiderar suas 

fronteiras quando muitos países procuram impedir que outros povos busquem um meio de 

sobrevivência ao fugir da guerra e da fome em outros países.  
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Ao deslocar o personagem ‘Ntoni, Scimeca torna-o mais humanitário, representante 

de um pensamento baseado na solidariedade que não encontra limites em diferenças de 

língua, credo ou nacionalidade. É possível compreender, pois, que, para Scimeca, a 

sociedade ainda precisa olhar para si mesma, não como uma colcha de retalhos, na qual 

cada parte é independente da outra, mas reconhecer a importância de se romper com as 

diferenças que causam justamente os motivos que fazem com que homens e mulheres 

procurem refúgio em outros lugares: a guerra e a fome. Se no filme de Visconti, a 

sociedade precisava se unir para avançar e vencer os desafios, no filme de Scimeca, a 

sociedade ainda não conseguiu reconhecer-se como um único todo formado por seres 

dotados de direitos iguais. Apesar de o final trazer uma resolução feliz para a família 

Malavoglia, ainda existem outras famílias que buscam encontrar uma razão para suas vidas 

e uma solução dos problemas que as afetam. O caminho apontado no filme, no entanto, 

parece bastante claro e isto ultrapassa a união de todos em prol do bem comum. No 

Terceiro milênio, é preciso perceber que a comunidade é muito maior do que aquela 

limitada pelas fronteiras da vila, da cidade ou do país.  

A mensagem humanitária de Scimeca pode ser percebida nesses elementos nos 

quais a solidariedade rege as ações dos personagens e algumas de suas manifestações em 

defesa do outro. E está, principalmente, voltada para a atualização de outro personagem: 

Alfio. 

 

 

b) Alfio Mosca: ultrapassando fronteiras 

 

 

Alfio era um comerciante, ou ainda, um caixeiro viajante que vivia das trocas 

comerciais que realizava entre Aci Trezza e outros vilarejos que visitava. Por essa 

atividade, ele estava constantemente em trânsito pelas regiões e permanecia apenas pouco 

tempo na vila. Também por isso, Alfio vivia sozinho, sem familiares que zelassem por sua 

casa ou por suas coisas e era ele quem cuidava de todos os afazeres domésticos.  

Quando o personagem surge pela primeira vez no romance, ele é apresentado por 

meio da visão das mulheres de Aci Trezza, que conversavam às portas de suas casas 

enquanto fiavam ou teciam, descascavam favas ou preparavam a comida. A descrição de 
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Alfio identifica, em primeiro lugar, sua posse mais importante, a carroça com o burro, que 

também era a forma com a qual ganhava dinheiro, ou seja, transportando mercadorias entre 

as cidades. Em seguida, são elencadas as demais atividades que ele sabia realizar e todas 

relacionadas aos cuidados domésticos: 

 

As vizinhas tinham feito como os caracóis quando chove, e ao longo da 

ruela não se ouvia outra coisa que não um tagarelar contínuo de uma 
porta à outra. Até mesmo a janela do compadre Alfio Mosca, o da carroça 

do burro, estava aberta, e saía de lá uma fumaceira de giestas. A Mena 

tinha deixado o tear e viera também para a varanda. [...]. 
– O compadre Alfio Mosca está cozinhando as favas; observou a 

Nunziata dali a pouco. 

– Ele é como você, o coitado! Pois não têm ninguém em casa, que lhes 

apronte a sopa no fim do dia, quando voltam cansados. 
– É verdade, e também sabe coser e lava a própria roupa, além de 

remendar as camisas – a Nunziata sabia tudo o que o vizinho Alfio fazia, 

e conhecia a casa dele como a palma da mão; – Agora, dizia, ele vai 
buscar lenha; agora está cuidando do burro – e via-se luz no quintal, ou 

debaixo do alpendre. Santa Ágata ria, e a Nunziata dizia que o compadre 

Alfio para ficar idêntico a uma mulher só lhe faltavam as saias.   
– Assim, concluía a Mena, quando se casar, a mulher andará por aí com a 

carroça e burro, e ele ficará em casa cuidando dos filhos. [...] 

As moças, entre si, tomavam o partido do Mosca contra a peste da 

Vespaccia; e a Nunziata sentia o coração partido por causa do desprezo 
que tinham pelo compadre Alfio, só pelo fato de ser pobre e não ter 

ninguém no mundo, e de repente disse à Mena: – Se tivesse idade, eu o 

pegava para mim, se me dessem. (VERGA, 2002, cap. II, p. 36-38).
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 “Le vicine avevano fatto come le lumache quando piove, e lungo la straduccia non si udiva che 

un continuo chiacchierio da un uscio all’altro. Persino la finestra di compare Alfio Mosca, quello 
del carro dell’asino, era aperta, e ne usciva un gran fumo di ginestre. La Mena aveva lasciato il 

telaio e s’era affacciata al ballatoio anch’essa. [...]. 

– Compar Alfio Mosca sta facendo cuocere le fave; osservò la Nunziata dopo un pò. 
– Egli è come te, poveraccio! che non avete nessuno in casa che vi faccia trovare la minestra, alla 

sera, quando tornate stanchi. 

Sì, è vero, e sa pure cucire e si fa il bucato da sé, e si rattoppa le camicie – la Nunziata sapeva 
ogni cosa che faceva il vicino Alfio, e conosceva la sua casa come la pianta della mano; - Adesso, 

diceva, va a prender la legna, ora sta governando il suo asino – e si vedeva il lume nel cortile, o 

sotto la tettoia. Sant’Agata rideva, e la Nunziata diceva che per essere preciso come una donna a 

compare Alfio gli mancava la gonnella. 
– Così conchiudeva Mena, quando si mariterà, sua moglie andrà attorno col carro dell’asino e lui 

resterà in casa ad allevare i figliuoli.  

[...] 
Le ragazze fra di loro prendevano le parti di Mosca, contro quella bruta Vespaccia; e la Nunziata 

poi si sentiva il cuore gonfio dal disprezzo che gettavano su di compare Alfio, pel solo motivo che 

era povero, e non aveva nessuno al mondo, e tutto a un tratto disse a Mena: - Se fossi grande io me 
lo piglierei, se me lo dessero.” (VERGA,1999, cap. II, p. 55-56) 
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A pobreza e a solidão de Alfio, que o obrigavam a tomar conta de si mesmo e de 

sua casa, eram motivo de chacota entre as mulheres da vila. Também essa condição 

tornava o rapaz um estranho aos olhos dos habitantes do lugar. Alfio viajava por longos 

períodos de tempo, sem jamais dizer ao certo quando voltaria e, apesar de ser reconhecido 

como um jovem trabalhador e um bom partido, as famílias desconfiavam dele por não ser 

alguém que tivesse “raízes” em um determinado lugar. 

 

– Agora quando volta? perguntou a Longa. 

– Quem sabe quando hei de voltar? Vou para onde meu burro me leva. 

Enquanto houver trabalho, ficarei lá; mas queria voltar correndo para cá, 

se houvesse como ganhar meu pão. (VERGA, 2002, cap. VIII, p. 144)
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 A narrativa literária não apresenta características físicas ou psicológicas de Alfio. 

Essa ausência é uma das lacunas do texto de Verga e que possibilita uma interpretação 

bastante livre a respeito de sua aparência. A narrativa também não resolve algumas 

questões sobre a história de Alfio ou sobre seu passado, ocasionando um grande vazio de 

informações sobre ele e sobre sua família. Isso é muito interessante do ponto de vista do 

narrador, porque sendo onisciente, mas atuando num discurso indireto livre, ele se exime 

da responsabilidade de trazer maiores dados sobre o personagem. Mesmo quando a palavra 

é dada ao personagem e Alfio se expressa, o momento de sua locução é o momento 

presente, as ações do presente e apenas um vislumbre do futuro. Quando ele se referia ao 

passado, Alfio apenas retomava as relações que mantinha em Aci Trezza e nenhuma outra 

notícia sobre as muitas viagens que realizava são mencionadas.  

Sobre as características psicológicas, é possível vislumbrar sua relação com o 

mundo que o cercava por meio de suas próprias palavras, ao se dirigir à Mena, ou pelo 

narrador, nos seguintes trechos: 

 

–  Oh, ainda está aí, compadre Alfio! Respondeu a Mena, que ficara à 

varanda à espera do avô. 

– Sim, estou aqui, comadre Mena; estou aqui tomando a sopa, porque 
quando vejo todos vocês à mesa, de luz acesa, parece-me que não estou 

tão sozinho, que até perco o apetite. 

– E o compadre não vive? 

– Ah, é preciso tanta coisa para viver alegre! [...]. 
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 – Ora quando tornate? domandò la Longa. 

– Chi lo sa quando tornerò? Io vado dove mi porta il mio asino. Finché dura il lavoro vi starò; ma 
vorrei tornar presto, che, se c’è da buscarmi il pane. (VERGA, 1999, cap. VIII, p. 129). 
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– O compadre Alfio vai à cidade arranjar mulher, retrucou a Nunziata da 
porta defronte . 

– Isso é verdade? Perguntou a Mena. 

– Eh, comadre Mena, se não tivesse mais o que fazer, aqui na aldeia há 

moças do meu agrado, sem que precise ir longe para procurá-las. 

(VERGA, 2002, cap. II, p. 44)
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 Apesar de o personagem revelar suas intenções com relação à Mena, é, pois, o 

narrador quem apresenta, em uma de suas poucas interferências ao descrever os 

personagens, os sentimentos mais profundos de Alfio: 

 

[...] o Alfio Mosca nem sequer pensava na Vespa, e se tinha alguma 
mulher na cabeça era de preferência a comadre Mena do patrão ‘Ntoni, 

que todo dia ele via no quintal ou na varanda, ou quando ia tratar das aves 

no galinheiro, e, se ouvia cacarejar as duas galinhas que lhe dera de 
presente, sentia uma coisa qualquer dentro de si, e parecia-lhe que era ele 

mesmo que estava no quintal da nespereira, e que se não fosse um pobre 

carroceiro, teria desejado pedir a Santa Ágata em casamento, e levá-la 
embora na carroça puxada pelo burro. Ao pensar nisso tudo, vinham-lhe à 

cabeça tantas coisas a serem ditas e, depois, quando a via, não conseguia 

mexer a língua; e reparava que tempo fazia, e falava-lhe da carga de 

vinho que trazia para a Santuzza, e do burro que podia com quatro 
quintais melhor do que uma mula, pobre animal. (VERGA, 2002, cap. V, 

p. 76-77)
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 “– Oh siete là, compare Alfio! Rispose Mena, la quale era rimasta sul ballatoio ad aspettare il 

nonno. 
–  Sì, sono qua, comare Mena: sto qua a mangiarmi la minestra, perché quando vi vedo tutti a 

tavola, col lume, mi pare di non esser tanto solo, che va via anche l’appetito. 

– Non ce l’avete il cuore contento voi? 
– Eh! Ci vogliono tante cose per avere il cuore contento! [...] 

– Compare Alfio ci va per cercarsi la moglie alla cità, rispose la Nunziata dall’uscio dirimpetto. 

–  Che è vero? Domandò Mena. 

– Eh, comare Mena, se non dovessi far altro, al mio paese ce n’è delle ragazze come dico io, senza 
andare a cercare lontano” (VERGA, 1999, cap. II, p. 61) 
153

 “[...] Alfio Mosca non ci pensava nemmeno alla Vespa, e se ci aveva qualcheduna per la testa, 

era piuttosto comare Mena di padron ‘Ntoni, che la vedeva ogni giorno nel cortile o sul ballatoio, 

o allorché andava a governare le bestie nel pollaio, e se udiva chiocciare le due galline che le 
aveva regalato si sentiva una certa cosa dentro di sé, e gli sembrava che ci stesse lui in persona nel 

cortile del nespolo, e se non fosse stato un povero carrettiere dal carro dell’asino, avrebbe voluto 

chiedere in moglie la Sant’Agata, e portarsela via nel carro dell’asino. Come pensava a tutto ciò si 
sentiva in testa tante cose da dirle, e quando poi la vedeva non sapeva come muover la lingua, e 

guardava il tempo che faceva, e le parlava dei carico del vino che aveva preso per la Santuzza, e 

dell’asino che portava quattro quintali meglio di un mulo, povera bestia.” (VERGA, 1999, cap. V, 
p. 83) 
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A lacuna de uma história pregressa ou a lacuna de uma “narrativa” particular de 

Alfio mantém aberto um leque de possibilidades para a sua caracterização que servem ao 

propósito de uma adaptação que atualiza historicamente os eventos da narrativa literária. 

Nessa lacuna, o roteirista, adaptador, cineasta, coloca-se como criador, continuando ou 

atribuindo uma nova narrativa ao personagem, localizando-o na genealogia de uma nova 

história e inserindo outras informações para a constituição de um novo arco de 

desenvolvimento desse personagem. 

O cineasta atua, assim, na construção e na reescrita de elementos que compõem o 

universo do personagem, deslocando-o ou revelando outras facetas interpretativas que o 

farão desempenhar atribuições diversas no universo narrativo recriado em espaço fílmico. 

É, no entanto, em dupla direção que esta recriação se estabelece. Mesmo se valendo 

do espaço possível deixado pela narrativa e inserindo informações interpretativas, o 

cineasta também aproveitou características fundamentais do personagem, e nesse caso, 

essas informações e elementos do próprio texto narrativo, sustentam a nova interpretação. 

E é justamente o caráter nômade, de viajante e membro itinerante da vila de Aci 

Trezza que auxilia essa adaptação. O personagem Alfio do filme de Scimeca não é um 

morador da comunidade de Portopalo di Capo Passero, onde sua narrativa se passa, mas 

chega a ela fugindo da fome e da guerra no norte da África. Seu nome não é Alfio, mas 

Alef, “o primeiro” em árabe. No entanto, ‘Ntoni, ao encontrá-lo próximo ao cais do porto, 

não compreendendo sua língua, rebatiza-o com um nome em sua própria língua que é, de 

alguma forma, semelhante àquilo que ele ouviu, e, assim, ‘Ntoni rompe com a narrativa 

anterior de Alef e lhe dá um novo começo, uma nova vida como Alfio. 

É interessante notar como a raiz dessa interpretação pode ser localizada a partir de 

trechos da narrativa, quando o próprio Alfio e Mena, no romance de Verga, falam sobre 

pertencer a um determinado local, ou dele precisar sair por força maior. Destaca-se, 

primeiramente, o discurso de Alfio: 

 

– Homessa! Por que vou? E você por que se casa com o Brasi Cipolla? A 

gente faz o que pode, comadre Mena. Se pudesse fazer o que quero, você 

sabe o que eu teria feito!... – Ela olhava que olhava para ele, com os olhos 
brilhando. – Teria ficado aqui, onde até as paredes me conhecem, e sei 

onde pôr as mãos, tanto que poderia guiar o burro de noite, mesmo na 

escuridão; e teria me casado com você, comadre Mena, que há muito 
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trago no coração, e levo-a comigo para Bicocca, e para toda a parte por 

onde andar. (VERGA, 2002, cap. VIII, p. 146)
154

  

 

E em outro trecho da narrativa literária, Ana, vizinha da família Malavoglia, e  

Mena conversam: 

 

– E se eu não fosse Coração contente, as coisas mudariam? Quando não 

se tem nada, o melhor é ir embora, como fez o compadre Alfio Mosca. 

[...]  
– O pior é expatriar-se de sua terra natal, disse a Mena, onde até as pedras 

o conhecem, e deve ser coisa de partir o coração deixá-las atrás de si pelo 

caminho. (VERGA, 2002, cap. XI, p. 216)
155

 

 

A dupla direção da adaptação identifica as raízes do personagem em seu 

desenvolvimento e ramificam-se em novas possibilidades interpretativas. O Alfio de Verga 

deixa a vila constantemente em razão de seu trabalho, já o Alfio de Scimeca deixa sua terra 

natal por causa da fome e da guerra para, em Portopalo, poder trabalhar e encontrar um 

novo motivo para viver.  

O processo de batismo realizado por ‘Ntoni marca uma aceitação da presença de 

Alfio no vilarejo, uma vez que o jovem vai defender o imigrante e apresentá-lo como seu 

“amigo” ao policial que passava pela rua. O fato de aceitar o desconhecido como amigo e, 

em seguida, ajudá-lo a encontrar um lugar para morar e também um trabalho para poder se 

sustentar, marca o início da integração de Alef/Alfio à vida de Portopalo, ou seja, a partir 

de seu batismo, ele passa a fazer parte da comunidade.  

Além dessa aceitação representada pelo batismo simbólico do imigrante, ocorre 

mais uma significativa atitude de ‘Ntoni. A sequência das cenas, desde a fuga de 

Alef/Alfio do barco de imigrantes parado no porto pelas autoridades de saúde e policiais, 

até a tentativa de apresentação entre os dois personagens, ocorre sem que entre eles seja 
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 “ – O bella! Perché ci vado? E voi perché vi maritate con Brasi Cipolla? Si fa quel che si può, 

comare Mena. Se avessi potuto fare quel che volevo io, lo sapete cosa avrei fatto!... – Ella lo 

guardava e lo guardava, cogli occhi lucenti. – Sarei rimasto qui, che fino i muri mi conoscono, e so 
dove metter le mani, tanto che potrei andar a governare l’asino di notte, anche al buio; e vi avrei 

sposata io, comare Mena, ché in cuore vi ci ho da un pezzo, e vi porto meco alla Bicocca, e 

dappertutto ove andrò.” (VERGA, 1999, cap. VIII, p. 130) 
155

 “ – E se non fossi Cuor Contento, che si cambiano le cose? Quando uno no ha niente, il meglio 

è di andarsene come fece compare Alfio Mosca. [...] 

– Il peggio, disse infine Mena, è spatriare dal proprio paese, dove fino i sassi vi conoscono, e 

dev’essere una cosa da rompere il cuore il lasciarseli dietro per la strada.” (VERGA, 1999, cap. 
XI, p. 183). 



200 

 

 

 

trocada uma única palavra. Alef/Alfio e ‘Ntoni observam-se e então ‘Ntoni sinaliza para 

que o outro se sente no muro ao seu lado e oferece-lhe pão na forma de um sanduíche: 

Figura 15: Fotograma do filme Malavoglia (2010): a divisão do pão 

  

O gesto de oferecer pão ao visitante é bastante característico. O pão é um dos 

alimentos mais antigos da civilização ocidental. Além disso, também para os cristãos, o 

pão é o corpo de Cristo sendo, portanto, sagrado e símbolo de vida. Quando ‘Ntoni entrega 

o pão a Alef/Alfio, ele manifesta a integração do jovem imigrante à comunidade, a partilha 

do alimento que consagra a união dos povos em irmandade e fraternidade e demonstra a 

solidariedade para com os povos que, em sua busca pela sobrevivência, deixam para trás 

sua terra natal. 

Como já foi mencionado, Scimeca utiliza as lacunas do texto literário com relação à 

aparência física de Alfio e explora a possibilidade de uma reconstrução do sentido do 

personagem. De um comerciante que passa muito tempo na estrada vendendo os produtos 

da terra ou procurando trabalho onde puder encontrá-lo, para um imigrante do norte da 

África que cria raízes na Sicília e passa a fazer parte, definitivamente, da comunidade e da 

família Malavoglia, uma vez que Alef se casará com Mena e terá uma filha com ela. 

 O cineasta também lança mão de um jogo de palavras para identificar o 

personagem. No romance, seu nome é Alfio Mosca, sendo que “mosca”, em italiano 

designa um inseto ou ainda, na linguagem dos pescadores, uma isca preparada para parecer 

um inseto. No filme de Scimeca, Alef/Alfio é muçulmano e por semelhança tem-se a 

palavra “moschea”, que significa mesquita, o templo islâmico, o edifício da religião 

muçulmana destinado a receber os fiéis para as orações. 
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Ao deslocar a narrativa para o primeiro decênio do século XXI, Scimeca mobiliza, 

a partir da transformação de Alfio, um evento histórico de grande importância e que causa 

grandes impactos sociais, principalmente no sul da Itália: a imigração. 

Em uma entrevista ao programa Effetto Notte, ao jornalista Fabio Falzone, Scimeca 

declarou: 

 

F. Falzone: [...] mas há também a inserção e é profundo, diria, de um 

drama que, em suma, o qual não se pode não ignorar nos dias de hoje, 

que é aquele da imigração. 
P. Scimeca: Sim, e também esta é uma história, digamos... Eu o filmei em 

2009. Isto para dizer que esse tema da imigração, dos imigrantes que 

chegam, não é uma situação de hoje, como querem nos fazer acreditar. 
Mas é uma realidade, uma dura realidade de muitos anos. Se você passar 

pela praia, pelas enseadas de Portopalo, você vai encontrar os barcos 

abandonados [...], o porto de Portopalo está cheio de barcos e navios de 

imigrantes que chegaram aqui. E demonstra que isso ocorre há anos e 
desde sempre criticam as imigrações e é um ciclo normal. É uma coisa 

que ninguém sabe. Ninguém tem conhecimento [...].
156

 

 

A imigração de grandes contingentes populacionais para a Sicília é um movimento 

recorrente e, como destaca Scimeca, bastante antigo, sendo, até mesmo, anterior à grande 

imigração de árabes ocorrida após a chamada “Primavera Árabe”. 

Atualmente, na Itália, bem como em muitos países da Europa, a imigração 

transformou-se em um grande problema para as autoridades, não apenas envolvendo 

questões de segurança, mas, principalmente, relacionado a uma questão humanitária.  

É preciso destacar que o ator que interpreta Alef/Alfio, Naceur Ben Hammouda, é 

um imigrante tunisiano que permaneceu na Itália de maneira clandestina por muitos anos. 

Chegou à Sicília em 2004 e trabalhou como serralheiro, pedreiro e jardineiro. Obteve, 

finalmente, sua permissão de permanência no país para trabalhar, chamada Permesso di 

                                                             
156

 “F. Falzone: [...] però ci sono anche dell’inserzione e dentro, direi, un drama che insomma con 

chi non si può non fare i conti nell’oggi che è quello dell’immigrazione. 

P. Scimeca: Sì, anche questa é una storia diciamo... L’ho girato nel 2009. Questo per dire che, 
questo tema dell’immigrazioni, di immigranti che arrivano non è un’emergenza come ci vogliono 

far credere. Ma è una realtà, una realtà dura da anni. Si tu passi per la spiaggia, per gli 

insenature di Portopalo tu ti avvicini di balconi abbandonati via [...] al porto di Portopalo è pieno 
di balconi e navi d’immigranti che sono arrivati qui. E questo va dimostrare che ormai sono anni 

che questo criticano delle immigrazioni, ma é un ciclo normale. È una cosa che quase nessuno sa. 

Nessuno ha conoscenza [...].” https://www.youtube.com/watch?v=qdKO1HxPrR4, vídeo 
“Malavoglia (Pasquale Scimeca)”. 
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Soggiorno e foi convidado por Scimeca para participar das gravações de Malavoglia, seu 

primeiro filme. 

Essa é outra característica interessante do cinema produzido por Scimeca e que 

encontra uma ligação bastante forte com aquele da escola Neorrealista e com o cinema 

social das últimas décadas: os atores são pessoas da comunidade, com pouca ou nenhuma 

experiência nessa profissão.  

A transformação desse personagem também evoca um caráter histórico e 

identitário, uma vez que a Sicília foi colonizada por árabes que a invadiram por volta do 

século VIII, quando também dominaram todo o norte da África e a península Ibérica. 

Algumas cidades importantes foram tomadas, como por exemplo, a própria capital da 

região, Palermo, que guarda ainda resquícios arquitetônicos desse período. Um de seus 

maiores monumentos foi construído pelos normandos no século XII, inspirado nos palácios 

da cultura árabe que floresceu na região. O Castello della Zisa abriga hoje o Museu de Arte 

Islâmica
157

 com obras recuperadas de sítios arqueológicos na Sicília, sendo um dos 

maiores museus sobre o tema fora dos países árabes. 

Ao inserir um personagem imigrante, muçulmano e refugiado, Scimeca também 

institui a discussão a respeito de um problema importante para a sociedade e antecipa uma 

causa humanitária de proporções mundiais que eclodiu há apenas alguns anos. Como ele 

mesmo destacou na entrevista a Fabio Falzone, o problema da imigração não é um evento 

recente, mas, atualmente, com as guerras, principalmente, na Síria, os governos não podem 

mais ignorar esse movimento populacional. 

Milhares de pessoas já morreram tentando atravessar o mar Mediterrâneo ou 

buscando passagens terrestres para a Europa, vindas da Síria. Muitos países fecharam suas 

fronteiras, cogitam a construção de muros que impeçam o avanço dos imigrantes ou 

mantêm campos de refugiados que se transformaram em depósitos humanos onde imperam 

a fome e a violência da qual todos estavam tentando escapar.  

Na luta em defesa desses refugiados, o Papa Francisco solicitou às autoridades 

governamentais que auxiliassem esses povos, mas o crescimento de um sentimento 

nacionalista e xenófobo é evidente e atrapalha as negociações para a integração dos 

imigrantes às nações para as quais eles pedem ajuda. 
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 http://www.arte.it/guida-arte/palermo/da-vedere/museo/castello-della-zisa-e-museo-d-arte-

islamica-3283 



203 

 

 

 

Alguns fatos ocorridos nos últimos anos demonstram a dificuldade de se conciliar 

os interesses dos imigrantes com aqueles dos governos dos países europeus. Em abril de 

2015, um edifício destinado a ser um abrigo de imigrantes foi incendiado na Alemanha.
158

 

Na Grécia, a ONG Médicos Sem Fronteiras, denunciou, em outubro de 2016, as péssimas 

condições de vida a que estão sujeitos os refugiados abrigados nas ilhas gregas, em 

particular, em Lesbos.
159

 As autoridades também afirmam que é extremamente arriscado 

abrir as fronteiras para os imigrantes por uma impossibilidade de absorver o contingente 

populacional sem afetar a economia e os serviços sociais destinados à população nativa.  

Na Itália, como a imigração sempre foi algo muito presente no cotidiano da 

população, principalmente, dos sulistas, existem programas sociais de inclusão desses 

imigrantes que recebem auxílio hospitalar e capacitação para o mercado de trabalho, bem 

como vagas em escolas para os filhos menores de idade e cursos de língua italiana 

ministrados por professores árabes ou proficientes em árabe. Recentemente, em maio de 

2016, uma decisão da justiça italiana libertou um jovem imigrante preso por roubar 

comida.
160

 A justiça compreendeu que em um país que desperdiça mais de quarenta quilos 

de comida por habitante por dia, vive uma crise sem precedentes e empurra sua população 

à miséria, uma pessoa que rouba para saciar a fome não pode ser considerada criminosa. 

Outra questão é o medo de que terroristas estejam infiltrados entre os refugiados 

para conseguir ultrapassar os bloqueios da segurança dos países ameaçados pelo Estado 

Islâmico, e consigam se unir a grupos já estabelecidos ou iniciar novas células do EI na 

Europa.  

Em todos esses casos, a imigração é um dos pontos fundamentais do momento 

histórico-social destes anos iniciais do século XXI. E ao reconfigurar o personagem 

Alef/Alfio para abarcar estas questões, Scimeca não se furta também de imprimir uma 

visão humanitária e de congregação entre os povos. 

Uma das cenas de maior beleza plástica de seu filme é aquela que une o 

muçulmano refugiado e o jovem católico em uma mesma cela de prisão. A sequência da 
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 http://oglobo.globo.com/mundo/abrigo-para-refugiados-incendiado-na-alemanha-15784317 
159

 http://www.esquerda.net/artigo/msf-alerta-para-pessimas-condicoes-de-vida-dos-refugiados-na-

grecia/45029 
160

 http://www.corriere.it/cronache/16_maggio_03/genova-ha-rubato-fame-non-reato-sentenza-che-

assolve-clochard-c3b57e3a-10f3-11e6-950d-3d35834ec81d.shtml 
 



204 

 

 

 

prisão de ambos, após um engano de ‘Ntoni que acreditava que a irmã Lia estava se 

relacionando com um traficante de drogas e sua interferência em uma investigação da 

polícia, na qual Michele, o namorado de Lia, participava infiltrado, mostra-os sendo 

levados para a cadeia, mas o ângulo da câmera impede que as grades sejam vistas, apesar 

de o som identificar o barulho da chave e o impacto das grades ao serem trancados. 

  Figura 16: Fotograma de Malavoglia (2010): a prisão  

 

 No fotograma acima é possível ver Alef/Alfio à esquerda e ‘Ntoni à direita. Ambos 

assumem posturas de oração características das religiões que professam. Alef/Alfio, 

muçulmano, está voltado na direção de Meca, cidade sagrada para os muçulmanos e 

‘Ntoni, ajoelhado ao lado da cama, segura entre as mãos um crucifixo que trás preso a uma 

corrente no pescoço. 

 Cada qual a seu modo, segundo sua fé, murmuram suas orações, em árabe e em 

dialeto siciliano. A imagem por si mesma vai além de uma visão de dois jovens que 

aguardam a justiça sem saber o que acontecerá. Lado a lado, Scimeca une dois mundos.  

Em razão dos ataques terroristas ocorridos nos últimos anos, tendo seu marco no 

primeiro ano do século XXI, o ataque contra as Torres Gêmeas do World Trade Center em 

Nova York em 2001, os muçulmanos foram postos sob suspeita constante. Muitos países 

iniciaram uma verdadeira “caça às bruxas” contra todo um grupo de pessoas que professa a 

fé islâmica vendo-os como inimigos potenciais. No entanto, esse julgamento recai sobre 

aqueles que apenas buscam viver segundo os princípios do Alcorão que não traz em seu 

texto, considerado sagrado para os muçulmanos, nenhuma menção que incite o terrorismo, 

a violência ou segregação dos povos. Ao contrário, o Alcorão é um livro que traz 

ensinamentos e propõe a meditação, a atitude zelosa para consigo mesmo e para com o 
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próximo e guia seus seguidores pelo caminho da retidão e da fé em Deus a partir das lições 

do Profeta Maomé. 

Dessa maneira, ao colocá-los em iguais condições, Scimeca incita o olhar para a 

existência de uma fraternidade harmoniosa e para o respeito mútuo entre povos de culturas 

diferentes. A oposição fica por conta apenas do enquadramento da cena, mas ao se unirem 

para a oração, muçulmanos e cristãos tornam um só povo, sob uma só bandeira: a da 

solidariedade. Essa solidariedade esteve marcada desde o princípio com o oferecimento do 

pão realizado por ‘Ntoni, em seguida pelo auxílio deste ao “amico marrochino” para 

encontrar trabalho. Também esteve evidenciada por Alef/Alfio ao chamar ‘Ntoni de 

“irmão” e ao ajudá-lo a tentar fugir dos homens que acreditava serem bandidos, correndo o 

risco de ser pego pelas autoridades e deportado por ser clandestino e viver ilegalmente no 

país.   

Com esta cena, Scimeca transforma também uma passagem do romance de Verga 

impregnada de aversão aos forasteiros: 

 

Pois quanto aos forasteiros, fora com eles! e que não venham mais querer 

fincar raízes aqui. [...] não queremos saber de forasteiros em casa. 

Antigamente vivia-se melhor na aldeia, quando não tinham vindo os de 
fora, para rabiscar no papel os bocados que comem da gente, como dom 

Silvestro, ou para pilar flores de malva no almofariz e criar banha à custa 

do nosso sangue. Naquela época, todos se conheciam e sabia-se o que 

cada um fazia e o que sempre fizeram o seu pai e o seu avô, e até o que 
comia, e quando se via passar alguém, sabia-se aonde ia, e os cercados 

eram dos que tinham nascido na terra, e o peixe não se deixava apanhar 

por qualquer um.” (VERGA, 2002, cap. XV, p. 323-324).
161

 

 

 Em seu filme, o forasteiro passa a ser integrado à comunidade e recebe a chance de 

poder viver com dignidade, longe da fome e da guerra de seu país. Alef/Alfio recebeu uma 

oportunidade de poder fazer parte novamente de um mundo que o recebeu como a um 

irmão há muito tempo distante e que então retornava para casa. Dessa forma, ele começa a 

                                                             
161

 “Già i forestieri, frustrali! E qui non ci hanno mai messo radici i forestieri.[...] forestieri non ne 

vogliamo per la casa. Una volta in paese si stava meglio, quando non, erano venuti quelli di fuori 

a scrivere sulla carta i bocconi che vi mangiate, come don Silvestro, o a pestare fiori di malva nel 
mortaio, e ingrassarsi col sangue di quei del paese. Allora ognuno si conosceva, e si sapeva quel 

che faceva, e quel che avevano sempre fatto suo padre e suo nonno, e perfino quel che mangiava, e 

quando si vedeva passare uno si sapeva dove andava, e le chiuse erano di quelli che c’erano nati, e 
il pesce non si lasciava prendere da questo e da quello.” (VERGA, 1999, cap. XV, p. 258) 
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fazer parte também da família Malavoglia ao se casar com Mena e a auxiliar na pesca ao 

lado de ‘Ntoni e Alessi. 

 Scimeca propõe uma leitura diferenciada do momento social que a Itália enfrenta ao 

confrontar o problema da imigração e lança questões importantes a serem consideradas 

nesse processo de transformação. Ao antecipar eventos que se agravariam nos anos 

seguintes ao lançamento do filme, e nisso a Arte tem uma profunda responsabilidade, que 

é, justamente, antever os embates sociais e as possíveis resoluções dos problemas das 

sociedades, o cineasta questiona quais são as reais fronteiras que existem. Será que as 

fronteiras entre os países devem ser as manifestações físicas e materiais de fronteiras entre 

os povos?  

Ao transpor o personagem Alfio, aproveitando as lacunas e lançando luz sobre 

passagens que poderiam ser interpretadas de uma nova maneira, Scimeca universaliza uma 

questão humanitária e agrega em comunhão dois mundos, dois povos e duas culturas como 

se fossem uma só. Não há uma negação de um dos elementos em prol de outro, uma vez 

que, Alef/Alfio ensina a dança do ventre a Mena e reza voltando-se em direção à Meca, ou 

seja, mantém sua fé. O que ocorre é uma consagração das diferenças unidas em uma 

junção respeitosa para o bem comum de toda uma comunidade simbolizada pela família 

Malavoglia.  

 

 

c) Maruzza, Mena, Lia e as mulheres que merecem viver e amar 

 

 

As mulheres presentes na narrativa literária de Verga ganham destaque, 

principalmente, quando vistas em conjunto e, por essa razão, é importante que a força que 

elas demonstram, ou a maneira como permitem que seus destinos as arrastem com a 

correnteza dos eventos, seja também mantida unida nesta parte da análise.  

Como se verá nas adaptações, o raio de ação dessas personagens altera-se mais 

significativamente no filme de Scimeca e praticamente não se altera no filme de Visconti. 

Neste, por exemplo, há um apagamento quase completo da figura da mãe e grande parte 

das ações relacionadas aos cuidados da casa está sob a responsabilidade de Mara, a filha 

mais velha, e de Lucia. O desenvolvimento de suas narrativas nesse filme permite que 
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sejam identificadas, respectivamente, à Filomena (Mena) e à Rosalia (Lia) do romance de 

Verga. 

Essa construção das personagens femininas em Malavoglia (2010) não é singular 

quando o foco da análise volta-se para as transformações ocorridas ao longo de pouco mais 

de cinquenta anos de intensas lutas pelos direitos à igualdade das mulheres em vários 

setores sociais, uma vez que elas conquistaram muitos espaços antes relegados aos 

homens, mesmo que ainda não tenham conseguido a totalidade dos direitos que pleitearam 

durante esses anos, como, por exemplo, salários equiparados aos dos homens. No entanto, 

essa transformação das personagens femininas torna-se um destaque da adaptação de 

Scimeca, pois, quando as discussões mais se acirram em torno de igualdade e direitos de 

grupos minoritários, como é possível perceber nos últimos anos, o cineasta concedeu voz 

às mulheres e permitiu que cada uma fosse a condutora de seu próprio destino e pudesse 

fazer as escolhas que desejavam.  

Em I Malavoglia (1881), é possível encontrar vinte personagens femininas dentre 

as principais, pertencentes à família Malavoglia, e demais membros da comunidade. As 

mulheres da família são: Maruzza, chamada La Longa, é a esposa de Bastianazzo e nora do 

patrão ‘Ntoni; Filomena (Mena), também designada como Sant’Agata, é filha de Maruzza, 

assim como Rosalia (Lia), que no início do romance é ainda uma criança. As demais 

mulheres que aparecem no romance de Verga são moradoras da vila de Aci Trezza e 

apesar de personagens secundárias, algumas ganham voz na narrativa em momentos 

específicos. As outras mulheres de Aci Trezza são: 

 Barbara Zuppidda: filha de compadre Turi Zuppidda e Venera Zuppidda. Teria se 

casado com ‘Ntoni, mas o rejeita quando os Malavoglia perdem tudo. Casa-se com 

Fortunato Cipolla por imposição da mãe; 

 Betta: filha do prefeito de Aci Trezza; 

 Cicca: uma das comadres da vila; 

 Comadre Grazia Piedipapera: esposa de Tino Piedipapera que comprou a dívida dos 

Malavoglia e exigiu sua cobrança; 

 Comadre Mangiacarrubbe; mãe da jovem Mangiacarrubbe; 

 Comadre Tudda: mãe de Sara, ex-namorada de ‘Ntoni; 

 Comadre Venera Zuppidda; esposa de Turi Zuppiddu, mãe de Barbara; 

 Donna Rosolina: irmã do padre Dom Giammaria; 
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 Esposa de Cinghialenta: aparece uma vez no capítulo XV ao discutir com a Santuzza 

por causa do marido compadre Cinghialenta; 

 Prima Anna: viúva, vizinha dos Malavoglia, mãe de Rocco Spatu e de muitos outros 

filhos ainda pequenos. É chamada Cuor contento ou “Coração contente”; 

 “Locca”: irmã de tio Crocifisso. Não há menção ao seu verdadeiro nome no romance. 

Perde o filho Menico no naufrágio da barca Providência, mas não perde a esperança de 

vê-lo retornar do mar; 

 Mangiacarrubbe, a jovem: namora Rocco Spatu e depois corteja ‘Ntoni. Ao final, casa-

se com Brasi Cipolla; 

 Senhora: seu nome real não é mencionado no romance e sempre é chamada como “A 

Senhora”. É esposa de dom Franco, o boticário da vila.  

 Vespa: identificada apenas por seu apelido que a designa como uma pessoa 

maledicente e maldosa. É sobrinha e esposa de tio Crocifisso;  

 Nunziata: vizinha dos Malavoglia. Foi abandonada pelo pai e tornou-se responsável 

pela criação dos irmãos menores. Casou-se com Alessi Malavoglia ao final do romance 

e ajudou o jovem a recuperar a casa da nespereira; 

 Santuzza: Irmã Mariangela é membro da ordem das Filhas de Maria, dona da taberna 

de Aci Trezza e filha de Santoro, o cego. Expulsa ‘Ntoni da taberna certa noite para 

agradar dom Michele e para que este não investigasse a procedência do vinho que 

vendia aos fregueses; 

 Sara: apaixonada por ‘Ntoni, mas se casa com Menico Trinca durante o período em que 

o mais velho dos Malavoglia estava servindo o exército. Ela deixa a vila antes do 

retorno dele para viver com o marido em Ognina. 

 

Quando a narrativa dá voz a essas personagens, elas trazem ao conhecimento do 

leitor algumas “normas” de conduta que as mulheres deveriam seguir no microcosmo da 

vila, críticas ao comportamento dos outros membros da comunidade, os desejos e os 

sonhos de uma vida melhor para si e para seus familiares, ou ainda, pela visão do narrador, 

é possível identificar características das personagens, principalmente relacionadas à 

posição social ou à personalidade delas. 

A primeira menção às mulheres da vila de Aci Trezza ocorre com a apresentação 

das personagens principais. Sobre Maruzza, o narrador a identifica como “[...] Longa, 
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mulher miúda que cuidava de tecer, salgar anchovas, e fazer filhos, como uma boa dona-

de-casa [...]” (Verga, 2002, cap. I, p. 14).
162

 Nota-se que a única característica física da 

personagem opõem-se ao seu apelido. Maruzza era uma mulher “miúda”, pequena, de 

compleição física frágil, como indica sua designação em italiano, piccina, ou seja, 

pequena, franzina. A única característica física de Maruzza mencionada em sua descrição 

cede espaço na narrativa para outras qualificações que identificam quais eram seus deveres 

como esposa e mãe.  

Maruzza também é vista como uma mulher sofredora a quem o destino escolheu 

para sentir antecipadamente os temores de tragédias anunciadas. Nesses momentos, suas 

percepções a respeito do perigo são sempre depreciadas como sentimentos menores e 

indignos de atenção. Isso ocorre, por exemplo, quando a família está preparando a viagem 

de Bastianazzo com a barca Providência para vender os tremoços. 

 

Logo que a Longa soube do negócio dos tremoços, depois da janta, 

enquanto se conversava com os cotovelos apoiados na mesa, ficou 

boquiaberta; como se aquela grande quantia de quarenta onças lhe 

pesasse no estômago. Mas as mulheres têm o coração pequeno, e o patrão 
‘Ntoni precisou explicar-lhe que se o negócio vingasse, haveria pão para 

o inverno, brincos para a Mena, e o Bastiano poderia ir a Riposto e voltar 

numa semana, com o Menico da Locca. [...] A Maruzza sentia sempre o 
coração pesado, mas não abria a boca porque não era assunto seu, e, bem 

quietinha, tratava de arrumar o barco e tudo o que era necessário para a 

viagem, o pão fresco, a bilha de azeite, as cebolas, o pote forrado de 
peles, embaixo do pau de voga ou no paiol de provisões.” (VERGA, 

2002, cap. I, p. 23-24).
163

 

 

O narrador ironiza a preocupação da personagem ao dizer que “as mulheres têm o 

coração pequeno” e que padron ‘Ntoni “precisou explicar-lhe” sobre o negócio que havia 

feito e que tudo seria para o bem da família. Apesar de suas preocupações, Maruzza 
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 “[...] Longa, una piccina che badava a tessere, salare le acciughe, e far figliuoli, da buona 

massaia” (VERGA, 1999, cap. I, p. 40). 
163

 “Allorché la Longa seppe del negozio dei lupini, dopo cena, mentre si chiacchierava coi gomiti 

sulla tovaglia, rimase a bocca aperta; come se quella grossa somma di quarant’onze se la sentisse 
sullo stomaco. Ma le donne hanno il cuore piccino, e padron ‘Ntoni dovette spiegarle che se il 

negozio andava bene c’era dei pane per l’inverno, e gli orecchini per Mena, e Bastiano avrebbe 

potuto andare e venire in una settimana da Riposto, con Menico della Locca. [...] Maruzza se ne 
sentiva sempre il cuore nero, ma non apriva bocca, perché non era affar suo, e si affaccendava 

zitta zitta a mettere in ordine la barca e ogni cosa pel viaggio, il pane fresco, l’orciolino coll’olio, 

el cipolle, il cappotto foderato di pelle, sotto la pedagna e nella scaffetta.” (VERGA, 1999, cap. I, 
p. 46-47). 
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manteve-se quieta, como é referido no capítulo III: “Maruzza, a Longa, não dizia nada, 

como era o certo, mas não conseguia ficar quieta um instante, e não parava de andar de um 

lado para o outro, em casa e no quintal, parecendo uma galinha prestes a botar o ovo” 

(VERGA, 2002, cap. III, p. 47-48)
164

 e não interferiu, nem tentou questionar os assuntos 

do universo masculino outra vez.  

No filme Malavoglia (2010), de Scimeca, a preocupação de Maruzza recebeu um 

tratamento diferenciado. Apesar de seus temores não serem postos em palavras, a 

personagem (pres)sente que algo terrível está acontecendo. O diretor utilizou para a 

construção dessa inquietação uma técnica cinematográfica de fusão. A sequência do 

pesadelo de Maruzza justapõe o mar, o barco e a própria personagem no mesmo 

enquadramento e cria uma sequência na qual a personagem tem um pesadelo. Em seu 

sonho, Maruzza vê o barco no mar até que uma onda o envolve e a Providência desaparece 

nas águas. Ao contrário do que acontece no romance, quando a preocupação de Maruzza 

com o negócio dos tremoços é depreciada, após o pesadelo, a família se preocupou que 

algo pudesse ter acontecido a Bastianazzo e todos seguiram para as pedras próximas ao 

mar para tentar avistar o barco.  

  Figura 17: Fotograma do filme Malavoglia (2010): fusão do mar e do barco (22’08”) 

                                                             
164

 “Maruzza la Longa non diceva nulla, com’era giusto, ma non poteva star ferma un momento, e 

andava sempre di qua e di là, per la casa e pel cortile, che pareva una gallina quando sta per far 
l’uovo.” (VERGA, 1999, cap. III, p. 63). 
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  Figura 18: Fotograma do filme Malavoglia (2010): fusão do mar e de Maruzza (22’17”) 

  Figura 19: Fotograma do filme Malavoglia (2010): fusão do barco e do mar (22’21”) 

  Figura 20: Fotograma do filme Malavoglia (2010): fusão – onda envolve o barco (22’25”) 
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As impressões negativas de Maruzza foram levadas em consideração, mesmo que 

fizessem parte de um sonho. O sonho premonitório de Maruzza se confirmou e a barca foi 

encontrada avariada tempos depois e não houve nenhuma notícia de Bastianazzo, 

considerado, pois, como tendo morrido durante uma tempestade no mar. 

A Longa representa no romance a mulher submissa e obediente que devia zelar pela 

casa e pela família. Sua postura é passiva diante das tragédias, principalmente em virtude 

de uma incapacidade de conseguir impedir que elas acontecessem. Maruzza também 

representaria a resignação total diante dos acontecimentos. As ações de Maruzza, por 

ocasião do desaparecimento do marido no mar, estão associadas, em grande parte, a um 

navio que é conduzido pelas vagas do mar, assim como ela mesma é conduzida pelos 

acontecimentos e pelos demais membros da vila. Como esposa de pescador, seu destino é a 

espera. E, justamente por isso, Maruzza também simboliza a esperança de uma resolução 

feliz e a crença de tempos melhores. Assim, diante de todos os sinais do naufrágio da barca 

Providência, Maruzza aguarda que a confirmação da morte do marido aconteça, dirigindo-

se para o litoral para olhar para o mar, na tentativa de encontrar alguma notícia ou de ver 

com seus próprios olhos. 

 

A pobre, assombrada com aquelas insólitas atenções, olhava-os 

sobressaltada, e apertava a criança contra o peito, como se lhe quisessem 
roubá-la. Finalmente, o mais duro ou o mais compadecido tomou-a por 

um braço e levou-a para casa. Ela se deixava conduzir, e só fazia repetir: 

– Ai! Minha Virgem Maria! Ai! Minha Virgem Maria! – Os filhos 
seguiam atrás, agarrados à sua saia, como se tivessem medo, eles 

também, de que lhe fossem roubar qualquer coisa. (VERGA, 2002, cap. 

III, p. 54).
165

 

 

Sua esperança é inabalável, mesmo com as notícias vindas do mar, com a 

confirmação da morte de Bastianazzo e a perda do barco com todos os tremoços 

comprados a crédito de tio Crocifisso. Maruzza negava os acontecimentos ainda na 

expectativa de que as informações fossem mentirosas e uma resolução milagrosa pudesse 

por fim ao seu sofrimento. Essa negação levará Maruzza à beira da loucura e essa 
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 “La poveretta, sgomenta da quelle attenzioni insolite, li guardava in faccia sbigottita, e si 

stringeva al petto la bimba, come se volessero rubargliela. Finalmente il più duro o il più 
compassionevole la prese per un braccio e la condusse a casa. Ella si lasciava condurre, e badava 

a ripetere; – Oh! Vergine Maria! Oh! Vergine Maria! – I figliuoli la seguivano aggrappandosi alla 

gonnella, quasi avessero paura che rubassero qualcosa anche a loro.” (VERGA, 1999, cap. III, p. 
67).  
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transformação da personagem é explorada também pela adaptação de Scimeca a partir das 

mudanças de sua postura, uma vez que o exemplo de mãe e esposa desagrega-se diante dos 

trágicos acontecimentos. 

 

A Maruzza não falava nada, mas na cabeça tinha uma ideia fixa, que 
ficava martelando ali dentro e roia seu coração: queria saber o que tinha 

acontecido naquela noite, que tinha sempre diante dos olhos e, se os 

fechava, parecia-lhe ver ainda a Providência em direção ao Cabo dos 

Moinhos, onde o mar era calmo e azul, semeado de barcos que pareciam 
tantas gaivotas ao sol, e que se podiam contar um a um [...]. A prima 

Anna, coitada, tinha largado o seu tear e as filhas para vir dar uma mão à 

comadre Maruzza, que estava como se fosse uma doente, e se a tivessem 
deixado sozinha, não teria pensado sequer em acender o fogo e pôr a 

panela e todos morreriam de fome. (VERGA, 2002, cap. IV, p. 68-69).
166

 

 

Na atualização de Scimeca, Maruzza reage à tragédia realizando os trabalhos 

domésticos com energia redobrada, de tal forma que a repetição de seu cotidiano faça com 

que os eventos se apaguem de sua mente. O transtorno obsessivo de arrumar a casa, no 

entanto, reforçava a tragédia vivida pela família, uma vez que ela tentava organizar o que 

estava fora de ordem, e a impedia de lidar com a dor pela perda do marido e com os 

eventos que se sucederam a seguir, as tentativas frustradas de conseguir um empréstimo 

para quitar a dívida e as dificuldades para criar os filhos ainda jovens. 
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 “Maruzza non diceva nulla, ma nella testa ci aveva un pensiero fisso, che la martellava, e le 

rosicava il cuore, di sapere cos’era successo in quella notte, che l’aveva sempre dinanzi agli occhi, 

e se li chiudeva le sembrava di vedere ancora la Provvidenza, là verso il Capo dei Mulini, dove il 

mare era liscio e turchino, e seminato di barche, che sembravano tanti gabbiani al sole, e si 
potevano contare ad una ad una [...]. La cugina Anna, poveretta, aveva lasciato la sua tela e le sue 

ragazze per venire a dare una mano a comare Maruzza, la quale era come se fosse malata, e se 

l’avessero lasciata sola non avrebbe pensato più ad accendere il fuoco, e a mettere la pentola, che 
sarebbero tutti morti di fame.” (VERGA, 1999, cap. IV, p. 76-77). 
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  Figura 21: Fotograma do filme Malavoglia (2010): Maruzza arruma as gavetas (34’41”)  

  Figura 22: Fotograma do filme Malavoglia (2010): Maruzza retira os lençóis da gaveta (50’02”) 

  Figura 23: Fotograma do filme Malavoglia (2010): Maruzza guarda os lençóis (50’07”) 
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  Figura 24: Fotograma do filme Malavoglia (2010): Mena e Maruzza (50’36”) 

 

 Na sequência acima, é possível perceber como os trabalhos domésticos serviam 

como válvula de escape à Maruzza. No diálogo que acompanha a figura 24, Mena diz à 

mãe: “Mamãe! Ainda, mamãe! Vamos!”,
167

 Mena tenta fazer com que sua mãe volte para a 

realidade e perceba como suas ações apenas a prejudicavam. O gesto de Mena acrescenta à 

cena e às suas palavras o sentido de impaciência e incompreensão diante da atitude da mãe. 

Maruzza, no entanto, interrompe a filha quando ela fala que a barca Providência fora 

consertada e continua arrumando as gavetas.  

 No romance de Verga, mesmo com a tragédia confirmada, Maruzza ainda mantém 

sua fé e sua esperança em melhores dias e, ao lado da família, planeja o futuro. 

 

– O compadre Bastianazzo não pode assistir a essa festa! Pensava com 

seus botões a comadre Maruzza, avançando e recuando diante da 

urdideira, preparando a trama, que aqueles rolos e aquelas travessas 

tinham sido todos feitos pelas mãos de seu marido, aos domingos ou nos 
dias de chuva, e fora ele mesmo que as pregara na parede. Tudo, naquela 

casa, ainda falava dele, e lá estavam o seu guarda-chuva de oleado num 

canto e seus sapatos quase novos debaixo da cama. [...]. Agora que temos 
a nossa barca e que os nossos homens não precisam trabalhar por dia, nós 

também sairemos deste aperto; e se as almas do Purgatório nos ajudarem 

a saldar a dívida dos tremoços, poderemos começar a pensar em outras 
coisas. O seu avô não dorme, pode ficar sossegada, e quanto a isso, você 

nem vai se lembrar que perdeu seu pai, pois ele é como um segundo pai. 

(VERGA, 2002, cap. VII, p. 108-109).
168

  

                                                             
167

 “Mamma! Ancora, Mamma! Andiamo!” (Scimeca, 2010). 
168

 “ – Compare Bastianazzo non poté vederla questa festa! Pensava fra di sé comare Maruzza 

andando innanzi e indietro davanti all’orditoio a disporre la trama, che quei regoli e quelle 
traverse glieli aveva fatti tutti suo marito colle sue mani la domenica o quando pioveva, e li aveva 
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Um dos maiores méritos de Maruzza é ser mãe e esposa e essas qualidades são 

referidas pelo sogro e confirmadas pelo patrão Cipolla e, justamente, estão relacionadas à 

criação de sua filha mais velha, Mena. Também o casamento da jovem configurava uma de 

suas mais importantes preocupações. 

 

– “A moça como é criada, a estopa como é fiada”, disse por fim o patrão 

Malavoglia, e o patrão Cipolla confirmou que todos na aldeia sabiam que 
a Longa tinha sabido criar a filha, e que qualquer um que passasse pela 

ruela àquela hora, ouvindo as batidas do tear de Santa Ágata, diria que 

ela, a comadre Maruzza, não desperdiçava o óleo do candeeiro. (VERGA, 

2002, cap. II, p. 32).
169

   

 

E após o acordo entre as famílias de patrão ‘Ntoni e Fortunato Cipolla para o 

casamento entre Mena e Brasi, Maruzza sentia-se feliz: “A coitada da mãe, ao contrário, 

sentia o coração em festa, porque sua filha ia para uma casa onde nada lhe faltaria, e 

enquanto isso andava sempre atarefada a cortar e a coser.” (VERGA, 2002, cap. IX, p. 

150).
170

 

É interessante notar como essa característica que identifica Maruzza como a mãe 

ideal e perfeita representante de um universo feminino, que apenas aguarda o resultado das 

decisões tomadas pelos homens, manteve-se quase inalterado quando adaptado para o 

cinema. E apesar de ser uma visão dos homens sobre Maruzza, também as demais 

mulheres da vila compartilhavam esse pensamento e o manifestavam, principalmente, 

quando se encontravam diante de suas casas para conversar.  

A representação de Maruzza como a idealização da figura da “mãe” é levada ao seu 

auge por ocasião da morte de seu filho Luca. Nesse episódio da narrativa literária, a Longa 

                                                                                                                                                                                         
piantati lui stesso nel muro. Ogni cosa in quella casa parlava ancora di lui, e c’era il suo 

paracqua d’incerata in un cantuccio e le sue scarpe quasi nuove sotto il letto. [...]. Ora che 
abbiamo la nostra barca, e i nostri uomini non dovranno andare a giornata, ci trarremo fuori 

dalla stoppa anche noi. E se le anime del Purgatorio ci aiutano a levarci il debito dei lupini, si 

potrà cominciare a pensare alle altre cose. Tuo nonno non ci dorme, sta tranquilla, e quanto a 
questo non ve lo farà sentire che avete perso il padre, ché è come un altro padre, lui.” (VERGA, 

1999, cap. VII, p. 104-105).  
169

 - “La ragazza com’è educata, e la stoppa com’è filata”, disse fine padron Malavoglia, e padron 

Cipolla confermò che tutti lo sapevano in paese che la Longa aveva saputo educarla la figliuola, e 
ognuno che passava per la stradicciuola a quellora, udendo il colpettare dei telaio di Sant’Agata 

diceva che l’olio della candella non lo perdeva, comare Maruzza.” (VERGA, 1999, cap. II, p. 52). 
170

 “La mamma invece, poveretta, si sentiva dentro tutta in festa, perché la sua ragazza andava in 

una casa done non le sarebbe mancato nulla, e intanto ella era sempre in faccende a tagliare e 
cucire.” (VERGA, 1999, cap. IX, p. 135). 
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é associada, por seu sofrimento, à mater dolorosa, ou seja, à Nossa Senhora das Dores, 

uma das faces da Virgem Maria, e sua espera por notícias do filho e, depois, o sentimento 

da perda, transformaram a personagem. A sensação da perda de um ente querido, 

novamente para o mar, influenciaram grandemente Maruzza que se voltou ainda mais para 

a devoção religiosa, sentindo com mais intensidade as penas sofridas por todos os demais. 

 

A pobre mulher começava a estar sempre à porta, como toda a vez que 

sucedia uma desgraça, virando a cabeça para cá e para lá, de um lado para 

o outro da rua, como se esperasse mais cedo do que de costume o sogro e 
os filhos voltarem do mar. As perguntavam-lhe se o Luca tinha escrito, 

ou se fazia tempo que não recebia carta do filho. – Na verdade, ela não 

tinha pensado na carta; e não conseguiu pregar o olho a noite inteira, com 
a cabeça sempre lá, no mar, perto de Trieste, onde acontecera aquela 

catástrofe; e via sempre o seu filho pálido e imóvel, olhando para ela com 

os olhos esbugalhados e brilhantes, dizendo sempre que sim, como 

quando fora mandado para o serviço militar – de tal modo, que sentia ela 
também uma sede, uma queimação indizível. [...]. A Longa foi levada 

para casa numa carroça e esteve doente uns dias. Desde então, tomou-se 

de uma grande devoção pela Senhora das Dores que fica no altar da 
igrejinha, e parecia-lhe que o corpo longo e estendido nos joelhos da Mãe 

de Deus, de costelas escuras e joelhos vermelhos de sangue, era o retrato 

do seu Luca, e sentia cravadas no próprio coração todas aquelas espadas 
de prata fincadas no peito da Virgem. Todas as noites, quando as moças 

iam receber a bênção e o compadre Cirino fazia tilintar as chaves antes de 

fechar, era vista sempre ali, ajoelhada no mesmo lugar, e já a chamavam 

também de mater dolorosa. (VERGA, 2002, cap. IX, p. 158-159; 160).
171

 

 

A imagem de Maruzza à porta, sempre à espera do filho, é retomada no filme de 

Scimeca. Na construção da cena, Maruzza está imóvel, sentada em uma cadeira, diante da 
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 “La povera donna cominciava a star sempre sulla porta, come ogni volta che succedeva una 

disgrazia, voltando la testa di qua e di là, da un capo all’altro della via, quasi aspettasse più 
presto del solito il suocero e i ragazzi dal mare. Le vicine le domandavano pure se Luca avesse 

scritto, o era molto che non riceveva lettera di lui. – Davvero ella non ci aveva pensato alla 

lettera; e tutta la notte non poté chiudere occhio, e aveva sempre la testa là, nel mare verso 
Trieste, dov’era successa quella ruina; e vedeva sempre suo figlio, pallido e immobile, che la 

guardava, con certi occhioni sbarrati e lucenti, e diceva sempre di sì, come quando l’avevano 

mandato a fare il soldato – talché sentiva anche lei una sete, un’arsura da non dirsi. [...]. La 

Longa la portarono a casa su di un carro, e fu malata per alcuni giorni. D’allora in poi fu presa di 
una gran devozione per l’Addolorata che c’è sull’altare della chiesetta, e le pareva che quel corpo 

lungo e disteso sulle ginocchia della madre, colle costole nere e i ginocchi rossi di sangue, fosse il 

ritratto del suo Luca, e si sentiva fitte nel cuore tutte quelle spade d’argento che ci aveva la 
Madonna. Ogni sera le donnicciuole, quando andavano a prendersi la benedizione, e compare 

Cirino faceva risuonare le chiavi prima di chiudere, la vedevano sempre lì, a quel posto, 

accasciata sui ginocchi, e la chiamavano anche lei la madre addolorata.” (VERGA, 1999, cap. IX, 
p. 141-142). 
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porta de sua casa e a câmera se afasta aos poucos abrindo o ângulo para um plano de 

conjunto que mostra, além dela, parte da casa e da porta. 

  Figura 25: Fotograma do filme Malavoglia (2010): Maruzza à porta  

 

A posição de Maruzza em relação a esse ângulo da câmera é bastante interessante 

porque ela está cercada pelas paredes externas da casa e pelo muro. A abertura do muro 

que a enquadra na cena forma uma moldura tal qual a moldura de quadros para imagens 

religiosas. Os tons cinzentos que a circundam são uma projeção do espírito e dos 

sentimentos da personagem e expandem para fora de si mesma, o sofrimento no qual está 

presa. A sensação e o sentimento da personagem estão, dessa forma, transpostos pelo 

enquadramento que a encerra num ambiente sufocante e restrito, mesmo ao ar livre. No 

filme, a cena está localizada após o naufrágio da barca Providência e do desaparecimento 

de seu marido. Como houve a supressão do personagem Luca, a tragédia com Bastianazzo 

foi a responsável por desencadear a transformação da personagem no filme de Scimeca, 

tornando-a mais taciturna, calada e sofrida. Até este ponto, a mãe era representada como 

uma mulher ativa, que preparava e cuidava da casa e da família. Após a sequência do 

pesadelo com o barco e a confirmação da morte de seu marido, Maruzza perde a antiga 

vitalidade, adoece e torna-se mentalmente instável, repetindo as mesmas ações cotidianas 

incessantemente. 

A figura da mãe praticamente não se altera quando as três obras são colocadas lado 

a lado. No filme de Visconti, a mãe é apenas uma figurante na cena com poucas 

participações e ações na trama. No entanto, sua presença é sempre uma lembrança aos 

demais, e ela se mantém como um símbolo materno, apesar de sua atitude passiva. É 
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possível depreender a partir desse apagamento da personagem que o cineasta privilegiou 

outras narrativas importantes para o desenvolvimento de seu filme. E no caso de Visconti, 

o foco da narrativa estava voltado predominantemente para a denúncia da contradição 

existente na sociedade do pós-guerra e nas vicissitudes dos trabalhadores. Outras mulheres, 

apesar disso, ganharam destaque, como Mara e Lucia e a presença das mulheres da vila em 

determinados momentos como arautos dos juízos de valor da comunidade também estavam 

presentes em momentos específicos.  

Um exemplo é a namorada de ‘Ntoni, Nedda, que o abandona quando ele perde 

tudo e passa a se relacionar com outro homem, Lorenzo, um dos atravessadores de 

pescado. Em outro momento, uma senhora acusa ‘Ntoni e a família de terem sido 

castigados por Deus e serem “a pior família de Trezza” (VISCONTI, 1951, p. 97, tradução 

nossa).
172

 Ou ainda, outra senhora, vizinha da família, intervém quando os funcionários do 

banco chegam para avaliar a casa que fora hipotecada dizendo “Sim, eles estão em casa: 

bata forte! Estão escondidos, escondidos em casa!” (VISCONTI, 1951, p. 86, tradução 

nossa).
173

 Em alguns aspectos, também essas mulheres são portadoras das avaliações 

impostas pela sociedade e são responsáveis pelo julgamento e condenação realizados pela 

comunidade contra a família, que, segundo os preceitos e regras de que são parte, foram 

traídos pelo comportamento dos Valastro. 

Outra importante personagem da família Malavoglia é a filha mais velha, Filomena, 

descrita no romance a partir de suas qualidades como uma moça prendada, em idade de 

casar e que fora preparada para assumir as responsabilidades como esposa e mãe. Assim, 

ela é apresentada como “[...] Mena (Filomena), apelidada de ‘Santa Ágata’ por estar 

sempre ao tear, e costuma-se dizer ‘mulher de tear, galinha de galinheiro, salmonete de 

janeiro’[...].” (VERGA, 2002, cap. I, p. 14-15).
174

  

Sobre as referências relacionadas a Mena, o apelido indica uma santa protetora da 

cidade de Catânia, mártir da religião cristã, morta no século III e símbolo das virtudes 

domésticas.
175

 Já o provérbio traz uma relação de coisas boas, ou seja, as melhores coisas 

que se pode esperar ou ter em casa. Assim, uma mulher que sabe tecer, pode produzir as 

                                                             
172

 “la peggiore famiglia di Trezza!” “’a cchiù tinta famigghia d’a Trizza!” 
173

 “Sí, sono in casa: bussate forte! Sono nascosti, nascosti in casa!” “Sí, dintra su’: tuppuliàtici 

forti! Sunnu ammucciati, ammucciati dintra!” 
174

 “[...] Mena (Filomena) soprannominata ‘Sant’Agata’ perché stava sempre al telaio, e si suol 

dire ‘donna di telaio, gallina di pollaio, e triglia di gennaio’[...].” (VERGA, 1999, cap. I, p. 40) 
175

 http://www.cruzterrasanta.com.br/historia-de-santa-agueda/58/102/#c 
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roupas da família e ainda vender o excedente; uma galinha que coloque ovos no galinheiro 

fornecerá alimento, uma renda com a venda desses ovos, ou ainda, novas galinhas ou 

frangos para aumentar a produção; e os salmonetes ou triglie, são peixes de carne saborosa 

e suculenta, bastante apreciados pela maciez da carne. Dessa maneira, Mena é associada, 

por seus talentos domésticos, às dádivas que se poderia desejar conquistar para a 

manutenção de uma casa.  

No romance de Verga, Mena é descrita como uma jovem forte, apesar dos 

problemas enfrentados pela família, que assume as responsabilidades pelos irmãos nos 

momentos de crise. Em um desses momentos, o avô a elogia: 

 

– Se comermos os ovos, o compadre Alfio não terá o que vender no 

mercado; agora vamos pôr os ovos de pato debaixo da galinha choca, e os 

patinhos vendem-se a oito centavos cada um. O avô encarou-a e disse: 
– Você é uma verdadeira Malavoglia, a minha menina! (VERGA, 2002, 

cap. VII, p. 111).
176

   

 

Uma das preocupações da família estava voltada para o casamento de Mena. Para 

que isso acontecesse era preciso que ela tivesse um dote e uma certa quantidade de 

dinheiro. O avô tencionava casá-la com Brasi Cipolla, filho de Fortunato Cipolla, mas com 

a morte de Luca, o segundo naufrágio da barca e a perda da casa, o acordo de casamento 

foi desfeito. A jovem, no entanto, não tinha interesse em casar com o rapaz escolhido pela 

família, uma vez que estava apaixonada por Alfio.  

 

A Mena ficava muitas vezes com um aperto no coração enquanto tecia, 

porque as moças têm faro fino, e agora que o avô andava sempre de 
confabulações com o compadre Fortunato, e em casa não parava de falar 

dos Cipolla, tinha sempre a mesma imagem diante dos olhos, como se 

aquele cristão do compadre Alfio estivesse colado nas travessas do tear, 
junto com os santinhos. Uma noite, esperou até tarde, com as mãos 

debaixo do avental, porque fazia frio e todas as portas estavam fechadas, 

e pela ruela não se via viv’alma; de modo que lhe deu boa noite da porta. 

(VERGA, 2002, cap. VIII, p. 130).
177
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 “– Se le mangiamo noi, compare Alfio non avrà più da venderne al mercato; ora metteremo le 

uova di anitra sotto la chioccia, e i pulcini si vendono otto soldi l’uno. Il nonno la guardò in faccia 

e le disse: 
– Tu sei una vera Malavoglia, la mia ragazza!” (VERGA, 1999, cap. VII, p. 106).   
177

 “Mena aveva spesso il cuore nero mentre tesseva, perché le ragazze hanno il naso fine, ed ora 

che il nonno era sempre a confabulare con compare Fortunato, ed in casa parlava spesso dei 

Cipolla, ci aveva sempre la stessa cosa davanti algi occhi, come se quel cristiano di compar Alfio 
fosse incollato sui panconi del telaio, colle immagini dei santi. Una sera aspettò sino a tardi per 
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Essa relação entre Mena e Alfio é bastante explorada nas duas adaptações e com 

resoluções diferentes. No filme de Visconti, os eventos que impedem o relacionamento 

entre Mara e Nicola são, em grande parte, os mesmos que impedem Mena e Alfio.  

No filme de Visconti, Mara observa Nicola, um auxiliar de pedreiro, que está 

construindo o muro da casa de comadre Venere. Do local em que ele trabalha, Nicola 

consegue ver a janela de Mara. Nesse ponto, há uma referência ao romance de Verga e à 

cultura do sul da Itália. Quando havia moças em idade de casar em uma casa, elas 

sinalizavam sua condição à sociedade semeando manjericão à janela. No romance não há a 

indicação de que Mena tenha feito isso, mas a informação do escritor é sobre a atitude das 

moças e ocorre no capítulo VIII: 

 

A Páscoa, de fato, estava próxima. As colinas tinham tornado a se vestir 

de verde, e as figueiras-da-índia estavam novamente em flor. As moças 

tinham semeado manjericão à janela, e borboletas brancas vinham pousar 

ali; até as pobres giestas da sciara tinham suas pálidas florzinhas. De 
manhã, sobre os telhados, esfumeavam as telhas verdes e amarelas, e a 

passarada fazia algazarra até o pôr-do-sol. (VERGA, 2002, cap. VIII, p. 

141).
178

 

  

A época da Páscoa era um período de renovação da natureza que coincide, no 

hemisfério norte, com a estação da primavera. Dessa forma, a vida parecia retornar à vila e 

fazia com que as pessoas sentissem felicidade e esperança no futuro. Também as moças 

viam a oportunidade de um casamento. Em La terra trema (1948), o vaso de manjericão 

está presente à janela de Mara. 

                                                                                                                                                                                         
veder tornare compare Alfio insieme al carro dell’asino, colle mani sotto il grembiule, perché 

faceva freddo e tutte le porte erano chiuse, e per la stradicciuola no si vedeva anima viva; così gli 

diede la buona notte dall’uscio.” (VERGA, 1999, cap. VIII, p. 119). 
178

 “La Pasqua infatti era vicina. Le colline erano tornate a vestirsi di verde, e i fichidindia erano 

di nuovo in fiore. Le ragazze avevano seminato il basilico alla finestra, e ci si venivano a posare le 

farfalle bianche; fin le povere ginestre della sciara avevano il loro fiorellino pallido. La mattina, 

sui tetti, fumavano le tegole verdi e gialle, e i passeri vi facevano gazzarra sino al tramonto.” 
(VERGA, 1999, cap. VIII, p. 127). 
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  Figura 26: Fotograma do filme La terra trema (1948): manjericão à janela 

 

E no capítulo IX: 

 

Primeiro deve casar a Mena. – E depois é a minha vez! – concluiu o 
‘Ntoni. Por isso a Barbara tinha mandado de presente à Mena o vaso de 

manjericão, todo enfeitado de cravos e com uma bonita fita vermelha, que 

era o convite para se tornarem comadres; e todos faziam festa à Santa 

Ágata, e até a mãe tinha tirado o lenço preto, porque onde há noivos é de 

mau augúrio usar luto [...]. (VERGA, 2002, cap. IX, p. 149).
179

 

 

Na edição italiana utilizada para este trabalho há uma nota sobre esse costume 

específico de enviar um vaso de manjericão a uma noiva para se tornarem comadres. Na 

nota, elas seriam “comadres do manjericão” (comari di basilico) e o costume está 

relacionado a uma forma especial de amizade. O vínculo proposto por Barbara tinha como 

objetivo receber a aprovação de Mena em um futuro casamento dela com o irmão da 

jovem, algo que ainda não havia sido aprovado e não era bem visto por Maruzza. 

Apesar de todos os preparativos do casamento, Mena só conseguia pensar em Alfio 

e nas dificuldades que ele poderia estar passando em suas viagens para trabalhar. 

 

Só ela, coitadinha, não aparentava alegria como os outros, e parecia que o 
coração lhe falasse e fizesse ver tudo preto, enquanto os campos estavam 

                                                             
179

 “Prima deve maritarsi la Mena. – E dopo vengo io! – conchiuse ‘Ntoni. La Barbara perciò 

aveva mandato in regalo alla Mena il vaso del basilico, tutto ornato di garofani, e con un bel 

nastro rosso, che era l’invito di farsi comare; e tutti le facevano festa, a Sant’Agata, persino sua 

madre s’era levata il fazzoletto nero, perché dove ci sono sposi è di malagurio portare il lutto 
[...].” (VERGA, 1999, cap. IX, p. 134). 
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todos cobertos de estrelinhas de ouro e prata, e os rapazes faziam 
guirlandas para a Ascensão, e ela própria tinha subido na escada para 

ajudar a mãe a pendurar as grinaldas na porta e nas janelas. Enquanto 

todas as portas estavam floridas, só a do compadre Alfio, preta e fora dos 

gonzos, permanecia sempre fechada e não havia lá mais ninguém que 
pendurasse nela as flores da Ascensão. (VERGA, 2002, cap. IX, p. 

149).
180

 

 

Em La terra trema (1948) há a reprodução de alguns diálogos entre Mara e Nicola 

que remetem diretamente àqueles entre Mena e Alfio. Nas cenas entre ambos existe sempre 

a mesma respeitosa distância que é retratada no romance.  

 

Mara: E bui, nun ci l’aviti ‘u cori cuntentu, 

Nicola? 

Nicola: Pi èssiri cuntentu iu, Mara... ci 
volunnu tanti cosi!... 

Mara: E cchi bi manca, Nicola? 

Nicola: Eh!... Nun b’u pozzu diri! Dumani mi 
nn’aiu a ghiri a Catania. 

Mara: Chi cci iti a fari? 

Nicola: Aiu a ghiri a pigghiari ‘n caricu di 
cimentu. 

Ciccio: A Catania ci va... pi ciccàrisi ‘a 

mugghieri, Nicola!... 

Mara: E’ beru, Nicola? 
Nicola: Si iu era nn’i cunniziuni di putírimi 

maritari, nun c’era bisognu di iri a Catania!... 

Mara: ‘U viriti com’à crisciutu ‘stu baciligò? 
Avi ‘na simana c’u chiantai! 

Nicola: Nn’i vostri mani tutti cosi boni 

nèsciunu! (VISCONTI, 1951, p. 24-25)
181

 

Mara: E você, não está feliz, Nicola? 

 

Nicola: Para que eu esteja feliz, Mara... é 
preciso tantas coisas!... 

Mara: E o que te falta, Nicola? 

Nicola: Não posso te dizer! Amanhã devo ir a 
Catania. 

Mara: E o que você vai fazer lá? 

Nicola: Devo ir para comprar um saco de 
cimento. 

Ciccio: Nicola vai à Catania... para encontrar 

uma esposa! 

Mara: É verdade, Nicola? 
Nicola: se eu estivesse em condições de poder 

me casar, não seria preciso ir até Catânia!... 

Mara: Você viu como o manjericão cresceu? 
Eu o plantei há uma semana! 

Nicola: Suas mãos fazem milagres! (tradução 

nossa) 

                                                             
180

 “Ella sola, poveretta, non sembrava allegra come gli altri, e pareva che il cuore le parlasse e le 

facesse vedere, ogni cosa in nero, mentre i campi erano tutti seminati di stelline d’oro e d’argento, 
e i ragazzi infilavano le ghirlande per l’Ascensione, ed ella stessa era salita sulla scala per aiutare 

sua madre ad appendere le ghirlande all’uscio e alle finestre. Mentre tutte le porte erano fiorite, 

soltanto quella di compare Alfio, nera e sgangherata, stava sempre chiusa, e non c’era più nessuno 

che vi appendesse i fiori dell’Ascensione.” (VERGA, 1999, cap. IX, p. 134). 
181

 “Mara: E voi non siete contento, Nicola? 

Nicola: Per essere contento io, Mara... ci vogliono tante cose!...  

Mara: E che vi manca, Nicola? 

Nicola: Non ve lo posso dire! Domani devo andare a Catania. 
Mara; Che ci andata a fare? 

Nicola: Devo andare a prendere un carico di cemento. 

Ciccio: Nicola va a Catania... per cercarsi una moglie!... 
Mara: É vero, Nicola? 

Nicola: Se io fossi in condizione di potermi sposare, non ci sarebbe bisogno di andare a Catania!... 

Mara: Lo vedete com’è cresciuto il basilico? L’ho piantato da una settimana! 
Nicola: Le vostre mani fanno miracoli!” 
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Nesse diálogo, Mara percebe as intenções de Nicola com relação a ela poder vir a 

ser sua esposa e desvia o assunto para o vaso de manjericão que havia plantado. A união 

das duas referências, o manjericão e o desejo de Nicola de se casar com uma jovem de sua 

própria terra, reforçam o tema do final da conversa entre os dois. Também no romance, a 

atitude de Mena é evasiva quando Alfio fala das moças da vila. 

 

– Ah, é preciso tanta coisa para viver alegre! [...]. 

– O compadre Alfio vai à cidade arranjar mulher, retrucou a Nunziata da 

porta defronte. 
– Isso é verdade? Perguntou a Mena. 

– Eh, comadre Mena, se não tivesse mais o que fazer, aqui na aldeia há 

moças do meu agrado, sem que precise ir longe para procurá-las. 
– Olhem quantas estrelas piscando lá em cima! Respondeu a Mena dali a 

pouco. Dizem que são as almas do Purgatório indo para o Paraíso. 

(VERGA, 2002, cap. II, p. 44-45).
182

 

 

Nesse sentido, a reconstrução de Visconti é interessante porque reafirma a condição 

da jovem e sua postura diante da sociedade da qual faz parte. Também denota a 

continuidade dessa condição, uma vez que, ao não alterar o comportamento de Mara na 

atualização, o cineasta confirma a manutenção da condição feminina nos tempos do pós-

guerra, inalterados, pois, desde o século XIX e associados, diretamente, a um mundo no 

qual as rígidas leis patriarcais da sociedade ainda vigoravam e influenciavam os 

julgamentos dos membros da comunidade.  

Justamente, em razão desses julgamentos morais, Mena não se casou e passou a 

viver na casa da nespereira cuidando dos sobrinhos, filhos de Alessi e Nunziata. As 

escolhas da irmã Lia, que a levaram a prostituir-se, fizeram com que Mena chegasse à 

conclusão que ela, como a irmã, estavam desonradas. Para a concepção da época, era 

extremamente desonroso para as mulheres de toda a família, quando uma delas fosse 

considerada desonrada. A imagem do mau-passo e a condenação pela opinião pública 

manchavam o nome da família e impossibilitavam que as demais fossem poupadas de 

participar do mesmo julgamento moral.  

                                                             
182

 “– Eh! Ci vogliono tante cose per avere il cuore contento! [...] 

– Compare Alfio ci va per cercarsi la moglie alla cità, rispose la Nunziata dall’uscio dirimpetto. 

–  Che è vero? Domandò Mena. 
– Eh, comare Mena, se non dovessi far altro, al mio paese ce n’è delle ragazze come dico io, senza 

andare a cercare lontano. 

 – Guardate quante stelle che ammiccano lassù! Rispose Mena dopo un pezzetto. Ei dicono che 
sono le anime dei Purgatorio che se ne vanno in Paradiso.” (VERGA, 1999, cap. II, p. 61) 
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Essa condição rígida e patriarcal altera-se no filme de Scimeca. Uma vez que a 

Mena do século XXI é quem toma a iniciativa de se aproximar de Alfio e, apesar de alertar 

a irmã sobre seu comportamento, sua preocupação não está voltada para a opinião pública 

sobre ela, mas para a preservação da família diante de possíveis problemas que poderiam 

decorrer de uma conduta equivocada. Sua personalidade reflete as conquistas femininas no 

campo social e pessoal. A Mena de Scimeca é mais livre das amarras da educação feminina 

recebida pelas personagens das duas obras anteriores e exerce seu poder de escolha com 

decisão, segurança e força. 

  Figura 27: Fotograma do filme Malavoglia (2010): Mena beija Alfio 

 

A atualização da personagem Mena insere a jovem em outra configuração do 

universo feminino e ela não tem medo de lutar pelo que deseja. Assim, Mena defende 

Alfio diante da irmã, dizendo que ele fugira de sua terra natal porque teria morrido de fome 

ou por causa da guerra se tivesse ficado. Ela toma a iniciativa de se aproximar dele e beijá-

lo começando um relacionamento entre ambos que resultará no nascimento de uma filha, 

ou seja, na continuidade da família e na renovação de uma esperança no futuro; e decide 

aprender a dança do ventre, dança típica do país de Alfio, para agradá-lo. Sua 

personalidade forte pode ser vista também nas decisões tomadas em relação à família, 

quando assume os deveres da casa em razão da doença da mãe, na maneira imperativa 

como fala com os irmãos, chamando-os à razão ou exigindo um comportamento digno 

deles, ou ainda, quando negocia o preço dos CDs de música árabe com o vendedor, não 

aceitando o preço pedido por ele e exigindo que fosse mais baixo. Sua insistência no 

desconto faz com ele ceda e aceite o preço que Mena havia decidido pagar. 
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Em Malavoglia (2010), a jovem Mena torna-se um exemplo das conquistas das 

mulheres nos últimos anos, uma vez que ela escolhe os caminhos que deve seguir e não 

tem medo das decisões tomadas desde que baseadas nos desejos de seu coração.  

Nesse sentido, a atualização da personagem Mena, de ambos os cineastas, confirma 

um dos aspectos desse procedimento ao destacar as transformações da personagem no 

cenário das conquistas das mulheres no âmbito social e, assume, pois essa finalidade como 

documento histórico, cultural e social. O filme de Visconti, ao não alterar o destino de 

Mara diante da condenação da moral patriarcal, demonstra como, historicamente, no 

decurso de sessenta anos, a condição da mulher não havia se alterado, mesmo depois das 

conquistas realizadas por elas na primeira metade do século XX. Ainda no sul da Itália, as 

mulheres estavam sujeitas às determinações da sociedade que regiam e limitavam suas 

ações. A adaptação de Scimeca, ao mostrar a decisão e a força de Mena, dialoga com os 

avanços por uma igualdade de direitos, tão necessária e tão importante para um justo 

equilíbrio social e democrático que envolva homens e mulheres em iguais condições em 

todos os campos da sociedade. 

Já a irmã de Mena, Rosalia, que no início do romance é ainda uma criança muito 

pequena, é identificada no romance da seguinte maneira: “[...] Lia (Rosalia), ainda nem 

coisa e nem loisa” (VERGA, 2002, cap. I, p. 15).
183

  

O desenvolvimento da personagem Lia ganhou destaque quando ela se tornou uma 

jovem e relaciona-se, principalmente, com dom Michele que lhe faz a corte, primeiro para 

enfurecer ‘Ntoni e a vizinha Zuppida que havia lhe negado o casamento com Barbara. As 

investidas de dom Michele prejudicam sobremaneira as duas irmãs que acabam sendo alvo 

da maledicência do povo de Aci Trezza. Também no trecho abaixo, o narrador apresenta 

mais algumas características de Lia, voltadas, especificamente, ao seu temperamento 

oposto ao da irmã Mena. Mais explosiva e contestadora, Lia não aceitava que lhe 

impusessem regras e desafiava as normas de conduta estabelecidas pela sociedade. 

 

As pobres Malavoglia tinham chegado a ponto de andar na boca de todo o 

mundo, por culpa do irmão, de tanto que a família tinha caído em desdita. 
Agora a aldeia inteira sabia que dom Michele passava e tornava a passar 

pela rua do Nero, para fazer despeito à Zuppidda, que tomava conta da 

filha de roca em punho. No entanto, para não perder a caminhada, dom 
Michele tinha lançado olhares à Lia, que também se tornara uma bela 
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 “[...] Lia (Rosalia) ancora né carne né pesce.” (VERGA, 1999, cap. I, p. 40). 
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moça e não tinha ninguém para tomar conta dela, a não ser a irmã, que 
corava em seu lugar e lhe dizia: – Vamos para dentro, Lia. Não fica bem 

estar à porta, agora que somos órfãs. Mas a Lia era mais estouvada do 

que o irmão ‘Ntoni, e gostava de ficar à porta, exibindo o lenço com 

estampa de rosas, porque todos lhe diziam: – Como você fica linda com 
este lenço, comadre Lia! E dom Michele devorava-a com os olhos. A 

pobre Mena, enquanto permanecia à porta, esperando o irmão que voltava 

para casa bêbado, sentia-se tão cansada e deprimida, que seus braços nem 
se levantavam quando queria puxar a irmã para dentro, porque dom 

Michele estava passando, e a Lia respondia: – Tem medo de que ele me 

coma? Pois sim, ninguém quer saber de nós, agora que não temos mais 
nada. Não está vendo como acabou o nosso irmão, que nem os cachorros 

o querem? (VERGA, 2002, cap. XIII, p. 258-259).
184

  

 

A teimosia de Lia lhe custou caro e ela foi envolvida em um escândalo que abalou 

ainda mais a família. Sua atitude imprudente, segundo os padrões da vila, provocou um 

grande desgosto em seu avô que passou mal e precisou ser levado ao hospital, onde 

morreria tempos depois. Em outro trecho do romance, dom Michele continua a fazer a 

corte à moça. Abaixo, a passagem traz a descrição de um presente que ele queria dar à Lia, 

mas que ela não aceita. As investidas de dom Michele, no entanto, continuaram e isso 

provocou a ira de ‘Ntoni que será preso após brigar com o guarda e feri-lo. 

 

[...] Você não foi feita para ficar aqui, no meio desses caipiras, palavra de 

honra! Você é uma coisa fina e de primeira qualidade, e foi feita para 

estar numa linda casa, passar na Marina e na Villa, quando há música, 
bem vestida, como eu o entendo. Com um belo lenço de seda na cabeça e 

colar de âmbar. Aqui parece estar no meio dos porcos, palavra de honra! 

E não vejo a hora de ser transferido, pois prometeram me convocar 

novamente para a cidade no Ano Novo. A Lia punha-se a rir da 
brincadeira e sacudia os ombros, que ela nem sabia como eram os colares 
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 “Quelle povere Malavoglia erano arrivate al punto, che andavano per le bocche di tutti, per 

colpa del fratello, tanto i Malavoglia erano caduti in bassa fortuna. Ora tutto il paese sapeva che 

don Michele passava e ripassava per la strada del Nero, onde far dispetto alla Zuppidda, la quale 

stava a guardia di sua figlia colla conocchia in mano. Intanto don Michele per non perdere i suoi 
passi, aveva gettato gli occhi su di Lia, la quale si era fatta una bella ragazza anche lei, e non 

aveva nessuno che le stesse a guardia, tranne la sorella che si faceva rossa per lei, e le diceva: – 

Rientriamo in casa, Lia. Sulla porta non ci stiamo bene ora che siamo orfane. Ma la Lia era 

vanerella peggio di suo fratello ‘Ntoni, e le piaceva starsene sulla porta a far vedere il fazzoletto 
colle rose, che ognuno le diceva: – Come siete bella con quel fazzoletto, comare Lia! E don 

Michele se la mangiava cogli occhi. La povera Mena, mentre stava là sulla porta, ad aspettare il 

fratello che tornava a casa ubbriaco, si sentiva così stanca ed avvilita che le cascavano le braccia 
quando voleva tirare in casa la sorella, perché passava don Michele, e Lia le rispondeva: – Hai 

paura che mi mangi? Già, nessuno ne vuole di noi altri, ora che non abbiamo più niente. Non lo 

vedi come è andato a finire mio fratello, che non lo vogliono nemmeno i cani!” (VERGA, 1999, 
cap. XIII, p. 212-213).  
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de âmbar e os lenços de seda. Então, certa vez, dom Michele puxou do 
bolso, com ares de mistério, um lindo lenço amarelo e vermelho em seu 

belo embrulho, que obtivera num contrabando, e queria dá-lo de presente 

à comadre Lia. – Não! Não! Dizia ela toda corada. Não o aceito nem que 

me mate! – E dom Michele insistia: – Esta eu não esperava, comadre Lia. 
Eu não mereço, acredite! – E teve de embrulhar novamente o lenço no 

papel e metê-lo no bolso. (VERGA, 2002, cap. XIII, p. 267-268).
185

  

 

Na adaptação de Visconti, o arco da personagem Lucia, segue aquele da jovem Lia 

do romance de Verga. A jovem é caracterizada como sonhadora e ingênua. Essas 

características ficam evidentes quando ela decide contar um conto de fadas à sua irmã mais 

nova, Lia, e substitui a princesa do conto por ela mesma. Esse conto é uma das histórias da 

prima Anna que as utiliza para divertir as crianças durante o trabalho de salgar as barricas 

de peixe na nova casa da família Malavoglia e também será retomado no filme de Scimeca, 

como se verá oportunamente. 

 

Lucia:...E ‘u figghiu d’u rre di curuna, beddu 

comu lu suli, camina n’annu, ‘n misi e ‘n 
gnornu, supra ‘nu bellu cavaddu iancu, 

‘nfin’a c’arriva ‘nta ‘na funtana ‘ncantata, 

china di latti e di meli. Scinni di supra ‘u 

cavaddu ppi bíviri, e cchì trova? ...lu mo’ 
itali! Ca cci l’avèvunu purtatu li fati! E ‘u 

figghiu d’u rre, virennu lu mo’ itali... 

s’innamura di mia!... camina... camina, 
camina... finammenti arrivàu...a ‘a Trizza! Pi 

ciccari a mia... pi maritàrimi!... mi pigghia, 

mi menti supra ‘u so’ bellu cavaddu iancu... e 

mi potta luntanu, luntanu, luntanu... cu 

r’iddu!...(VISCONTI, 1951, p. 33-34)
186

 

Lucia: ...E o filho do rei, belo como o sol, 

caminha por um ano, um mês e um dia, em 
seu belo cavalo branco, até que enfim, chega a 

uma fonte encantada, cheia de leite e mel. 

Desce de seu cavalo para beber, e o que ele 

encontra?... o meu dedal! Levado até lá pelas 
fadas! E o filho do rei vendo o meu dedal... 

apaixona-se por mim!... Caminha... caminha... 

caminha... e finalmente chega a Trezza! Para 
procurar por mim... para se casar comigo! ... 

Ele me pega, me coloca sobre seu belo cavalo 

branco... e me leva para longe, longe, longe... 

com ele!... (tradução nossa) 

                                                             
185

 “[...] Voi non siete fatta per star qui, fra questi villani, in parola d’onore! Voi siete una roba 

fine e di prima qualità, e siete fatta per stare in una bella casetta, e andare a spasso alla Marina e 

alla Villa, quando c’è la musica; vestita bene, come m’intendo io. Con un bel fazzoletto di seta in 

testa e la collana d’ambra. Qui par di stare in mezzo ai porci, parola d’onore! E non vedo l’ora di 
essere traslocato, che mi hanno promesso di richiammarmi alla città coll’anno nuovo. Lia si 

metteva a ridere della burla, e scrollava le spalle, che lei non sapeva nemmeno come fossero fatte 

le collane d’ambra e i fazzoletti di seta. Una volta poi don Michele tirò fuori in gran mistero un bel 
fazzoletto giallo e rosso, colla sua brava carta, che lo aveva avuto da un contrabbando, e voleva 

regalarlo a comare Lia. – No! No! Diceva lei tutta rossa. Non lo piglio se mi ammazzate!  – E don 

Michele insisteva: – Questa non me l’aspettavo, comare Lia. Non me lo merito, vedete! – E dovette 
avvolgere un’altra volta il fazzoletto nella carta e metterselo in tasca.” (VERGA, 1999, cap. XIII, 

p. 219). 
186

 “...E il figlio del re, bello come il sole, cammina un anno un mese e un giorno, su di un bel 

cavallo bianco, finché arriva ad una fontana incantata, piena di latte e di miele. Scende dal cavallo 
per bere, e cosa trova?... il mio ditale! Portato lì dalle fate! E il figlio del re vedendo il mio ditale... 
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Ingênua, Lucia deixa-se enganar com as promessas do marechal dom Salvatore que 

a conquista com galanteios e presentes. E o episódio do colar é retomado com a construção 

de uma cena na qual é possível perceber a contradição dos sentimentos de Lucia. Lucia 

chegou em casa exatamente no momento em que o avô está sendo levado para o hospital. 

Todos os parentes e vizinhos estavam ao redor do idoso e Lucia passou por eles 

procurando um lugar para se esconder e sempre olhando para trás. Quando encontrou um 

local afastado o suficiente das pessoas que estavam na rua, ela tirou do bolso o presente de 

dom Salvatore: um colar. Entre lágrimas e sorrisos, Lucia olha para o presente. 

  Figura 28: Fotograma do filme La terra trema (1948): Lucia e o colar  

 

Essa situação transformou a vida de Lucia que cedeu à corte de dom Salvatore. As 

consequências foram trágicas mais uma vez. A jovem discute com irmã Mara e essa 

discussão fez com que ela se abandonasse sua família. 

 

Mara: Unn’a’ statu...? 
Lucia: Sst...! Ca ti senti ‘Ntoni! 

Mara: Nun c’è ‘Ntoni. Nun s’à ‘rritiratu 

ancora... Uora... tutt’i notti sta fora... e iu 
sugnu ccà, ca ‘spettu a iddu... 

Lucia: Annunca a’ spittatu macari a mmia? 

Mara: ‘U sapissi ‘a matri... murissi di 

duluri...di tutti ‘i dispiaciri ca cci à avutu! 
Lucia: E iu, cchi è c’à’ fattu? N’aiu fattu nenti 

Mara: Onde você estava? 
Lucia: Ssh...! Que Antonio vai ouvir! 

Mara: Antonio não está. Não chegou ainda. 

Agora... passa todas as noites fora... e eu fico 
aqui, esperando por ele... 

Lucia: Então, estava esperando por mim? 

Mara: Se nossa mãe soubesse... morreria de 

desgosto... por todas as decepções que teve! 
Lucia: E o que eu fiz? Não fiz nada de errado! 

                                                                                                                                                                                         
si innamora di me!... cammina... cammina, cammina... finalmente giunse... a Trezza! Per cercare di 

me... per sposarmi!... mi prende, mi mette sul suo bel cavallo bianco... e mi porta lontano, lontano, 
lontano... com lui!... 
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di mali! Picciò a matri ‘u po’ sapiri macari! 
Diccillu! Iu fazzu zo ‘ccu uogghiu... e a mmia, 

nun m’avi a ddiri nuddu nenti! Tantu, chi 

m’importa? A stari sempri ‘intra ‘nficcati 

comu ‘u trisoru...! Bellu trisoru! Ca a nuàutri, 
nuddu ‘nni vulissi! ‘U sai? 

Mara: Nun diri ‘sti cosi, Lucia! Uora ca semu 

pòuri, àmu a pinzari sempri pi’ sarbari 
l’anuri! ...àmu a travagghiari macari nuàutri 

p’aiutari ‘Ntoni! 

Lucia:Fu ‘Ntoni ca vosi ‘sta miseria n’a 
nostra casa! Uora ca n’arriducemu ‘i ‘sta 

manera, cchi fa ‘Ntoni? Ca sta tutta ‘a notti 

fora senza travagghiari: è beru?... Cola si 

‘nni scapàu... ‘u nannu s’u puttaru ‘o spitali... 
‘A vo’ sapiri ‘a virità cchi è?... ca ‘na 

pirsunedda mi dissi... ca cci à’ a tèniri a 

ccura a ‘Ntoni... ca ‘occhi ghiornu fa ‘na 
mala fissaría! 

Mara: Cui? Cu’ t’u rissi? Don Sabbaturi, 

veru? E chissa cchi è? 

Lucia: Nenti, nenti... làssala stari ca è ‘na 
cosa mia, chissa! 

Mara: Ah, è ‘na cosa tua, veru? Affrúntati...! 

Affrúntati! 
Lucia: Lássami iri! Làssami iri...! 

(VISCONTI, 1951, p. 94-95).
187

 

E nossa mãe pode saber de tudo! Diga-lhe! Eu 
faço o que eu quero... e a mim, ninguém vai 

chamar a atenção! E o que me importa? Ficar 

trancada em casa, escondida como um 

tesouro! ... Belo e grande tesouro! Tanto que 
ninguém quer se casar conosco! Sabia? 

Mara: Não diga isso, Lucia! Agora que somos 

pobres, devemos pensar em conservar a 
honra!... devemos trabalhar também para 

ajudar Antonio! 

Lucia: Foi Antonio quem trouxe essa miséria 
para nossa casa! Agora que fomos reduzidos a 

isso, o que Antonio está fazendo? Fica todas 

as noites fora de casa sem trabalhar: não é 

verdade? Cola fugiu... o vovô foi levado ao 
hospital... Você sabe qual é a verdade?... uma 

certa pessoa me disse... que precisa ficar de 

olho em Antonio...  senão qualquer dia desses 
acaba cometendo uma loucura! 

Mara: Quem?... Quem te disse isso? Dom 

Salvatore, não é? E isto o que é? 

Lucia: Nada, nada... Deixe isso: isso é uma 
coisa minha! 

Mara: Ah, é uma coisa tua, não é? Perdida...! 

Perdida! 
Lucia: Me solte! Me solte! (tradução nossa) 
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 “Mara: Dove sei stata? 

Lucia: Sst...! Che ti sente Antonio! 

Mara: Non c’è Antonio. Ancora non è rientrato... Ora... resta fuori tutte le notti... ed io sono qua, 

ad aspettarlo... 
Lucia: Allora hai aspettato anche me? 

Mara: Se lo sapesse nostra madre... morirebbe di dolore... per tutti i dispiaceri che ha avuto! 

Lucia: Ed io che cosa ho fatto? Non ho fatto niente di male! Quindi di nostra madre può anche 
saperlo! Diglielo! Io faccio ciò che voglio... e a me, nessuno deve farmi osservazioni! Tanto che 

m’importa? Stare sempre tappate in casa, nascoste come un tesoro...! Gran bel tesoro! Tanto 

nessuno vorrebbe sposarci! Lo sai? 
Mara: Non dire queste cose, Lucia! Ora che siamo poveri, dobbiamo sempre pensare a conservare 

l’onore!... dobbiamo lavorare anche noi per aiutare Antonio! 

Lucia: È stato Antonio a volere questa miseria nella nostra casa! Ora che ci siamo ridotti in questo 

modo, che fa Antonio? Sta tutte le notti fuori casa senza lavorare: è vero? Cola è scapato... il 
nonno è stato portato all’ospedale... Vuoi sapere qual’è la verità?... Un certa persona mi ha 

detto... che bisogna tenerlo d’occhio, Antonio... altrimenti un giorno o l’altro commette qualche 

sciocchezza! 
Mara: Chi?... Chi te l’ha detto? Don Salvatore, vero? E questa che cosa è...? 

Lucia: Niente, niente... lasciala stare: questa è una cosa mia! 

Mara: Ah! È una cosa tua, vero? Vergognati...! Vergognati! 
Lucia: Lasciami andare! Lasciami andare!” 
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No romance, Lia vai embora logo após a chegada do avô, vindo do tribunal, onde 

passara mal, durante o julgamento de ‘Ntoni por causa da briga com dom Michele. Mena 

acusou a irmã de ter sido a responsável por aquela tragédia. E a jovem, sentindo-se 

culpada, deixou a casa da família. As notícias sobre seu paradeiro chegaram, muito tempo 

depois, por meio de Alfio que retornara de Catânia.  

 

[...] – Quero ir embora! Não quero ficar mais aqui! E falava isso à 
cômoda e às cadeiras, como uma louca, que em vão a irmã ia atrás dela 

chorando: – Eu lhe tinha dito! Eu lhe tinha dito! E tentava agarrá-la 

novamente pelas mãos. De noite, quando trouxeram o avô na carroça e a 
Mena fora correndo encontrá-lo, sem ter mais vergonha dos outros, a Lia 

saiu no quintal e dali para a rua, e foi-se embora de fato, e ninguém 

tornou a vê-la. (VERGA, 2002, cap. XIV, p. 305-306).
188

  

 

A personagem Lia de Scimeca é também a mais jovem dos filhos de Maruzza e 

Bastianazzo e a única que ainda frequentava a escola. Em algumas cenas ela aparece 

estudando ou voltando da escola. É em um desses dias que ela conhece Michele, um rapaz 

que muitos acreditam ser um “malacarne”, ou seja, alguém envolvido com a máfia e 

vendedor de drogas. A pessoa que mais desconfia dele é Mena que confronta a irmã e diz 

que Lia não sabe nada sobre a vida de Michele. No entanto, a jovem não lhe dá ouvidos e 

continua namorando o rapaz.  

A atualização de Lia manteve a personalidade contestadora da jovem como um 

traço característico da sua juventude. Sua impulsividade e rebeldia também são retomados 

e retratados em suas atitudes, como por exemplo, ingerir bebida alcoólica com as amigas 

do colégio e namorar Michele mesmo depois de ter sido repreendida pela irmã.  

 

                                                             
188

 “[...] Voglio andarmene! Non voglio starci più qui! E l’andava dicendo al canterano, e alle 

seggiole, come una pazza, che invano sua sorella le andava dietro piangendo: – Te l’aveva detto! 
Te l’aveva detto! E cercava di afferrarla un’altra volta per le mani. La sera come portarono il 

nonno sul carro e Mena era corsa ad incontrarlo, che oramai non si vergognava più della gente, 

Lia uscì nel cortile e poscia nella strada, e se ne andò davvero, e nessuno la vide più.” (VERGA, 
1999, cap. XIV, p. 245-246).  
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  Figura 29: Fotograma do filme Malavoglia (2010): Lia e Michele 

 

Ao final, Michele revelou sua verdadeira identidade a Lia e também o motivo de 

estar ali. Ele trabalhava disfarçado para conseguir prender contrabandistas. A jovem, então, 

contou a Michele onde ele poderia encontrar ‘Ntoni que, após a briga entre os dois, havia 

roubado uma pasta de Michele e isso poderia colocar o jovem em grande perigo e também 

levar a missão do policial ao fracasso caso fosse descoberto.  

No epílogo do filme, Lia é mostrada escrevendo uma carta. É possível compreender 

que a jovem continuou estudando e se relacionava com Michele à distância. É interessante 

notar como a atualização da personagem privilegiou uma outra discussão importante da 

sociedade: a educação. Lia é vista estudando ou voltando da escola com o material escolar. 

Também a resolução de sua narrativa pessoal destaca uma outra forma de se escapar ao 

destino da pobreza à qual muitas famílias estão sujeitas. A mobilidade social por meio da 

educação e o investimento no aprendizado dos jovens para que possam conquistar posições 

sociais e empregos melhores. Nesse sentido, a atualização de Lia, no filme Malavoglia 

(2010) tem uma função social, pois, insere uma nova discussão a respeito da necessidade 

de maior escolaridade entre os jovens para o desenvolvimento de uma vida melhor. 

Aliadas às personagens principais do romance, que tiveram relevantes atualizações 

cinematográficas, estão outras personagens femininas. No romance, elas são extremamente 

importantes para a construção da moral vigente na vila. Em La terra trema (1948), elas 

surgem como juízas e acusadoras, principalmente, do mal comportamento de ‘Ntoni 

Valastro. Já no filme de Scimeca, elas são praticamente apagadas, restando apenas a 

personagem Uzzi, namorada de ‘Ntoni, que empresta a voz para interpretar a canção 

Proverbi. 
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As três mulheres da família Malavoglia têm ao seu redor, pois, uma grande 

variedade de outros tipos femininos que aos poucos surgem na narrativa, apresentadas 

pelos apelidos pelos quais são conhecidas, ou vistas pelos olhos dos demais personagens 

ou pelos olhos do narrador que identifica alguma característica física ou de sua posição 

social. 

Na rígida estrutura social de Aci Trezza, as mulheres são as responsáveis pela 

educação das meninas e a única preocupação das mães envolve o futuro das filhas, mais 

especificamente, sua preparação para conseguir se casar com “bons partidos”. Nesse 

universo feminino, é praticamente impossível encontrar um homem quando elas decidem 

se reunir para conversar. Os únicos que são permitidos entrar ou se aproximar nesse 

momento, sem que os temas das conversas mudem, são aqueles que ainda não tinham 

idade suficiente para compreender as divisões e regras que elas mesmas impunham.  

Uma dessas reuniões acontece no Capítulo II. As mulheres estão cuidando de seus 

afazeres, preparando as refeições e, em virtude de as casas serem muito próximas na vila, 

características de povoados pequenos ou de arquitetura medieval, as conversas podiam ser 

ouvidas pelas vizinhas que assomavam à porta ou se reuniam diante das casas para 

participar das discussões. Ao longo da conversa entre as vizinhas, muitos assuntos são 

mencionados, desde os cuidados com a casa, o futuro dos filhos e os juízos de valor sobre 

os demais personagens. Apesar de a narrativa informar que as vizinhas ouviam as 

conversas e saíam à rua para se juntar a ela, um dos personagens masculinos, mesmo 

morando em uma casa tão próxima que é possível sentir o cheiro da comida que estava 

fazendo, não sai à rua. Ao final do relato das vizinhas, Alfio também fez parte das 

considerações das mulheres e é por meio delas que o leitor conhece o personagem com 

mais detalhes como visto anteriormente.  

 

As vizinhas tinham feito como os caracóis quando chove, e ao longo da 
ruela não se ouvia outra coisa que não um tagarelar contínuo de uma 

porta à outra. Até mesmo a janela do compadre Alfio Mosca, o da carroça 

do burro, estava aberta, e saía de lá uma fumaceira de giestas. A Mena 

tinha deixado o tear e viera também para a varanda. [...]. (VERGA, 2002, 

cap. II, p. 36).
189

 

                                                             
189

 “Le vicine avevano fatto come le lumache quando piove, e lungo la straduccia non si udiva che 

un continuo chiacchierio da un uscio all’altro. Persino la finestra di compare Alfio Mosca, quello 

del carro dell’asino, era aperta, e ne usciva un gran fumo di ginestre. La Mena aveva lasciato il 
telaio e s’era affacciata al ballatoio anch’essa. [...].” (VERGA, 1999, cap. II, p. 55). 
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Esse fato de Alfio não participar da reunião das vizinhas é uma marca interessante 

dessa divisão social que as mulheres determinaram e é assinalado, principalmente, pela 

maneira como elas os veem: “vocês homens são todos feitos da mesma massa, e não 

merecem confiança” (VERGA, 2002, cap. V, p. 72).
190

 Nesse universo feminino, os 

homens não têm autorização para participar, uma vez que há a instituição de um novo 

espaço proibido para os homens e preservado pelas mulheres. Nesse espaço, elas podiam 

julgar os eventos e as pessoas, fazer considerações e planos e tecer sonhos, principalmente 

sobre o futuro de seus filhos. 

 

A Longa, mal chegara em casa, tinha acendido a luz, e pusera-se com a 

dobadoura na varanda a encher um certo número de canelas que lhe 

dariam para a trama da semana. 

– A comadre Mena a gente não vê, mas escuta; ela vive dia e noite ao 
tear, como Santa Ágata, diziam as vizinhas. 

– A isso devem as moças estar acostumadas, respondia a Maruzza, em 

vez de ficarem à janela “Mulher que vive à janela, não merece trela”. 
– Mas de tanto ficarem à janela, algumas acabam fisgando um marido, 

entre tantos homens que passam; observou a prima Anna da porta 

defronte. [...] 
A comadre Grazia Piedipapera, ouvindo conversa na rua, assomou 

também à porta, com o avental cheio de favas, que andava descascando, e 

reclamava dos ratos que tinham esburacado o saco como um escorredor, e 

parecia feito como que de propósito, como se tivessem o juízo de um 
cristão; e foi assim que a conversa tornou-se geral, pois tinham causado 

grande dano também a Maruzza aqueles bichos amaldiçoados! [...] 

No meio do falatório veio a Zuppidda, mulher do mestre Turi calafate, 
que morava no fim da ruela e aparecia sempre de supetão, para meter a 

sua colher como o diabo na ladainha, sem ninguém perceber de onde 

tinha saído. (VERGA, 2002, cap. II, p. 32-34). 
191
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 “voi altri uomini siete tutti di una pasta, e non c’è da fidarsi.” (VERGA, 1999, cap. V, p. 80). 
191

 “La Longa, com’era tornata a casa, aveva acceso il lume, e s’era messa coll’arcolaio sul 

ballatoio, a riempire certi cannelli che le servivano per l’ordito della settimana. 
– Comare Mena non si vede, ma si sente, e sta al telaio notte e giorno, come Sant’Agata, dicevano 

le vicine. 

–  Le ragazze devono avvezzarsi a quel modo, rispondeva Maruzza, invece di stare alla finestra “A 

donna alla finestra non far festa”. 
–  Certune però collo stare alla finestra un marito se lo pescano, fra tanti che passano: osservò la 

cugina Anna dall’uscio dirimpetto.[...] 

Comare Grazia Piedipapera, sentendo che nella strada c’era conversazione, si affacciò anch’essa 
sull’uscio, col grembiule gonfio delle fave che stava sgusciando, e se la pigliava coi topi che le 

avevano bucherellato il sacco come un colabrodo, e pareva che l’avessero fatto apposta, come se 

ci avessero il giudizio dei cristiani; così il discorso si fece generale, perchè alla Maruzza gliene 
avevano fatto tanto del danno, quelle bestie scumunicate. [...] 



235 

 

 

 

A conversa generalizada das mulheres, que aos poucos se reúnem enquanto cuidam 

dos afazeres domésticos, volta-se para os membros da comunidade. E, por meio da 

conversa entre elas, algumas caracterizações sobre as mulheres de Aci Trezza também são 

apresentadas. Logo após a interferência de Zuppidda, o narrador a descreve: 

 

A Zuppidda sabia tudo o que se passava na aldeia e por isso diziam que 

andava o dia inteiro na rua, zanzando descalça, a espionar, com a 
desculpa do seu fuso, que trazia sempre no ar para que não batesse nas 

pedras. Dizia sempre a verdade como o santo evangelho, era este o vício 

que tinha, e por isso as pessoas, que não gostavam de ouvir suas 
verdades, acusavam-na de ter uma língua do inferno, daquelas que 

deixam baba. – “Boca amarga cospe fel”; e ela realmente tinha a boca 

amarga, por causa da filha Barbara que não conseguira casar, de tão 

soberba e grosseira que era, e, ainda assim, queria dar-lhe por marido o 

filho de Vittorio Emanuele.” (VERGA, 2002, cap. II, p. 34).
192

 

 

O retrato das mulheres no romance de Verga é composto por um ambiente de 

intensa fofoca, do qual todas participam e nenhum habitante escapa. Todos os pequenos 

deslizes ou pecados dos membros da comunidade são revistos e julgados segundo uma 

rígida norma de conduta que determinava certos comportamentos como imperdoáveis. 

 

– Dom Giammaria diz que é pecado mortal ficar falando mal do próximo! 
– Dom Giammaria devia antes fazer sermão para a irmã dele, a dona 

Rosolina, respondeu a Zuppidda, e não deixá-la bancar a mocinha 

casadoira com dom Silvestro, quando passa, e com dom Michele, o 
sargento, tanta gana tem de arranjar marido, com todos os anos e a carne 

que lhe pesam em cima, a coitada! (VERGA, 2002, cap. II, p. 35).
193

 

 

                                                                                                                                                                                         
In mezzo a quel chiacchierio saltò su la Zuppidda, la moglie di mastro Turi il calafato, la quale 

stava in fondo alla straduccia, e compariva sempre all’improvviso, per dire la sua come il diavolo 

nella litania, ché nessuno s’accorgeva di dove fosse sbucata.” (VERGA, 1999, cap. II, p. 52-54). 
192

 “La Zuppidda, sapeva tutto quello che succedeva in paese e per questo raccontavano che 

andava tutto il giorno in giro a piedi scalzi, a far la spia, col pretesto del suo fuso, che lo teneva 
sempre in aria perché non frullasse sui sassi. Ella diceva sempre la verità come il santo evangelio, 

questo era il suo vizio, e perciò la gente che non amava sentirsela cantare, l’accusava di essere 

una lingua d’inferno, di quelle che lasciano la bava. – “Bocca amara sputa fiele”; ed ella ci aveva 
la bocca amara davvero per quella sua Barbara che non aveva potuto maritare, tanto era sua 

superba e sgarbata, e con tutto ciò voleva dargli il figlio di Vittorio Emanuele.” (VERGA, 1999, 

cap. II, p. 54). 
193

 “ – Dom Giammaria dice che fate peccato mortale a sparlar del prossimo!  

– Dom Giammaria dovrebbe piuttosto far la predica a sua sorella donna Rosolina, rispose la 

Zuppidda, e non lasciarle far la ragazzetta con don Silvestro, quando passa, e con don Michele il 

brigadiere, che ci ha la rabbia del marito, con tutti quegli anni e quella carne che ci ha addosso, la 
poveraccia!” (VERGA, 1999, cap. II, p. 54-55).   
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Além das considerações sobre o comportamento dos outros habitantes, as mulheres 

também fazem planos para seus filhos. No excerto a seguir, convém destacar a importância 

dada ao trabalho que intimamente está associado às mulheres, segundo a concepção delas e 

segundo as normas estabelecidas para o bom comportamento das moças como futuras 

esposas e mães. O trabalho é visto como algo dignificante, mesmo quando traz sofrimento 

e dor. Ele é ainda mais exaltado quando realizado de acordo com a herança recebida das 

gerações anteriores e quando há a manutenção de uma espécie de ordem estabelecida que 

informa e identifica qual é o lugar de cada indivíduo na cadeia social da vila. Outra questão 

interessante é a valorização do altruísmo como parte de um autossacrifício. Nesse caso, o 

exemplo é de Nunziata. 

 

– À mercê de Deus! Concluiu a prima Ana. Quando meu marido morreu, 

o Rocco não era maior do que esta roca e as irmãzinhas eram todas 

menores do que ele. E por acaso isso me fez perder a coragem? Os males 

nos deixam calejados e depois nos ajudam a trabalhar. Minhas filhas vão 
fazer como eu, e enquanto houver pedras no lavadouro, terão do que 

viver. Olhem a Nunziata, que tem mais juízo do que uma velha, e 

consegue criar aqueles pirralhos, como se ela mesma os tivesse parido. 

(VERGA, 2002, cap. II, p. 35).
194

  

 

As críticas são ácidas ao comportamento dos demais membros da comunidade e 

também se dirigiam às próprias mulheres e as regras de conduta envolviam, 

principalmente, o dever da mulher diante dos afazeres domésticos. No universo de Verga, 

elas são definidas pelo trabalho que realizam para o desenvolvimento da família e da casa e 

pela postura social que desempenham ou demonstram ter.  

 

Dona Rosolina, entretanto, contava a dom Silvestro os pesados afazeres 

que tinha nas mãos: dez varas de trama no tear, os legumes secando para 
o inverno, a massa de tomates para ser feita, que ela tinha um segredo só 

dela para ter massa de tomate fresca durante todo o inverno. – Uma casa 

sem mulher era como um relógio sem ponteiro; mas a mulher devia ter 
juízo, tal como achava ela; e não ser uma dessas avoadas, que só pensam 

em arrumar o penteado, de “cabelos compridos e ideias curtas”, que daí o 

                                                             
194

 “– Alla volontà di Dio! Concluse la cugina Anna. Quando è morto mio marito, Rocco non era 

più alto di questa conocchi e le sue sorelline erano tutte minori di lui. Forse che mi son perduta 
d’animo per questo? Ai guai ci si fa il callo, e poi ci aiutano a lavorare. Le mie figliuole faranno 

come ho fatto io, e finché ci saranno le pietre al lavatoio avranno di che vivere. Guardate la 

Nunziata, ora ella ha più giudizio di una vecchietta, e si aiuta a tirar su quei piccini che pare li 
abbia fatti lei.” (VERGA, 1999, cap. II, p. 55).  
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coitado do marido dá com os burros n’água [...] (VERGA, 2002, cap. IV, 

p. 63).
195

 

 

E sobre a postura social: 

 

A mulher do boticário torcia o nariz diante desses alaridos, de luvas na 

barriga e de cara amuada, como se usa na cidade em tais circunstâncias, 

que só de olhar para ela as pessoas emudeciam, como se diante do 
próprio defunto, e por isso era chamada a Senhora. [...] A Zuppidda 

estava farta daquele jeito açucarado da Santuzza, que até mesmo a 

Senhora se virava para falar com ela, à boca pequena, sem dar atenção 
aos outros, com aquelas luvas como se tivesse medo de sujar as mãos, e 

de nariz torcido, como se todas as outras fedessem pior do que as 

sardinhas, enquanto quem fedia mesmo era a Santuzza, a vinho e a muitas 
outras porcarias, apesar do vestidinho cor de pulga que estava usando, e 

da medalha das Filhas de Maria no peito prepotente, que não queria parar 

ali. Já estavam se entendendo bem uma com a outra porque a arte é um 

parentesco, e ambas ganhavam dinheiro do mesmo modo, enganando o 
próximo, vendendo água suja a peso de ouro, e pouco se importavam com 

os impostos, aquelas duas! (VERGA, 2002, cap. IV, p. 62; 64).
196

 

 

No entanto, apesar de as características das mulheres, em sua maioria, apresentar 

aspectos depreciativos, de as regras serem extremamente rígidas colocando-as apenas 

como mães e esposas e identificando suas melhores qualidades quando estas regras são 

atendidas, duas mulheres se destacam por serem responsáveis por seu próprio sustento e 

por determinarem seus destinos, exercendo até mesmo, seu poder de escolha e 

influenciando a vida dos demais. Nessa descrição se enquadram a Santuzza, que apesar de 
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 “Donna Rosolina intanto raccontava a Don Silvestro le grosse faccende che ci aveva per le 

mani: dieci canne di ordito sul telaio; i legumi da seccare per l’inverno, la conserva dei pomidoro 

da fare, che lei ci aveva un segreto tutto suo per avere la conserva dei pomidoro fresca tutto 
l’inverno. – Una casa senza donna non poteva andare; ma la donna bisognava che avesse il 

giudizio nelle mani, come s’intendeva lei; e non fosse di quelle fraschette che pensano a lisciarsi e 

nient’altro, ‘coi capelli lunghi e il cervello corto’, ché allora un povero marito se ne va sott’accqua 

[...].” (VERGA, 1999, cap. IV, p. 73). 
196

 “La moglie dello speziale torceva il muso a quegli schiamazzi, e stava coi guanti sulla pancia, e 

la faccia lunga, come si usa in città per quelle circonstanze, che solo a guardarla la gente 

ammutoliva; quasi ci fosse il morto lì davanti, e per questo la chiamavano la Signora. [...]. La 

Zuppidda ne aveva le tasche piene di quel fare melato della Santuzza, che persino la Signora si 
voltava a discorrere con lei, colla bocca stretta, senza badare agli altri, con quei guanti che 

pareva avesse paura di sporcarsi le mani e stava col naso arricciato, come se tutte le altre 

puzzassero peggio delle sardelle, mentre chi puzzava davvero era la Santuzza, di vino e di tante 
altre pocherie, con tutto l’abitino color pulce che aveva indosso, e la medaglia di Figlia di Maria 

sul petto prepotente, che non voleva starci. Già se la intendono fra di loro perché l’arte è 

parentela, e facevano denari allo stesso modo, gabbando il prossimo, e vendendo l’accqua sporca 
a peso d’oro, e se ne infischiavano delle tasse, coloro!” (VERGA, 1999, cap. IV, p.72; 74). 
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criticada pelas outras mulheres, era dona da taverna de onde tirava sua renda, e a Vespa, 

sobrinha de tio Crocifisso. Esta última, decidida a se casar com o tio, influenciou as 

decisões dele com relação à dívida dos Malavoglia e o seduziu, atraindo-o com a 

possibilidade de conquistar, a partir de sua conhecida ambição, além de sua mão em 

casamento, o cercado que havia herdado de seu pai e que pertenceria a seu marido. 

 

– Agora você ouça o que eu tenho para lhe dizer! Apesar dos pesares, 

tenho alguma coisa de meu e graças a Deus não estou em situação de 

precisar mendigar um marido. O que está pensando? E não fosse você ter-
me deixado com a pulga atrás da orelha, com seus galanteios, teria 

arranjado uma centena de maridos, o Vanni Pizzuto, o Alfio Mosca, e o 

primo Cola, que vivia agarrado às minhas saias, antes de virar soldado, e 
não me deixava erguer uma palha. Estavam todos tremendo de 

impaciência, e não teriam me enrolado tanto tempo, da Páscoa até o 

Natal, como você! [...] 

– Sim, eu sei que você é uma moça ajuizada, por isso que eu gosto de 
você, e não sou daqueles que correm atrás de você para meter a mão no 

seu cercado, para depois ir gastá-lo na taverna da Santuzza.  

– Não é verdade que você gosta de mim, continuava ela, repelindo-o a 
cotoveladas, fosse verdade você saberia o que deve fazer, e veria que eu 

não penso noutra coisa.  

Ela lhe dava as costas magoada e, sem se dar conta, punha-se a cutucá-lo 
com o ombro. – Mas comigo você não se importa nem um pouco! O tio 

ficou ofendido com aquela injuriosa desconfiança. – Você fala isso para 

me fazer cair em tentação! Começou a se lamentar. Não se importava 

com seu próprio sangue? Porque no fim das contas ela era do seu sangue, 
como o cercado, que sempre fora da família e nela teria ficado, se seu 

irmão, que Deus o tenha, não tivesse inventado de se casar e de por a 

Vespa no mundo; e por isso ele a tratara como a pupila dos seus olhos e 

sempre pensava no bem dela.” (VERGA, 2002, cap. V, p. 73-74).
197
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 “– Ora sentite, che questa voglio dirvela! Alla fin fine la mia roba ce l’ho, e grazie a Dio non 

sono in istato di dover mendicare un marito. O che credete? E se non fosse che mi avevate messo 

quella pulce nell’orecchio, colle vostre lusinghe, ne avrei trovati cento di mariti, e Vanni Pizzuto, e 
Alfio Mosca, e il cugino Cola, che mi stava cucito alla gonnella, prima di andar soldato, e non mi 

lasciava legare una calza. Tutti che friggevano d’impazienza, e non mi avrebbero menato tanto 

tempo pel naso, da Pasqua a Natale, come avete fatto voi! [...]. – Sì, lo so che sei una ragazza di 
giudizio, per questo ti voglio bene, e non sono come quelli che ti corrono dietro per acchiapparti la 

chiusa, che poi se la mangerebbero all’osteria della Santuzza. – Non è vero che mi volete bene, 

seguitava ella, respingendolo a gomitate, se fosse vero lo sapreste quel che dovete fare, e lo 

vedreste che non ci ho altro per il capo. 
Ella gli voltava le spalle corrucciata, e senza avvedersene andava stuzzicandolo coll’omero. – Ma 

di me a voi non ve ne importa! Lo zio si offese di quel sospetto ingiurioso. – Questo lo dici per 

farmi far peccato! Cominciò a lamentarsi. Non gliene importava del sangue suo? Perché infine 
ella era sangue suo, come la chiusa, che era stata sempre della famiglia, e ci sarebbe rimasta, se 

suo fratello, buonanima, non avesse pensato a maritarsi e a mettere al mondo la Vespa: e perciò ei 

l’aveva tenuta come la pupilla degli occhi suoi, e pensava sempre al suo bene.” (VERGA, 1999, 
cap. V, p. 80-81).  



239 

 

 

 

Essa conversa entre Vespa e tio Crocifisso assinala um importante aspecto do 

comportamento feminino das mulheres retratadas por Verga. Vespa, como as demais 

habitantes de Aci Trezza, desejava se casar, uma vez que o casamento conferiria segurança 

futura e o respeito das demais com relação à sua posição social. No entanto, nessa questão, 

as decisões estavam baseadas apenas na resolução de assuntos comerciais e o casamento 

era um negócio a ser tratado com a seriedade devida a uma transação econômica e política. 

O amor não figurava entre as possibilidades de relacionamento entre homens e mulheres. 

Seguindo nessa linha de raciocínio, o único casal que demonstrava afeição um pelo outro, 

Mena e Alfio, fora impossibilitado de se casar pelas circunstâncias.  

A postura das mulheres da vila, demonstra também uma força decisiva da 

participação feminina e a influência delas nas decisões da vila. Em todos os aspectos 

sociais e nos eventos importantes que aconteciam, as mulheres figuravam como parte ativa, 

orientando, guiando ou simplesmente buscando fazer com os outros fizessem aquilo que 

desejavam segundo seus interesses, mesmo que de maneira indireta, conduzindo os 

acontecimentos em determinada direção. Foi o que aconteceu, por exemplo, durante a 

revolta popular contra a taxação de impostos sobre o sal e sobre o piche. 

 

No vilarejo armou-se um pandemônio quando quiseram lançar o imposto 

sobre o piche. A Zuppidda, espumando pela boca, subiu à varanda, e pôs-
se a pregar que era mais uma roubalheira de dom Silvestro, que estava 

querendo arruinar a aldeia, porque não o tinham querido para marido: e 

nem mesmo para companheiro de procissão haviam de querer aquele 
cristão, nem ela e nem a filha! A comadre Venera, quando se punha a 

falar de um marido para a sua filha, até parecia que a noiva era ela. O 

mestre Turi ia fechar a oficina, dizia, mas queria ver depois como se 
arranjariam para consertar os barcos, que, para não morrer de fome, uns 

iam acabar comendo os outros. Então as comadres assomaram à porta, 

com as rocas na mão, pondo-se aos berros, que queriam matar todos 

aqueles dos impostos, e queriam pôr fogo na papelada deles e na casa 
onde a guardavam. Os homens, quando voltavam do mar, deixavam os 

apetrechos a secar, e ficavam olhando pela janela a revolução que as 

mulheres faziam. (VERGA, 2002, cap. VII, p. 112-113).
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 “Nel villaggio successe un casa del diavolo quando volevano mettere il dazio sulla pece. La 

Zuppidda, colla schiuma alla bocca, salì sul ballatoio, e si mise a predicare ch’era un’altra 

bricconata di don Silvestro, il quale voleva rovinare il paese, perché non l’avevano voluto per 

marito: non lo volevano nemmeno per compagno alla processione, quel cristiano, né lei né sua 
figlia! Comare Venera, quando parlava del marito che doveva prendere sua figlia, pareva che la 

sposa fosse lei. Mastro Turi avrebbe chiuso bottega, diceva, ma voleva vedere poi come avrebbe 

fatto la gente a mettere le barche in mare, che si sarebbero mangiati per pane gli uni cogli altri. 
Allora le comari si affacciarono sull’uscio colle conocchie in mano a sbraitare che volevano 
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O mundo sem heróis de Verga era também um mundo no qual a sobrevivência da 

comunidade era regida pelo sucesso de negociações que envolviam as relações pessoais. 

As mulheres sonhavam com bons casamentos para suas filhas porque isso significaria uma 

vida sem privações. As mães procuravam educar as jovens para que estas apresentassem 

dotes que pudessem conferir a elas atrativos sociais distinguíveis das demais e as 

colocassem em destaque diante de possíveis pretendentes. 

Apesar de Maruzza representar a esposa e mãe segundo as determinações da 

sociedade do século XIX e segundo as regras estipuladas pelas próprias mulheres do 

romance na acepção de Verga; e Mena não conseguir se casar em razão, principalmente, do 

mau comportamento da irmã Lia, as personagens femininas do romance demonstram uma 

grande capacidade de enfrentar os desafios impostos por um mundo governado pelos 

homens e pelas tragédias da própria vida. As mulheres do romance de Verga não se deixam 

abater pelos desafios, mas com resignação continuam a lutar pela sobrevivência. Essa 

característica ecoa também nas adaptações cinematográficas e pode ser identificada na 

força demonstrada por Mara (Mena) no filme de Visconti e também por Mena no filme de 

Scimeca. 

As mulheres da vila de Aci Trezza do romance de Verga surgem no filme de 

Visconti como figurantes. Há, no entanto, uma participação mais efetiva de Nedda, 

namorada de ‘Ntoni Valastro, que o abandona após o rapaz perder o barco durante uma 

tempestade e ver-se arruinado com a dívida da hipoteca da casa para pagar e sem conseguir 

emprego. Nedda é uma personagem que pode ser identificada com Sara, mas sua narrativa 

se amplia nesse sentido, uma vez que não há um relacionamento marcante entre Sara e 

‘Ntoni, apenas a referência sobre ele no romance; e com Barbara Zuppidda, outra 

pretendente a quem ‘Ntoni faz a corte. Dessa maneira, as mulheres da vila no filme La 

terra trema (1948), foram transformadas em personagens menores que compõem o quadro 

geral da vila. Em muitos momentos, elas surgem alternadamente para questionar este ou 

aquele personagem, participam da festa que a família realiza para salgar as anchovas 

pescadas e não são especialmente identificadas com nomes nem se manifestam de maneira 

decisiva demonstrando as avaliações e os julgamentos sobre os outros personagens.  

                                                                                                                                                                                         
ammazzarli tutti, quelli delle tasse, e volevano dar fuoco alle loro cartacce, e alla casa dove le 

tenevano. Gli uomini, come tornavano dal mare, lasciavano gli arnesi ad asciugare, e stavano a 
guardare dalla finestra la rivoluzione che facevano le mogli.” (VERGA, 1999, cap. VII, p. 107). 
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 O momento mais importante da participação dessas mulheres como juízas do 

comportamento de ‘Ntoni, ocorre a seguir: 

 

Antonio: ...senza te... iu moru senza teee! 

Giovannina: Cu è cuntentu canta! Bravu! 

Antonio: Sì, sugnu cuntentu, ca nun mi 

rromperò cchiú ‘a schina pi ll’autri, e 
lavorerò pi mmia, uora! 

Bionda: ‘Ntoni! ‘U munnu ca è tunnu, cu 

acchiana e cu va a funnu! 
Antonio: Pfuuuh...! 

Bionda: A mmia sputi, cosa fitusa! 

Antonio: Sí, picchí tu m’u dici pi’ sbeggiu! 
Bionda: ‘N crastu sí, tu! ...’Stu citrolu 

avanzàu supebbia! 

Vincenza: ‘Ntoni! Viri ca ‘i vicini su’ comu i 

canali d’u tettu! Ca si dúnunu l’acqua unu 
cull’áutru! 

 

Antonio: Si ‘i cosi mi vanu ritti, penzu 
p’amici! Zu’ Nunzio, macari vui mi sfuttíti? 

 

Giovannina: Cumari Maria! ‘U sapiti ‘Ntoni? 

Tuttu ca canta, tuttu ca rridi, a tutti ca sputa... 

(VISCONTI, 1951, p. 48-49)
199

 

Antonio:...sem você... eu morrerei sem vocêê! 

Giovannina: Que está contente canta! Bravo! 

Antonio: Sim, estou contente porque não me 

cansarei mais pelos outros, mas vou trabalhar 
para mim mesmo agora! 

Bionda: Antonio! O mundo é como uma 

escada: quem desce e quem sobe! 
Antonio: Pfuuuuh! 

Bionda: Está cuspindo em mim, porcalhão? 

Antonio: Sim, porque você diz isso por 
desprezo! 

Bionda: Você é um corno! ...Esse teimoso está 

se achando o máximo! 

Vincenza: Antonio! Preste atenção, pois os 
vizinhos são como as telhas do telhado que 

passam a água de uma para outra! 

Antonio: Se as coisas forem bem, pensarei nos 
amigos! Tio Nunzio, até o senhor quer me 

pegar? 

Giovannina: Comadre Maria! Viu só o 

Antonio? Não faz outra coisa que cantar, rir e 
cuspir nos outros... (tradução nossa) 

 

As vizinhas de ‘Ntoni assumem o papel de críticas, conselheiras e até mesmo 

tentam fazer o rapaz perceber que não é possível viver ou tentar resolver os problemas 

sozinho. A discussão entre ele e as senhoras da vila também traz para o filme um pouco do 

julgamento moralizante da narrativa literária e incorporam uma espécie de canto coral que 

antecipa os problemas que ‘Ntoni viria a ter quando a barca naufraga e ele é abandonado 

por todos. 
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 “Antonio: ‘senza te... iu moru senza teee!’ 

Giovannina: Chi è contento canta! Bravo!  
Antonio: Sí, sono contento, perché non mi affaticherò più per gli altri, ma lavorerò per me, ora! 

Bionda: Antonio! ...il mondo è fatto a scale: chi scende e chi sale! 

Antonio: Pfuuuh! 

Bionda: Mi sputi addosso, sporcaccione? 
Antonio: Sí, perché tu me lo dici per disprezzo! 

Bionda: Sei un cornuto! ...Questo zuccone ha messo superbia! 

Vincenza: Antonio! Guarda che i vicini sono come le tegole del tetto, che si passano l’acqua da 
uno all’altro! 

Antonio! Se le cose mi vanno bene, penso per gli amici! Zio Nunzio, anche voi mi stottete? 

Giovannina: Comare Maria! Lo vedete Antonio? Non fa che cantare, non fa che ridere, e sputare 
addosso alla gente...” 
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  Figura 30: Fotograma do filme La terra trema (1948): Bionda e Antonio discutem 

 

 A atualização das personagens femininas, dessa maneira, reforça ou mantém 

qualidades apreciadas pela sociedade de uma época. Mesmo na modernidade, a figura da 

mãe e da esposa continua sendo extremamente forte quando se fala no papel da mulher na 

sociedade. Também as mulheres assumem o papel de condutoras dos julgamentos morais 

quando se oberva uma comunidade fundada sobre preceitos e organização patriarcais. No 

entanto, é também possível perceber algumas mudanças com relação ao papel delas 

enquanto condutoras de seus próprios destinos. Outro dado importante que pode ser 

percebido com a alteração dos arcos das personagens, como a Mena e a Lia de Malavoglia 

(2010), é a valorização da mulher que se liberta das amarras sociais e não tem medo de 

assumir a responsabilidade por seus atos.  

 É possível, pois, compreender que, não apenas as diferenças, que podem ocorrer 

nas adaptações que atualizam a narrativa literária, são importantes para se compreender as 

transformações da sociedade a partir das leituras realizadas pelos cineastas, mas também os 

elementos que permanecem inalterados ou com algumas poucas mudanças, porque eles 

assinalam uma estagnação de algum setor, grupo ou classe na sociedade. 
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 4.2 Atualização espacial: Urbe et orbe 

 

Com a atualização da narrativa literária, os espaços mais significativos do romance 

também passaram por algumas alterações relevantes. São eles: a barca Provvidenza, a casa 

da nespereira, o mar e a vila de Aci Trezza. 

Apesar de a casa da nespereira e a barca constituírem ainda, um núcleo que, ao 

serem perdidos, iniciam a desagregação da família, suas existências, enquanto símbolos 

dos Malavoglia, ganharam força com as transposições cinematográficas ao aglutinarem 

novas significações e incluírem novos sentidos, mais abrangentes, àqueles que já possuíam. 

Um exemplo importante dessa ampliação dos significados desses objetos encontra-

se na abertura deste trabalho e faz-lhe as vezes de epígrafe visual.  

A escultura de Carmelo Mendola (Catânia, 1895 – Catânia, 1976), inaugurada em 

1975, na praça Malavoglia, em Catânia, é um exemplo da formação do imaginário 

imagético proporcionado pela obra e pela adaptação de Visconti em 1948 e, mais 

atualmente, pela de Scimeca em 2010.   

A escultura Fontana dei Malavoglia foi a vencedora de um concurso nacional 

realizado pelo Conselho Comunal de Catânia e idealizado, em 1952, pelo então prefeito da 

cidade, Prof. Domenico Magrì, para a construção de uma obra que homenageasse o escritor 

catanês Giovanni Verga em uma praça que receberia o seu nome. A antiga Piaza d’Armi, 

depois Piazza Esposizione, diante do Palazzo di Giustizia, seria rebatizada e reurbanizada. 

O concurso foi efetivamente realizado em 1956, após a apresentação dos projetos de 

revitalização da área e capitação de recursos. Muitos artistas participaram, mas apenas em 

1959 o resultado foi conhecido e Mendola foi declarado vencedor. A Fontana dei 

Malavoglia foi inaugurada em 25 de outubro de 1975, após mais de dez anos de problemas 

financeiros, estruturais e políticos para a conclusão da obra. Na inauguração, Mendola 

declarou que “agora posso morrer tranquilo, porque eu terminei a minha missão”.
200

 O 

escultor morreu em 5 de fevereiro de 1976, após sofrer um derrame diante da fonte.
201
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 “Ora posso morire tranquillo, perché ho portato a termine il mio compito” disponível em 

www.carmelomendola.com 
201

 Existem duas versões para o incidente com Carmelo Mendola. A primeira, referida por um 

amigo da família na biografia do escultor, diz que Mendola estava caminhando pela praça, sozinho 

quando passou mal. A segunda, de acordo com informações que constam no site oficial do autor, 

mencionado na nota anterior, informa que Mendola estava com um grupo de alunos do Instituto de 
Arte de Catânia e sofreu o derrame enquanto ministrava uma aula. 
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Algumas das manchetes dos jornais da época sinalizaram a importância da fonte 

para a cidade e, principalmente, enquanto símbolo do próprio escritor Verga. Dentre essas 

manchetes estavam, por exemplo, aquelas do jornal La Sicilia, que destacou “Il 

monumento a Verga. Nel bronzo, il dramma dei Malavoglia” (O monumento a Verga. No 

bronze, o drama dos Malavoglia), de Santi Bonaccorsi; e “Il monumento a Verga: La storia 

dei vinti fusa nel bronzo” (O monumento a Verga: a históra dos vencidos fundida em 

bronze), de Antonio Corsaro; ou ainda a do jornal Trapani Sera: “É stata donata alla città 

di Catania il ricordo dello spirito universale di Giovanni Verga” (Foi presenteada à cidade 

de Catânia, a recordação do espírito universal de Giovanni Verga).  

A descrição da fonte, por ocasião de sua inauguração foi publicada pelo jornal 

Espresso Sera, de Catânia, em 27 de outubro de 1975, sob a manchete “Habemus fontem”:  

 

A fonte/monumento que imortaliza no bronze o drama da “Providência” e 
exalta a obra de Verga, incendeia-se de luzes policromáticas, inunda-se 

de um fantasmagórico jogo de jatos d’água; inicia a viver sob o olhar 

atento e admirado, compassivo e entusiasta de uma grande multidão e de 
um instruído grupo de personalidades e autoridades [...]. Poucos minutos 

depois que a fonte em honra a G. Verga havia feito palpitar a sua primeira 

alma brônzea, aquela alma que o escultor C. Mendola havia sabido lhe 

soprar para dentro, em sua composição harmônica do conjunto, Magrì 
rompeu o silêncio [...] para destacar o valor da fonte/monumento e exaltar 

a obra do grande conterrâneo Giovanni Verga (tradução nossa).
202

  

 

O próprio Mendola, em sua autobiografia, escreveu sobre seu processo de criação 

da fonte: 

 

O meu propósito era aquele de colher e traduzir o pathos da narrativa de 

Verga, sintetizando-o no tema dos vencidos, tarefa árdua e difícil [...]. 
Ouvi o mastro da “Provvidenza” rachar e se abater sobre a cabeça do 

velho, e vi a sua face aturdida com os olhos estúpidos, arregalados, fixos 

no vazio, enquanto uma das mãos instintivamente se agarrava à borda da 
barca e a outra esticada à frente, mas sem força, veio a ser lambida por 

outra onda furiosa e violenta. Olhando-os, com o trabalho terminado, 

                                                             
202

 “La fontana/monumento che immortala nel bronzo il dramma della ‘Provvidenza’ ed esalta 

l’opera Verghiana, s’incendia di luce policrome, si inonda in un fastasmagorico gioco di getti 

d’acqua; inizia a vivere sotto lo sguardo attento e ammirato, compiaciuto ed entusiasta de una 

gran folla e de un nutrito grupo di personalità ed autorità [...]. Qualche minuto dopo che la 
Fontana in onore a G. Verga aveva fatto palpitare la sua anima bronzea, quell’anima che lo 

scultore C. Mendola le aveva saputo soffiare dentro, nella composita armonica dell’insieme, Magrì 

rompe il silenzio [...] per sottolineare il valore della fontana/monumento per esaltare l’opera del 
grande concittadino Giovanni Verga.” Disponível no site www.carmelomendola.com 
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pergunto-me se não vivi com eles, na barca, seu drama durante a fúria da 

tempestade...” (tradução nossa).
203

 

 

A força de uma imagem só pode ser determinada pela impressão que causa e pela 

maneira como é reproduzida. A barca Provvidenza, dos Malavoglia, tornou-se um símbolo 

da luta de uma família pela sobrevivência, uma luta contra a natureza do mar e contra a 

natureza humana. Como já foi mencionado anteriormente, Verga ironizava a crença em 

uma resolução metafísica para os problemas, ou ainda, a existência de uma força superior 

que ajustasse o universo a partir da recompensa pelos bons atos praticados, uma força 

presente e difundida nas obras dos escritores românticos italianos. Essa ironia vem 

expressa no nome da barca que naufraga duas vezes, levando a família à ruína e 

desencadeando os eventos trágicos que decorrem desses eventos. Ou ainda, pelos 

comentários postos na voz dos próprios personagens: “Uma Providência remendada! – 

caçoava o boticário” (VERGA, 2002, cap. VII, p. 107).
204

 

A estratificação de uma imagem como referência direta a uma obra pode ocorrer de 

maneiras bastante características. Como Mendola mencionou, pode ser o resumo imagético 

do pathos da família Malavoglia e a captação de um instante de profundo horror diante do 

inevitável. E assim, um momento de intensidade dramática pode ser preso eternamente 

numa escultura de bronze envolvido por toda a narrativa anterior e posterior a ele numa 

expectativa de continuidade que não se realiza porque paralisada no seu auge.  

Pode também cristalizar-se por uma reconstrução que fale aos indivíduos por sua 

identificação com a vida do pescador e seja difundida em outras regiões como denúncia de 

uma vida plena de perigos e incertezas que essa vida no mar representa. Tal como em La 

terra trema (1948), em que a luta por melhorias de trabalho e a luta de classe são o 

destaque da narrativa fílmica, tendo como pano de fundo os barcos e o mar de Aci Trezza. 

E nesse caso específico, a imagem do barco da família Malavoglia ganhou força 

representativa que identificava e simbolizava a história ao mesmo tempo. É possível 

                                                             
203

 “Il mio proposito era quello di cogliere e tradurre il pathos della narrativa Verghiana 

sintetizzandolo nel tema dei Vinti, compito arduo e difficile [...]. Ho sentito lo schianto dell’albero 

della ‘Provvidenza’ che si è abbattuto sulla testa del vecchio, e ho visto il suo volto stordito con gli 
occhi ebeti, stralunati, fissi nel vuoto, mentre una mano istintivamente si aggrappava al bordo 

della barca e l’altra tesa in avanti, ma senza forza, veniva lambita dalle onde travolgenti. 

Guardandoli, a lavoro finito, chiedo se io non abbia vissuto con loro, nella barca, il loro dramma 

nell’infuriare della tempesta...” Disponível em www.carmelomendola.com 
204

 “Una Provvidenza rattoppatta! – sogghignava lo speziale” (VERGA, 1999, cap. VII, p. 104) 
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perceber a força dessa imagem ao se comparar as capas das edições do romance e dos 

pôsteres das adaptações. Em grande parte, figura na capa a imagem da barca e, com 

exceção das primeiras edições, muitas das outras capas seguem uma mesma linha de 

paratexto. Nesse sentido, é possível afirmar, mais uma vez, como o Cinema e a Literatura 

se enriquecem com o diálogo estabelecido entre as duas Artes. Também há nessa 

perspectiva um objetivo comercial e de marketing, como já foi mencionado no Capítulo 3 

deste trabalho, visando uma identificação visual imediata que possibilita o reconhecimento 

da obra e também a criação e fomentação de um imaginário visual, em grande parte, 

oriundo do próprio cinema. 

Figura 31: Capa da 1ª edição de I Malavoglia (1881): Editora Fratelli Treves, em Milão.
205

 

Figura 32: Capa da edição de 1923, da casa editorial Attilio Barion (Milão)
206

 

                                                             
205

 http://www.alai.it/classici-italiani/il-capolavoro-della-letteratura-verista-1881 
206

 Imagem disponibilizada pela Livraria Antica Libreria Srl em San Gregorio di Catânia 

https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=19752819676&searchurl=n%3D100047441%2
6sortby%3D17%26gpcd%3DALAI%26tn%3DI%2BMalavoglia%26an%3DGiovanni%2BVerga 
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 Figura 33: Capas para I Malavoglia, da editora Mondadori de 1944, 1956 e 1961
207

 

 

Figura 34: Capas das edições de I Malavoglia de 1972, 1972 e 1983
208

 

 

Especificamente, nos casos acima, as duas edições simultâneas de 1972 pertencem 

à Edizioni Scolastiche Mondadori e à editora Oscar Mondadori. Já a edição de 1983, da 

Editora Garzanti, traz na capa a reprodução de uma imagem de pescadores que é muito 

semelhante ao fotograma do filme La terra trema (1948), reproduzido abaixo. Nele, 

‘Ntoni, usando uma camisa negra, e os familiares puxam o barco para a praia após terem 

sido atingidos pela tempestade em alto-mar e serem resgatados pelo barco de Bandiera. A 

imagem reproduzida na edição de 1983 mostra a silhueta de pescadores levando uma 

embarcação para o mar e está em posição inversa daquela do fotograma. 

                                                             
207

 www.abebooks.it Edições de 1944 e 1961 divulgadas pela Liberia Piani già Naturalistica, de 

Monte San Pietro, BO, Itália. Edição de 1956, disponível em 

http://www.illibrousato.net/?product=i-malavoglia 
208

 www.abebooks.it disponíveis na Libreria Antica em San Gregorio di Catania, CT, Itália. 
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  Figura 35: Fotograma do filme La terra trema (1948): o retorno do barco (1h14’13”) 

 

Algumas edições recentes do romance, também se aproveitaram dessa identificação 

imagética proporcionada pela conexão direta do cinema com a literatura. As edições 

abaixo foram feitas nos anos seguintes ao lançamento do filme de Scimeca, que participou 

da Mostra Internacional de Veneza em 2011 e pertencem a editoras italianas. 

 

Figura 36: Capas das Editoras Insolito Libro (2013), Acquarelli (2015) e Giunti (2013)
209

 

 

 

 

                                                             
209

http://www.insolitolibro.it/saggi/2477imalavoglia.html?searchquery=I+Malavoglia&results=3  

http://www.giunti.it/libri/narrativa/i-malavoglia2/ e http://www.giunti.it/libri/narrativa/i-
malavoglia-cd-audio-mp3/ 
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A edição da Editora Giunti é um audiolivro e traz, na forma das ondas do mar, na 

capa, o início do romance de Verga “Em outros tempos os Malavoglia tinham sido 

numerosos como as pedras da estrada velha...” (VERGA, 2002, cap. I, p. 13).
210

 

Nessa linha também seguiram os pôsteres dos filmes de Visconti e Scimeca, 

reforçando ainda mais essa identificação, sendo que o pôster de Malavoglia (2010) 

reproduz um fotograma do próprio filme: 

 

Figura 37: Pôsteres dos filmes La terra trema (1948) e Malavoglia (2010) 

 

No filme de Visconti, a barca não tem o nome de Providência, e não é sequer 

nomeada, mas sua presença é constante na vida da família porque é, por meio dela, que 

todos conseguem seu sustento. Já no filme de Scimeca, a Providência está lá, ironizada por 

Consolo durante uma conversa com o patrão ‘Ntoni que diz que o nome traz boa sorte. A 

esse diálogo opõe-se Maruzza que declara que a barca é na verdade “maldita”.  

No romance de Verga, em muitos momentos, a barca é referida como uma das 

formas com as quais a família conseguia dinheiro. Em determinado momento, são 

mencionados vários trabalhos que os membros da família realizavam para conseguir 

dinheiro para sobreviver. O grande destaque, a posse mais importante dos Malavoglia, é, 

no entanto, a casa da nespereira. Quando eles a perdem, a família parece verdadeiramente, 

viver à deriva na vila de Aci Trezza. 

 

                                                             
210

 “Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia...” (VERGA, 

1999, cap. I, p. 39). 
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A casa dos Malavoglia sempre tinha sido uma das melhores de Trezza, 
mas agora, com a morte do Bastianazzo, o ‘Ntoni soldado, a Mena por 

casar, e todas aquelas bocas para comer, era uma casa que fazia água 

por todos os lados. Afinal, quanto podia valer a casa? Todos esticavam o 

pescoço por cima do muro da horta, e davam uma olhada, para avaliá-la, 

assim, a olho. (VERGA, 2002, cap. IV, p. 66, grifo nosso).
211

 

 

A casa, nesse excerto, confunde-se com a barca prestes a também afundar como ela. 

A casa da nespereira, é pois, outro símbolo da família Malavoglia. Como centro do 

universo familiar do romance de Verga, a casa representa a unidade dos Malavoglia, sua 

história e suas raízes e recuperá-la tornou-se uma obsessão ao patrão ‘Ntoni. Tanto a barca 

quanto a casa são os índices por meio dos quais, a família era identificada. 

 

[...] sempre tinham sido conhecidos como os Malavoglia, de pai para 

filho, que sempre tiveram barcos na água e telhas ao sol. Agora em 
Trezza só restavam os Malavoglia do patão ‘Ntoni, aqueles da casa da 

nespereira, e da Providência que ficava na encosta do areal, debaixo do 

lavadouro, perto da Concetta do tio Cola, e da chalupa do patrão 
Fortunato Cipolla. As borrascas que dispersaram os demais Malavoglia 

de uma banda e de outra tinham passado sem causar grande dano à casa 

da nerpereira e ao barco amarrado debaixo do lavadouro; e o patrão 

‘Ntoni, para explicar o milagre, costumava dizer, mostrando o punho 
fechado – um punho que parecia feito do lenho da nogueira – para 

manejar o remo é preciso que os cinco dedos se ajudem uns aos outros. 

(VERGA, 2002, cap. I, p. 13-14). 
212

  

 

Uma curiosidade interessante sobre as traduções da obra de Verga para a língua 

inglesa, relaciona-se com o destaque que, justamente, a casa recebe. Em inglês, a obra é 

intitulada The House by the Medlar Tree e as imagens da capa das edições trazem 

ilustrações da casa da família, da árvore do quintal que a identifica, ou ainda, a paisagem 

                                                             
211

 “La casa dei Malavoglia era sempre stata una delle prime a Trezza; ma adesso colla morte di 

Bastianazzo, e ‘Ntoni soldato, e Mena da maritare, e tutti quei mangiapane pei piedi, era una casa 

che faceva acqua da tutte le parti. Infine cosa poteva valere la casa? Ognuno allungava il collo 
sul muro dell’orto, e ci dava un’occhiata, per stimarla così a colpo.” (VERGA, 1999, cap. IV, p. 

75). 
212

 “[...] li avevano sempre conosciuti per Malavoglia, di padre in figlio, che avevano sempre 

avuto delle barche sull’acqua, e delle tegole al sole. Adesso a Trezza non rimanevano che i 
Malavoglia di padron ‘Ntoni quelli della casa del nespolo, e della Provvidenza ch’era ammarrata 

sul greto, sotto il lavatoio, accanto alla Concetta della zio Cola, e alla paranza di padron 

Fortunato Cipolla. Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia, erano 
passate senza far gran danno sulla casa del nespolo e sulla barca ammarrata sotto il lavatoio; e 

padron ‘Ntoni per spiegare il miracolo, soleva dire, mostrando il pugno chiuso – un pugno che 

sembrava fatto di legno di noce – ‘Per menare il remo bisogna che le cinque dita s’aiutino l’un 
l’altra’”. (VERGA, 1999, cap. I, p. 39). 
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do mar de Aci Trezza, reproduzindo a clássica imagem inicial do filme de Visconti com os 

farilhões.
213

 

Figura 38: Capas das Editoras University of California Press (1983) e Dedalus Ltd (2008)
214

 

 

Em La terra trema (1948), a família hipotecou a casa para investir em um barco e 

trabalhar por conta própria. Em Malavoglia (2010), ‘Ntoni conseguiu o dinheiro para pagar 

a dívida do avô, recuperar a casa e ainda reformar o barco com o qual volta a trabalhar ao 

lado de Alessi e Alfio. 

A casa da nespereira é o porto seguro dos Malavoglia. Nela, todas as gerações 

haviam nascido e crescido. Também era um sonho para o velho patrão ‘Ntoni poder morrer 

na casa de seus ancestrais. A casa da nespereira simboliza toda a história da família.  

 

O pobre velho não tinha coragem de dizer à nora que deviam sair da casa 

da nespereira por bem, depois de tanto tempo morando ali, que até 

parecia que era como sair da aldeia e expatriar-se, ou como os que tinham 

partido para voltar e não tinham voltado mais, que ainda estava lá a cama 
do Luca e o prego onde o Bastianazzo pendurava o casaco. Mas, enfim, 

era preciso tirar todas aquelas pobres bugigangas, retirá-las de seus 

lugares, que cada uma deixava a marca de onde estivera, e sem elas a 
casa não parecia mais a mesma. Transportaram as coisas de noite para a 

casinha que tinham alugado do açougueiro, como se ninguém na aldeia 

soubesse que agora a casa da nespereira era do Piedipapera e que deviam 

desocupá-la; mas pelo menos ninguém os via carregar as coisas.  
Quando o velho arrancava um prego ou tirava de um cantinho uma mesa 

que costumava ficar ali, abanava a cabeça [...]. – Vamos embora! Dizia 

                                                             
213

 “Ou farelhões; espécie de recifes característicos do litoral de Trezza, também conhecidos como 

Recifes dos Ciclopes.” (nota à edição de brasileira de I Malavoglia, publicada em 2002) 
214

 https://www.amazon.co.uk/House-Medlar-Tree-Verga/dp/0520048504 (edição de 2008) 

https://www.wook.pt/livro/i-malavoglia-the-house-by-the-medlar-tree--giovanni-verga/1128579  
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ele. Vamos embora, rapazes. Tanto faz hoje ou amanhã!... e não arredava 
pé.  

Cada um tinha alguma coisa para olhar naquela casa, e o velho, ao sair, 

pousou às escondidas a mão no portão desconjuntado [...]. (VERGA, 

2002, cap. IX, p. 164-165).
215

 

  Figura 39: Fotograma do filme Malavoglia (2010): os Malavoglia deixam a casa (1) 

  Figura 40: Fotograma do filme Malavoglia (2010): os Malavoglia deixam a casa (2) 

 

                                                             
215

 “Il povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene colle 

buone dalla casa del nespolo, dove tanto tempo che ci erano stati, e pareva che fosse come 
andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare, e non erano tornati 

più, che ancora c’era lì il letto di Luca, e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma 

infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie, e levarle dal loro posto, che 

ognuna lasciava il segno dov’era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella. La roba la 
transportarono di notte, nella casuccia del beccaio che avevano presa in affitto, come se non si 

sapesse in paese che la casa del nespolo ormai era di Piedipapera, e loro dovevano sgomberarla; 

ma almeno nessuno li vedeva colla roba in collo. Quando il vecchio staccava un chiodo, o toglieva 
da un cantuccio un deschetto che soleva star lì di casa, faceva una scrollatina di capo [...]. – 

Andiamo via! Diceva egli. Andiamo via, ragazzi. Tanto, oggi o domani!... e non si muoveva. [...]. 

Ciascuno aveva qualche cosa da guardare in quella casa, e il vecchio, nell’andarsene, posò di 
nascosto la mano sulla porta sconquassata [...].” (VERGA, 1999, cap. IX, p. 144-145). 



253 

 

 

 

Scimeca reconstrói a passagem do romance quando a família deixa a casa. No 

filme, os jovens empacotam e carregam os objetos da casa, enquanto o avô e Maruzza 

permanecem sentados, olhando para o vazio (1). O avô então toma a decisão e, com uma 

última olhada para as paredes da casa, encoraja Maruzza a deixar a casa (2). 

Esse momento dramático, também está presente em La terra trema (1948). Na 

releitura de Visconti, a família perde a casa para o banco após não conseguir pagar a 

hipoteca. Certo dia, um grupo de pessoas chega à casa para avaliá-la e aponta os defeitos e 

problemas estruturais da construção. Poucos dias depois do aviso para deixarem a 

residência, a família Valastro a abandona, transportando todos os seus pertences, durante a 

noite. 

  Figura 41: Fotograma do filme La terra trema (1948): banqueiros avaliam a casa 

 

Nas paredes da casa da nespereira estavam gravadas as memórias das gerações que 

por ela passaram. Dessa forma, a casa é o símbolo da existência da família. É, justamente, 

porque a casa existe que a família se sente também parte do mundo, viva, ainda lutando. A 

perda do maior bem da família, é a perda da memória, da identidade e de sua própria 

história. A desagregação dos membros da família é a desagregação daqueles que não tem 

os olhos voltados para sua própria história e se perdem, desconexos, sem esperança e sem 

destino, pelos caminhos da existência. Por esse motivo, recuperar a casa era prioritário. 

Uma vez perdida, era questão de tempo até que todos também perdessem a identidade e 

recuperar a casa da nespereira era recuperar um sentido para suas vidas. Por essa razão, as 
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adaptações mantêm a passagem do romance, pois, além de um importante evento da 

narrativa, ele também assume esse valor simbólico extremamente relevante.  

Outro espaço importante da narrativa que se mantém nas adaptações é o mar. Ele é 

descrito no romance de Verga como extremamente representativo e, por vezes, a ele são 

atribuídas características que o humanizam, tornando-o a personificação de uma entidade 

dotada de vontade com desejos e personalidades próprias. 

Alguns dos adjetivos que fazem referência ao mar são características ligadas ao 

âmbito humano; em outras passagens, ao animalesco. Esses qualificadores servem para 

descrever o mar como uma entidade viva, uma criatura dotada de vontade, pensamento e 

comportamento próprios: “O mar ressoava no fim da ruela preguiçosamente” (VERGA, 

2002, cap. II, p. 45),
216

 ou “com que humor o velho resmungão adormecia” (VERGA, 

2002, cap. III, p. 54).
217

 Em outras passagens o mar era monstruoso, como em “as ondas, 

quando passavam perto da Providência, luziam como se tivessem olhos e quisessem 

engoli-la; e ninguém ousava abria a boca, no meio do mar, que mugia até onde havia água” 

(VERGA, 2002, cap. X, p. 180)
218

 e, em seguida, “ficou suspenso sobre o mar, que rugia 

por debaixo dele, querendo engoli-lo” (VERGA, 2002, cap. X, p. 181).
219

 Também 

referiam-se a ele como a um estranho vizinho, temperamental e, principalmente, 

indecifrável quando “estava tão liso e brilhante, que nem parecia mais o mesmo que havia 

roubado o marido da Longa.” (VERGA, 2002, cap. IV, p. 59).
220

 Ou ainda, associado a 

outros elementos: 

 

Depois da meia-noite o vento começara a fazer o diabo, como se no 
telhado estivessem todos os gatos do povoado, e a sacudir as persianas. 

Ouvia-se o mugir do mar em torno dos farilhões, como se lá estivessem 

todos os bois da feira de Santo Alfio, e o dia despontara mais negro que a 
alma de Judas. Enfim, um horrível domingo de setembro, daquele 

setembro traiçoeiro que acerta na gente uma lambada de mar entre a 

                                                             
216

 “Il mare russava in fondo alla stradicciuola, adagio adagio [...]” (VERGA, 1999, cap. II, p. 

62). 
217

 “di che umore si addormentasse il vecchio brontolone” (VERGA, 1999, cap. III, p. 67). 
218

 “le onde, quando passavano vicino alla Provvidenza, luccicavano come avessero gli occhi e 

volessero mangiarsela; e nessuno osava dire più una parola, in mezzo al mare che muggiva fin 

dove c’era acqua.” (VERGA, 1999, cap. X, p. 156). 
219

 “si lasciò spenzolare sul mare che gli urlava sotto e se lo voleva mangiare.” (VERGA, 1999, 

cap. X, p. 157). 
220

 “era liscio e lucente, talché non pareva più quello che gli aveva rubato il marito alla Longa” 

(VERGA, 1999, cap. IV, p. 70). 
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cabeça e o pescoço, como um tiro de espingarda entre os figos-da-índia. 
Os barcos da aldeia tinham sido puxados para a praia, e bem amarrados 

nas pedras grandes, debaixo do lavadouro; por isso, a criançada se 

divertia aos gritos e assobios, quando via passar ao longe alguma vela 

esfarrapada, através do vento e da névoa, parecendo trazer o diabo na 
popa; as mulheres, pelo contrário, benziam-se, como se pudessem 

enxergar com os próprios olhos os coitados que havia lá dentro. 

(VERGA, 2002, cap. III, p. 47).
221

 

 

Apesar de muitas de suas características o mostrarem de maneira negativa, o mar 

era também um companheiro para aqueles que dele viviam. Em algumas ocasiões a relação 

entre os pescadores e o mar transformava-se e ganhava intensidade. Mesmo assim, era com 

respeitosa reverência que os pescadores se aproximavam. 

 

O patrão ‘Ntoni respondia que andava em busca do pão, e quando uma a  

uma as boias sumiam no mar largo que era verde como a relva, e as 
casinhas de Trezza pareciam uma mancha branca, de tão longe que 

estavam, e ao redor deles só havia água, punha-se de contentamento a 

tagarelar com os netos, que depois, no fim do dia, seriam esperados à 

beira-mar pela Longa e por todos os demais, quando vissem a vela 
despontar entre os farilhões e todos veriam o pescado que saltitava nas 

nassas e forrava o fundo da barca como se fosse prata [...].  

– Por que será que o mar ora é verde, ora é azul, e outras vezes é branco e 
depois preto como a sciara, e não é sempre da cor que a água tem? 

Perguntou o Alessi. – É a vontade de Deus, respondeu o avô, assim o 

marinheiro sabe quando pode sair ao mar sem medo e quando é melhor 

não ir. (VERGA, 2002, cap. X, p. 176-177).
222
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 “Dopo la mezzanotte il vento s’era messo a fare il diavolo, come se sul tetto ci fossero i gatti del 

paese, e a scuotere le imposte. Il mare si udiva muggire attorno ai fariglioni che pareva ci fossero 
riuniti i buoi della fiera di S. Alfio, e il giorno era apparso nero peggio dell’anima di Giuda. 

Insomma una brutta domenica di settembre, di quel settembre traditore che vi lascia andare un 

colpo di mare fra capo e collo, come una schioppettata fra i fichidindia. Le barche dei villaggio 
erano tirate sulla spiaggia, e bene ammarrate alle grosse pietre sotto il lavatoio, perciò i monelli si 

divertivano a vociare e fischiare quando si vedeva passare in lontananza qualche vela sbrindellata, 

in mezzo al vento e alla nebbia, che pareva ci avesse il diavolo in poppa; le donne invece si 

facevano la croce, quasi vedessero cogli occhi la povera gente che vi era dentro.” (VERGA, 1999, 
cap. III, p. 63). 
222

 “Padron ‘Ntoni rispondeva che andava a cercarsi il pane, e quando i sugheri scomparivano ad 

uno ad uno, nel mare largo che era verde come l’erba, e le casucce di Trezza sembravano una 

macchia bianci, tanto erano lontane, e intorno a loro non c’era che acqua, si metteva a 
chiacchierare coi nipoti dalla contentezza, che poi alla sera la Longa e tutti gli altri li avrebbero 

aspettati sulla riva, quando vedevano la vela far capolino tra i fariglioni, e sarebbero stati a 

guardare anche loro la pesca che saltellava nelle nasse e riempiva il fondo della barca como fosse 
d’argento [...]. – Che vuol dire il mare ora è verde, ed ora è turchino, e un’altra volta è bianco, e 

poi nero come la sciara, e non è sempre di un colore dell’acqua che è? Chiese Alessi. – È la 

volontà di Dio, rispose il nonno, così il marinaio sa quando può mettersi in mare senza timore, e 
quando è meglio non andarci.” (VERGA, 1999, cap. X, p. 153-155). 



256 

 

 

 

Em outro momento, o mar é representado em sua grandiosidade e, como um espaço 

da narrativa, ele se expande assumindo o simbolismo de uma presença universal, uma 

presença reconhecida e acalentada por aqueles que o conhecem, apesar de, ao mesmo 

tempo, pertencer e não pertencer a lugar algum. Nesse sentido, o mar é, em sua imensidão, 

um amigo e uma morada para todos aqueles que recorrem a ele: 

 

Somente o mar resmungava-lhe a mesma história lá embaixo, no meio 

dos farilhões, porque o mar também não tem aldeia e é de todos que o 

ouvem, daqui e dali, onde nasce e morre o sol, mas em Aci Trezza ele 
tem um jeito todo seu de resmungar, que se reconhece logo ao gorgulhar 

que faz entre aqueles recifes nos quais rebenta e parece a voz de um 

amigo. (VERGA, 2002, cap. XV, p. 331).
223

 

 

Em Visconti, o mar é o palco da luta, o grande enigma que se instala diante dos 

pescadores. Perigoso e incerto, ele se apresenta aos trabalhadores como a esfinge de Édipo, 

dizendo seu célebre mote “decifra-me ou te devoro”, numa luta desigual que ao homem 

resta apenas resignar-se perante sua força. Os pescadores que tiram o seu sustento das 

águas turbulentas do mar de Aci Trezza, não são mais os gigantes que lhe atiraram os 

farilhões na tentativa de vingar a injúria de Ulisses. Estes são apenas homens, mortais e 

sujeitos às alterações de humor de suas águas. ‘Ntoni Valastro não tem que lutar apenas 

contra as injustiças dos homens, também a Natureza se erguia contra ele e o sufocava até 

quebrá-lo nas pedras do quebra-mar. ‘Ntoni volta a ser, então, um empregado na 

Cooperativa dos Ciclopes para não morrer de fome e não ver sua família sofrer ainda mais 

com a tragédia que ele mesmo havia atraído para ela. No entanto, uma esperança ainda 

restava em seu coração: aquela que lhe dizia que um dia os homens estariam unidos em 

prol do bem comum e a comunidade seria mais importante do que apenas um único 

homem. Nesse dia, também as intempéries poderiam ser superadas com a união de todos. 

Já o mar em Malavoglia (2010) é vida e morte ao mesmo tempo. Também palco 

das lutas cotidianas da família, dele provém o sustento e para ele caminham todos os 

homens do mar: “O mar é cruel [...] e o marujo morre no mar” (VERGA, 2002, cap. V, p. 
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 “Soltanto il mare gli brontolava la solita storia lì sotto, in mezzo ai fariglioni, perché il mare 

non ha paese nemmeno lui ed è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare, di qua e di là dove nasce e 

muore il sole, anzi ad Aci Trezza ha il modo tutto suo di brontolare, e si riconosce subito al 

gorgogliare che fa tra quegli scogli nei quali si rompe, e par la voce di un amico.” (VERGA, 
1999, cap. XV, p. 263). 



257 

 

 

 

77).
224

 E é, justamente, como túmulo de Bastianazzo que a imagem do mar fixa-se na 

mente daqueles que ficaram para trás, nas pedras da margem, tal como mostra o fotograma 

abaixo. Nele, é possível ver o sol passando por entre as nuvens, formando no céu a cruz 

sobre a campa de Bastianazzo.  

 

  Figura 42: Fotograma do filme Malavoglia (2010): cruz sobre o mar 

 

Scimeca une vida e morte em uma única imagem e relacionado a um único 

elemento, o mar. O cineasta, dessa forma, construiu uma circularidade simbolizada pelo 

ciclo da vida e reafirmada pela presença da imagem do mar como parte de um mesmo e 

significativo ciclo natural da existência. Ali, diante do mar e da cruz formada pela luz do 

sol que se põe, vida e morte se transformam e se ajustam como parte da existência de cada 

um dos indivíduos na luta pela sobrevivência. 

Essa cena liga-se estreitamente à cena do nascimento do potro, logo após a 

apresentação do contador de histórias, ou cantastorie que apresenta o prefácio de Verga 

para o romance como introdução à adaptação. Nessa cena, a luta pela vida, com todos os 

seus desafios e sofrimentos, inicia-se com a primeira vez que o ar enche os pulmões de 

qualquer criatura viva. Desde o nascimento, o ser é posto diante de uma escolha, de um 

desafio, de um embate de forças contra criaturas mais poderosas do que ele. A cena do 

potro mostra como o nascimento também pode ser sinônimo de sofrimento e o início de 

todos os desafios a serem superados durante a jornada que se apresenta.  
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 “Il mare è amaro e il marinaio muore in mare” (VERGA, 1999, cap. V, p. 91). 
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  Figura 43: Fotograma do filme Malavoglia (2010): nascimento do filhote 

 

A cena do nascimento do filhote provoca um primeiro estranhamento diante a 

adaptação de Scimeca e é cortada para mostrar, em seguida, a chegada dos imigrantes e o 

encontro entre Alfio e ‘Ntoni. No entanto, ela ganha sentido com o entendimento de sua 

simbologia quando analisada do ponto de vista da luta pela vida e associada às questões de 

sobrevivência do indivíduo. Na natureza, quando a fêmea aceita o filhote que acabou de 

dar à luz, ela lambe a cria. Esse é o primeiro sinal do estabelecimento de uma relação de 

proteção entre mãe e filho. No entanto, nessa cena, não é possível saber, com certeza, se a 

fêmea aceitou ou rejeitou o filhote. Apesar de se aproximar dele, em determinado 

momento ela se afasta e o filhote permanece do outro lado, sujo e assustado, tentando se 

levantar. Assim, essa expectativa é o primeiro indício do começo das dificuldades de um 

ser vivo e a caracterização de uma vida, desde o seu princípio, voltada para a luta pela 

sobrevivência contra todas as normas e prognósticos estabelecidos.  

Um segundo grande cenário das lutas, que se expande simbolicamente em Visconti 

e em Scimeca, é a vila de Aci Trezza, ao norte de Catânia, e Portopalo di Capo Passero, na 

província de Siracusa. Essa cidade fica, geograficamente, mais ao sul da Itália com 

exceção da ilha de Lampedusa. 

Para os padrões do Neorrealismo, como já referido anteriormente, a realidade era o 

princípio norteador das obras produzidas pelos artistas dessa vertente. Assim, Visconti 

buscou os moradores de Aci Trezza para fazer seu filme, pedindo a eles que 

demonstrassem como determinadas situações seriam vividas ou vistas por eles e, dessa 

forma, construindo o ambiente natural e real da vila e de seus habitantes. 
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A cidade de Aci Trezza está localizada na província de Catânia e algumas de suas 

localidades são, atualmente, pontos turísticos. Um deles, os Fariglioni presentes em seu 

litoral, e, assim como a marina, são áreas de preservação natural. Os farilhões são 

formações rochosas de origem vulcânica, dispersas nas proximidades do porto principal de 

Trezza e compreendem o arquipélago Isole dei Ciclopi. Dentre as ilhas estão Isola Lachea, 

la Longa, Fariglione grande, Fariglione Piccolo, Zu Ianu di terra e Zu Ianu di fora.
225

 Diz 

a lenda que teriam surgido a partir das rochas lançadas pelos ciclopes contra Ulisses após 

este ter cegado Polifemo.  

Também em Aci Trezza está localizado o Museo Civico Casa del Nespolo, uma 

casa do século XIX no centro antigo da cidade, na Rua Arciprete De Maria, destinada a 

preservar a memória tanto da obra de Verga quanto do filme de Visconti. No museu 

existem duas salas dedicadas às obras, a primeira, a sala “La terra trema” é composta por 

fotografias, figurinos e relatos do período das gravações do filme, realizadas em 1947; a 

segunda, a “Sala dos Malavoglia”, guarda a história dos pescadores da região e os 

instrumentos utilizados para a pesca no período em que o romance foi escrito além de uma 

carta de Verga a seu irmão Pedro, contanto sobre o que encontrara na região, além das 

fotos que ele mesmo fizera por ocasião de uma visita a Trezza.
226

 Além do museu, é 

possível acompanhar o percurso da narrativa literária seguindo o itinerário do Parco 

letterario di Giovanni Verga e conhecer os locais citados no romance. 

É interessante notar a correspondência existente entre as atitudes de ambos os 

artistas. O escritor Verga esteve em Aci Trezza e fotografou a cidade para compor algumas 

das imagens descritas em seu romance, assim como Visconti também esteve no local para 

transpor a realidade dos pescadores da vila. É preciso destacar como a conexão com a 

realidade gerou todo um mercado consumidor voltado para o conhecimento dos detalhes 

das filmagens e da escrita do romance.  

Outra questão interessante é essa busca pela manutenção da memória, 

extremamente importante do ponto de vista do que a Arte proporciona, uma vez que insere 

a obra e o artista em um universo muito mais amplo do que se poderia imaginar e gera uma 

responsabilidade impressionante nas gerações futuras. Dessa maneira, o público que 

conhece as obras pode se valer do privilégio de acompanhar os processos criativos e 
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 http://www.siciliainfesta.com/comuni/aci_trezza.htm 
226

 http://siciliainfesta.com/da_visitare/musei/museo_civico_casa_del_nespolo_aci_trezza.htm 
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conseguir mais informações sobre as obras que as próprias obras não trazem. E, por essa 

razão, ampliam ainda mais o raio de ação do próprio espaço que compõem, levando para o 

lado externo da obra os sentidos que foram construídos pela trama ficcional. Nesse 

movimento, criam uma identificação e expandem a significação dessas localidades, 

contribuindo para o desenvolvimento cultural e social. 

A atualização de Scimeca transportou a narrativa literária para outra cidade, 

banhada pelo encontro de dois mares, o Jônio e o Mediterrâneo, Portopalo di Capo 

Passero. 

  Figura 44: Mapa da Sicília e localização de Portopalo di Capo Passero
227

 

 

Em uma entrevista, o cineasta justificou a mudança para essa cidade porque, além 

de ser a mais ao sul da Itália, era uma das portas de entrada de imigrantes vindos da África, 

e o porto mais próximo para os barcos vindos de Lampedusa. A ilha de Lampedusa sempre 

fora a rota escolhida pelos imigrantes para chegar à Itália. No entanto, nos últimos anos, 

com o grande contingente de imigrantes, não havia mais como recebê-los. Assim, uma 

nova rota tinha sido escolhida e levava diretamente para Portopalo.  

 

Uma cidade que representa quase um paradoxo: encarna o extremo sul da 

Europa, mas ao mesmo tempo pode-se considerá-la como o ponto mais 
setentrional da África, visto que se encontra paralelamente abaixo de 
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 Localização de Portopalo di Capo Passero em destaque no mapa, disponível em 

https://www.google.com/maps/place/96010+Portopalo+di+Capo+Passero+SR,+Italia/@37.191981,

13.2018886,8z/data=!4m5!3m4!1s0x1312221912d90ba9:0x5167009d584d105f!8m2!3d36.68169!
4d15.1338754?hl=it 
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Túnis. Portopalo, mas também as cidades limítrofes como Pachino e 
Marzamemi, são um cruzamento de linhas migratórias, e acolheram 

numerosos imigrantes. É por isso que eu decidi ambientar a nova versão 

dos Malavoglia nesse território, porque aqui vivem os novos “vencidos”, 

protagonistas da realidade do Sul. (SCIMECA, 2011, tradução nossa).
228

 

 

Em outra entrevista, reproduzida em anexo, Scimeca também fez referências aos 

inúmeros barcos ancorados nas areias do litoral da cidade e à forma como ilegalmente a 

grande maioria deles chegavam às ilhas sicilianas. O transporte da narrativa para outro 

local está diretamente ligado ao personagem Alef/Alfio, um imigrante ilegal que recebeu 

ajuda de ‘Ntoni para se estabelecer em Portopalo. Nesse sentido, a mudança do espaço da 

ação teve como fundamento o deslocamento e a atualização de um personagem e foi 

fundamental para a criação da narrativa específica de Alfio. 

A expansão dos sentidos dos espaços também se faz presente nos detalhes das 

visitações dos cineastas e na reconfiguração das imagens a partir de uma leitura que 

privilegia a relação das produções com o momento histórico-social para justamente 

proporcionar a identificação e o reconhecimento de uma história universal pelo espectador. 

A aldeia se expande para envolver todos os demais espaços. Transforma-se em uma aldeia 

global e esta é, agora, o palco da luta. Não mais apenas Aci Trezza ou Portopalo, mas toda 

e cada cidade ou vila banhada pelo mar. Assim, a transposição envolve cada “vencido” que 

luta pela sobrevivência.   

Os espaços da narrativa literária reconstruídos pela narrativa fílmica são 

extremamente relevantes porque definem os cenários das lutas pela vida da família 

Malavoglia. Da barca Providência à casa da nespereira, do mar sem aldeia à aldeia global e 

sem fronteira das propostas cinematográficas, baseadas, em Visconti, em uma esperança de 

solidariedade e ajuda mútua para o desenvolvimento das comunidades; em Scimeca, na 

realização de uma solidariedade mais imediata dirigida ao próximo, àquele que foge da 

guerra e da fome.   
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 “Una città che rappresenta quase un paradosso: incarna l’estremo sud d’Europa, ma al tempo 

stesso si può considerare come il punto più settentrionale dell’Africa, dato che si trova al di sotto 

del parallelo di Tunisi. Portopalo, ma anche i comuni limitrofi come Pachino e Marzamemi, sono 

un crocevia di tratte migratorie, e hanno accolto numerosi migranti. É per questo che ho deciso di 
ambientare la nuova versione dei Malavoglia in questi territori, perché qui vivono i nuovi ‘vinti’, 

protagonisti della realtà del Sud.” Entrevista concedida em 27 de abril de 2011 a Roberto 

Castrogiovanni, disponível em http://movieplayer.it/articoli/l-universalità-de-i-malavoglia-
secondo-pasquale-scimeca_8046/ 
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4.3 Atualização intertextual: as raízes das adaptações no encontro de dois mares 

 

 

Uma das características da atualização da narrativa literária, como já mencionado 

no Capítulo 3 deste trabalho, é a instituição do diálogo entre as obras e a expansão da 

significação do texto adaptado gerando novos sentidos.  

Essa expansão ocorre não apenas com a alteração e ampliação do arco dos 

personagens, a (re)significação dos espaços a partir de uma leitura pessoal do cineasta, a 

(re)visitação dos problemas que ainda perdurem na região, nesse caso, na região sul da 

Itália e mais especificamente na região da Sicília ou a universalização de temas sociais 

significativos; mas ocorre, também, quando algumas cenas são construídas levando-se em 

consideração o diálogo específico entre Literatura e Cinema e o transporte de elementos de 

uma Arte para a outra, possibilitando o jogo intertextual baseado, principalmente, em uma 

homenagem que o cineasta presta às obras que o precederam e na retroalimentação gerada 

pela adaptação de uma obra seja qual for o suporte em que o novo texto foi realizado. 

Convém lembrar que a adaptação é positiva em sua essência, uma vez que retoma o texto 

adaptado para se configurar e traz com ela o interesse e a curiosidade que faz seu 

interlocutor retornar a esse mesmo texto adaptado para interação e conhecimento. 

Nesse caso específico do filme de Scimeca, Malavoglia (2010), o cineasta fez 

inúmeras referências tanto ao texto adaptado, o romance de Verga, quanto ao filme de 

Visconti, La terra trema (1948). Sendo Malavoglia (2010) a segunda adaptação do 

romance do século XIX, uma das grandes preocupações de Scimeca foi buscar incluir sua 

própria obra em uma espécie de tradição cinematográfica que o colocasse como herdeiro 

de Visconti e de Verga, e não seu contestador. Essa atitude de Scimeca, que pode ser 

compreendida a partir de algumas de suas declarações em entrevistas e encontros para a 

divulgação de seu filme, auxiliou o entendimento da obra como um passo seguinte do 

desenvolvimento dos “vencidos” e gerou um encadeamento que transformou Malavoglia 

(2010) em mais um episódio da luta pela sobrevivência.  

Aliada a essa característica, as homenagens prestadas por Scimeca também criaram 

um ambiente de reconhecimento, próprio da intertextualidade, e reafirmaram a importância 

das demais obras, com as quais institui sua relação, no cenário da Arte, trazendo consigo 

uma espécie de herança ainda mais profunda: aquela que determina a postura do artista 
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diante do trabalho de manipulação da matéria artística disponível: a realidade e seu tempo 

histórico e as implicações do trabalho de atualização da narrativa literária que possibilitam 

novas leituras interpretativas. 

Nesse sentido, além da retomada do texto adaptado, Scimeca retomou o filme de 

Visconti e ampliou essas referências ao criar uma circularidade que inclui o texto fílmico e 

o literário, projetando sua narrativa cinematográfica para outro campo do conhecimento 

além da Arte e procurando provocar seu espectador na busca pelo reconhecimento das 

estruturas com as quais dialoga. Para isso, ele lançou mão de estratégias que não se 

fecharam no circuito cinematográfico, mas também, valorizaram a Literatura como parte 

do Cinema e o Cinema como parte da Literatura. 

Um dos importantes diálogos estabelecidos por Scimeca relaciona-se ao fato de o 

cineasta, como fizera Visconti, procurar dentre o povo siciliano, atores com pouca ou 

nenhuma experiência diante das câmeras. Visconti procurara filmar as conversas 

espontâneas entre os pescadores, incentivando-os a utilizar as expressões dialetais 

informais do uso cotidiano e tentar reproduzir, a seu modo, as situações solicitadas e 

planejadas pelo cineasta. Ao introduzir atores inexperientes, moradores da região ou 

pessoas que viveram situações semelhantes àquelas retratadas no filme, Scimeca ampliou o 

próprio diálogo entre sua obra cinematográfica, aquela de Visconti e a escola Neorrealista 

que procurava transportar os ambientes reais para as telas do cinema e também retomou a 

construção da “verdade” de uma realidade que era o ideal do Verismo de Verga. Dentre os 

atores que se enquadram nessa situação estão Giuseppe Firullo, intérprete de padron 

‘Ntoni, pescador de um vilarejo próximo a Ragusa, na Sicília, e os adolescentes Omar 

Noto (Alessi) e Greta Tomasello (Lia), estudantes secundaristas em seus primeiros 

trabalhos no cinema. Outro destaque, como mencionado por ocasião da análise da 

atualização do personagem Alfio, é o ator Naceur Ben Hammouda, intérprete de 

Alef/Alfio. Hammouda é um imigrante que fugiu das regiões castigadas pela fome e pela 

guerra em sua terra natal e encontrou na Itália um novo lar.  

Dentre alguns dos diálogos intertextuais que projetam o encontro de duas artes, 

Literatura e Cinema, como o encontro de dois mares em Portopalo de Capo Passero, cidade 

na qual se passa a narrativa de Scimeca, estão referências diretas à obra de Verga ou às 

estruturas da Literatura e a retomada de uma imagem icônica do filme de Visconti, com 
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nova roupagem e interpretação, mais adequada à igualdade que o próprio filme de Scimeca 

se propõe ser no quadro geral da luta pela sobrevivência.  

Uma das referências à obra literária aparece no início do filme com as palavras 

“Introdução a Malavoglia, de Giovanni Verga”, escritas em uma folha de papel presa às 

rochas perto do mar com uma pedra.  

  Figura 45: Fotograma do filme Malavoglia (2010): Introdução 

 

Em seguida, o cantastorie interpretado por Giovanni Calcagno declama um trecho 

do prefácio de Verga a seu romance. O contador de histórias, acompanhado de um tambor, 

à guisa de arauto (porque anuncia um evento e introduz a história) e bardo (porque assume 

como suas as palavras do escritor Verga), apresenta ao espectador a história que será 

contada.  

  Figura 46: Fotograma do filme Malavoglia (2010): o contador de histórias 
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Abaixo segue a transcrição do trecho do prefácio de Verga de acordo as edições 

realizadas pelo cineasta ao texto e na nota de rodapé que o acompanha, o texto no original 

italiano com a única alteração ou interferência vocabular presente no texto do ator que, 

assim, apresenta a narrativa sugerindo e alertando que  

 

[...] numa época que impõe como regra de bom gosto um formalismo 

semelhante para mascarar uma uniformidade de sentimentos e ideias [...] 
o caminho fatal [...] que trilha a humanidade [...] é grandioso em seu 

resultado, visto no conjunto, de longe. [...] cobre tudo o que há de 

mesquinho nos interesses particulares que o produzem; [...]. Só o 
observador [...] tem o direito de interessar-se pelos fracos [...], pelos 

vencidos que [...] dobram a cabeça sob o pé brutal [...] dos vencedores de 

hoje, também apressados, também ávidos por chegar, e que serão 

ultrapassados amanhã. [...] os mesmos vencidos que a correnteza 
depositou na margem, depois de tê-los arrastado e afogado, cada um com 

os estigmas de seu pecado [...] – do pescador humilde ao novo-rico [...] – 

ao homem de engenho [...] – ao artista que acredita seguir o seu ideal, 
seguindo uma outra forma de ambição. Quem observa tal espetáculo não 

tem o direito de julgá-lo [...]. (VERGA, 2002, p. 8-10).
229

 

 

A presença de um contador de histórias retoma o início da literatura, propriamente 

dita, quando os poetas viajavam pelos territórios para contar os mitos e lendas dos povos 

ao redor das fogueiras, nas festas e banquetes nos palácios ou nas praças públicas dos 

povoados. Das narrativas orais, as histórias se propagaram, transmitidas de geração em 

geração que, aos poucos, com o surgimento da escrita, foram imortalizadas no imaginário 

cultural das civilizações. O rapsodo era recebido nos lugares por onde passava com 

respeito e admiração e, na maioria das vezes, visto como um privilegiado a quem os deuses 

haviam escolhido para transmitir uma “verdade” sobre a natureza, sobre as divindades e 

sobre os feitos dos homens. Sobre esses poetas das civilizações antigas, Vernant (1992, p. 

23) destaca que “é na poesia, pela poesia, que se exprimem e se fixam, revestindo uma 

                                                             
229

 “[...] in un’epoca che impone come regola di buon gusto un eguale formalismo per mascherare 

un’uniformità di sentimenti e d’idee [...]. Il cammino fatale [...] che segue l’umanità [...] è 

grandioso nel suo risultato, visto nell’insieme, da lontano. [...] copre quando c’è di meschino negli 

interessi particolare che lo producono; [...]. Solo l’osservatore [...] ha diritto di interessarsi ai 
deboli [...] ai vinti che [...] piegano il capo sotto il piede [...] dei vincitori d’oggi, affrettati 

anch’essi, avidi anch’essi d’arrivare, e che saranno sorpassati domani. [...] altrettanti vinti che la 

corrente (debole) sulla riva, dopo averli travolti e annegati ciascuno colle stimate, del suo peccato 
[...] – dall’umile pescatore al nuovo arricchito [...] – all’uomo dall’ingegno [...] – all’artista che 

credi di seguire il suo ideale secondo un’altra forma dell’ambizione. Chi osserva questo spettacolo 

non ha diritto di giudicarlo (non ha diritto di giudicarlo).” (VERGA, 1999, p. 36-37). Com 
acréscimo da repetição final realizada pelo contador de histórias. 
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forma verbal fácil de memorizar, os traços fundamentais que, apara além dos 

particularismos de cada cidade, fundam, para o conjunto da Hélade, uma cultura comum”. 

E pela palavra fácil de ser memorizada, as histórias eram repetidas, recebiam novas 

versões de acordo com as regiões em que eram contadas, acrescidas de novos personagens 

de outras histórias comuns naquela localidade e narradas com o objetivo de ensinar, 

transmitir um conhecimento e propiciar a sobrevivência da cultura, da memória dos feitos 

humanos e divinos e, principalmente, enaltecer a identidade desses povos, reforçando suas 

tradições, sua História e suas conquistas.  

A “cultura comum”, referida por Vernant (1992) e fundada por esses poetas é 

retomada com a presença do contador de histórias no filme de Scimeca. Também essa 

personagem assume a personalidade do poeta e do escritor com a função de educador do 

povo e o responsável pela transmissão do conhecimento. Essa atitude diante da 

responsabilidade pela informação da verdade já era uma das preocupações de Verga que 

desejava “realizar concretamente aquela integração entre literatura e vida, entre obrigação 

artística e paixão política, que se insere em um programa voltado a salientar a função de 

escritor como guia espiritual do povo” (LUPERINI, 1978, p. 5, tradução nossa).
230

 

Anteriormente a ele, Dante Alighieri também se preocupava com uma espécie de missão 

social do artista para quem o escritor deveria ser um “combatente em nome da justiça” e ter 

“o direito de falar aos homens, de guiá-los ao caminho justo para a conquista da verdade e 

da paz.” (PAZZAGLIA, 1993, p. 177, tradução nossa).
231

 Outro elemento importante dessa 

associação liga-se estreitamente aos objetivos da escola cinematográfica neorrealista que 

tinha como pressuposto levar para as telas de projeção a realidade do povo italiano no pós-

guerra. 

Dessa forma, Scimeca associa sua obra à tradição literária e insere sua visão da 

obra Malavoglia (1881) no quadro da humanidade como uma verdade antiga, herdeira de 

toda uma série de histórias familiares que sobreviveram ao tempo e ao espaço e se 

constituíram como parte também do imaginário coletivo dos homens. Além disso, dialoga 

com os escritores e artistas do passado que assumiram como dever a transmissão de uma 

                                                             
230

 “realizzare concretamente quell’integrazione fra letteratura e vita, tra impegno artistico e 

passione politica, che si inserisce in un programma volto a sottolineare la funcione dello scrittore 

come guida spirituale del popolo” 
231

 “combattente della giustizia” e ter “il diritto di parlare algi uomini, di guidarli alla riconquista 

di essa, della verità e della pace.” 
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verdade, a instituição de uma identidade construída por meio da Arte e não se abstiveram 

de fazê-la acessível ao povo. Assim, o contador de histórias do filme de Scimeca reafirma 

o dever do artista “que acredita seguir o seu ideal, seguindo uma outra forma de ambição” 

(VERGA, 2002, p. 10),
232

 a ambição de levar ao conhecimento de seu público a verdade ou 

a “representação da realidade como ela foi, ou como deveria ter sido” (VERGA, 2002, p. 

10).
233

 

Seguindo esse pensamento pautado na responsabilidade assumida pelo contador de 

histórias, em outro momento do filme, Lia está estudando e lê o seguinte trecho do 

romance de Verga: 

 

– Quem deve comer estas sardinhas aqui [...] há de ser o filho de um rei 

coroado, lindo como o sol, que cavalgará um ano, um mês e um dia, no 

seu cavalo branco, até chegar a uma fonte encantada de leite e mel [...], e 
o filho do rei, ao beber do dedal [...] ficará apaixonado por ela; e 

cavalgará mais um ano, um mês e um dia, até chegar a [...]. (VERGA, 

2002, cap. XI, p; 215). 
234

 

  

Na cena, os demais membros da família estão presentes na sala, com exceção de 

‘Ntoni que chega durante a leitura do trecho e ironiza a irmã que estava estudando um 

romance de Verga. Ele tomou o livro das mãos de Lia e continuou lendo a partir do ponto 

em que ela havia parado quando foi interrompida por ele. O trecho se refere a um dos 

contos da prima Anna que, durante uma reunião na nova casa da família Malavoglia, 

divertia as crianças e os jovens enquanto as mulheres trabalhavam salgando as sardinhas e 

organizando as barricas de peixe já preparadas. Esse mesmo conto, no filme de Visconti, é 

narrado por Lucia para a irmã mais nova Lia que a observa encantada enquanto a irmã 

substitui a jovem, encontrada pelo príncipe, por ela mesma. 
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 “che crede di seguire il suo ideale secondo un’altra forma dell’ambizione.” (VERGA, 1999, p. 

37). 
233

 “la rappresentazione della realtà, com’è stata, o come avrebbe dovuto essere.”(VERGA, 1999, 

p. 37). 
234

 “ – Chi deve mangiarsi queste sardelle qui [...] deve essere il figlio di un re di corona bello 

come il sole, il quale camminerà un anno, un mese e un giorno, col suo cavallo bianco; finché 

arriverà a una fontana incantata di latte e di miele [...] e il figlio del re col bere che farà nel ditale 

[...], si innamorerà di lei; e camminerà ancora un anno, un mese e un giorno, sinché arriverà a 
[...].” (VERGA, 1999, cap. XI, p. 182). 



268 

 

 

 

  Figura 47: Fotograma do filme Malavoglia (2010): Lia e ‘Ntoni leem I Malavoglia, de Verga 

 

 Lia é a única dos quatro irmãos que ainda frequenta a escola enquanto os mais 

velhos trabalham na pesca (‘Ntoni e Alessi) ou cuidando da casa (Mena). A cena ocorre a 

partir dos 53’15” e também está associada com a imagem de Lia organizando os cadernos 

escolares aos 17’14” no qual é possível ler, escrito na capa de um deles, “Letteratura 

Italiana”, ou seja, Literatura Italiana. 

  Figura 48: Fotograma do filme Malavoglia (2010): caderno de literatura 
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Scimeca trouxe para a construção de seu filme alguns índices que retomam o 

romance de maneira direta, como a presença do próprio livro sendo lido em voz alta pela 

jovem Lia. Além dessa sequência da leitura do trecho do romance, em outro momento, aos 

31’40”, o personagem de Firullo, patrão ‘Ntoni, conversa com Vincenzo Consolo, poeta, 

amigo de Scimeca, que faz uma participação no filme interpretando a ele mesmo. Nessa 

conversa entre os dois, o tema é a barca da família. 

  Figura 49: Fotograma do filme Malavoglia (2010): Vincenzo Consolo e patrão ‘Ntoni (31’40”) 

 

Consolo: Boa noite, patrão ‘Ntoni! 

Patrão ‘Ntoni: Boa noite, senhor Consolo! 
Consolo: Eu sempre pensei em escrever um conto sobre a Providência. 

Quem sabe o que Verga queria dizer ao dar esse nome Providência? 

Patrão ‘Ntoni: É um nome de boa sorte. 

Consolo: O senhor a consertará? 

Patrão ‘Ntoni: Sim, sim. Eu a consertarei. (SCIMECA, 2010).
235

 

 

O diálogo entre o poeta Consolo e o patrão ‘Ntoni destaca uma ironia do escritor 

Giovanni Verga com relação ao nome da barca da família. Mesmo sendo portadora de um 

nome de “sorte”, a barca não trouxe efetivamente sorte para a família. Ela naufragou 

levando Bastianazzo à morte e depois de consertada, levada novamente ao mar, passa por 

um segundo momento trágico no qual o patrão ‘Ntoni se fere gravemente. Também no 
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 “Consolo: Buona sera, padron ‘Ntoni! 

Padron ‘Ntoni: Buona sera, Signore Consolo! 

Consolo: Ho sempre pensato di scrivere un racconto sulla Provvidenza. Chi sa cosa voleva 
significare Verga dando questo nome, Provvidenza? 

Padron ‘Ntoni: È un nome di buona fortuna. 

Consolo: La farete riparare? 
Padron ‘Ntoni: Sì, sì. La faccio riparare.” (SCIMECA,2010) 
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filme de Scimeca ocorre esse segundo acidente quando o motor da Providência falha em 

alto mar e o avô e os netos não conseguem escapar antes de uma tempestade atingi-los. 

Scimeca retomou com esse diálogo um dado característico do romance de Verga 

relacionado ao seu questionamento sobre a impossibilidade de uma resolução mágica ou 

milagrosa para os problemas humanos. O escritor não acreditava que o homem pudesse ser 

recompensado por seus esforços ou ter seus problemas resolvidos a partir de uma 

interferência divina. E nesse caso, sua crítica dirigia-se diretamente a Alessandro Manzoni 

e aos românticos para quem a transcendência e a vida espiritual eram prêmios seguros 

destinados àqueles que trilhavam o caminho correto da bondade e da solidariedade. Verga 

também não acreditava que a religião fosse o repositório de uma salvaguarda para os 

homens e mulheres que lutavam pela sobrevivência no sul da Itália. Principalmente porque, 

em seu romance, há algumas passagens nas quais ele critica o posicionamento dos homens 

religiosos, ou da própria Igreja, muito mais voltada para a resolução de seus desejos 

individuais e particulares do que em ajudar aqueles que realmente precisavam. Essas 

críticas estão relacionadas ao personagem dom Giammaria, padre de Aci Trezza, também à 

beata dona Rosolina, irmã do padre, e à Santuzza, ou irmã Mariangela, que carregava uma 

medalha da ordem laica “Filhas de Maria”, mas era dona da taverna, contrabandeava vinho 

e, segundo as vizinhas, vivia em pecado com dom Michele, o sargento da vila. Todos os 

comportamentos dos personagens ligados de alguma forma à Igreja estão envolvidos em 

vícios mundanos e defeitos morais e, por essa caracterização, Verga lançava suas críticas 

ácidas contra a instituição e a corrupção que a envolvia. 

Outro momento no qual a Literatura é lembrada e trazida para a construção do 

filme, envolve a estrutura literária de um romance. O final do filme de Scimeca mostra 

como a família conseguiu recuperar a casa da nespereira e traz informações sobre o futuro 

da família. Essa última sequência surge após a cena da prisão de Alef/Alfio e ‘Ntoni, na 

qual, o primeiro é preso por ser um imigrante clandestino e por estar sem documentos após 

ser encontrado na estrada por investigadores da polícia; e o segundo, fora preso por se 

envolver em uma investigação de Michele, um policial disfarçado em uma missão para 

prender traficantes. A transição em fade-out
236

 (quando a imagem gradativamente se apaga 

e a tela fica totalmente escura) prepara para a seguinte entrada: 

                                                             
236

 “Um fade-out, ou fusão de encerramento, em que a imagem gradativamente escurece até que a 

tela fique preta, é usado para encerrar uma história ou sequência. [...]. Sequências separadas por 
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  Figura 50: Fotograma do filme Malavoglia (2010): Epílogo 

 

 O corte da cena e a apresentação desse fotograma insere o filme na estrutura 

literária que tem como construção a utilização de um final também anunciado por meio de 

um “epílogo”. Dessa maneira, Scimeca transforma o filme em parte de um romance e 

destaca a estrutura da Literatura como componente do Cinema.  

Geralmente os filmes não anunciam seus finais utilizando formas específicas. Em 

grande parte, a maioria dos filmes utiliza uma estrutura bastante conhecida e consagrada do 

cinema. A estrutura mais tradicional do cinema é aquela que tem como base o roteiro 

Master Scenes. Nesse tipo de roteiro o filme segue uma ordenação bastante formal e rígida 

que se constrói sobre dois Plot points, ou Pontos de Virada
237

. O primeiro ocorre no início 

do filme e justifica a ação e o argumento deste, ou seja, o mundo ordenado que existia 

antes passa por uma transformação e uma desagregação que impulsionará os personagens 

para a ação. Essa transformação é mostrada por algum evento e esse evento é o plot point. 

O segundo plot point ocorre nos momentos finais do filme e pode se confundir com o 

clímax da narrativa ou ser independente deste, contribuindo para a sua construção ou sendo 

uma consequência dele. Os pontos de virada também marcam as passagens entre os atos 

                                                                                                                                                                                         
fades são similares aos capítulos de um livro ou aos atos de uma peça. Fades entre sequências que 
ocorrem no mesmo local indicam passagem de tempo, tal como de um dia para outro, ou semanas 

ou meses mais tarde. Também é possível usar fades para indicar uma mudança de lugar.” 

(MASCELLI, 2010, p. 156). 
237

 “No original, Plot Point – Ponto de Trama, de Enredo ou de Intriga. Uma das mais importantes 

ferramentas da técnica desenvolvida por Syd Field. Em português, adotamos a denominação de 

‘Ponto de Virada’ por melhor sintetizar o conceito de Plot Point: um incidente, episódio ou evento 

que ‘engancha’ na ação e a reverte noutra direção.” (FIELD, 2001, p. 3, tradução de Alvaro 
Ramos). 
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dos filmes, entre as transformações da narrativa. Esse segundo plot point é, pois, o anúncio 

da resolução da narrativa, ou seja, o evento que demonstra que o problema ocorrido no 

início foi solucionado e o período de caos entraria em reordenação novamente. Segundo 

Field (2001, p. 111), “os pontos de virada do final de cada ato são os pivôs da ação 

dramática; eles mantêm tudo coeso, no lugar. São placas de sinalização, metas, objetivos 

ou pontos de destino de cada ato – elos forjados na cadeia da ação dramática.” Como 

exemplo, utilizando o filme de Scimeca, o segundo ponto de virada ocorre com o acidente 

da barca Providência que quase leva o avô à morte. Essa nova transformação da narrativa 

cinematográfica impõe à família uma nova fase de desesperança, afinal, eles haviam 

perdido, mais uma vez, seu meio de sustento e a possibilidade de pagar a dívida assumida 

pelo avô. O desespero faz com que ‘Ntoni envie a versão de sua música, tentando 

conquistar sucesso com ela e, em seguida, procure conseguir dinheiro de maneira fácil, 

quando invade a casa de Michele e rouba uma pasta e uma arma. Isso desencadeia a 

perseguição policial e a prisão de Alfio e ‘Ntoni.  

Scimeca abriu mão de mostrar a resolução da prisão dos dois personagens, e os 

eventos que se sucederam para inocentá-los e decidiu fazer um corte, utilizando o fade-out 

para introduzir o “epílogo”. A sequência após o anúncio do epílogo mostra a família mais 

uma vez estruturada, trabalhando e vivendo unida. É possível perceber que mais de um ano 

havia se passado, pois Mena segura a filha nos braços enquanto a amamenta. O voice-

over
238

 da locutora da rádio que apresenta a música de ‘Ntoni informa que o jovem, com o 

dinheiro ganho no festival de música e o sucesso de sua canção Proverbi, conseguiu 

recuperar a casa da nespereira e consertar o barco da família. A radialista ainda incita os 

ouvintes a ligarem para a rádio e dar sua opinião sobre o fato de ‘Ntoni, após ter 

conseguido o dinheiro, ter decidido voltar a ser pescador. 

A instituição de uma circularidade no filme, a partir da incorporação de uma 

estrutura da literatura também ocorre por meio das informações sobre o destino dos 

personagens. ‘Ntoni volta a trabalhar como pescador ao lado do irmão Alessi, que segundo 

o próprio ‘Ntoni, “assumiu os vícios do avô” por repetir seus provérbios, como por 

                                                             
238

 Voice-over designa a personagem que não está fisicamente presente na cena, mas é possível 

ouvir sua voz. Na construção da cena em questão, a voz da radialista ecoa durante a cena, sendo 

sinalizada apenas pela presença de um rádio na sala da família enquanto Lia escreve uma carta e 
Mena cuida da filha. 
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exemplo “Senza pilota, la barca non cammina”; e Mena que tem uma filha com Alfio, 

iniciando uma nova geração da família. 

 

Figura 51: Fotograma do filme Malavoglia (2010): ‘Ntoni, Alessi e Alfio vão trabalhar 

 

Além da incorporação de uma estrutura da literatura, o epílogo, Scimeca também 

presta uma homenagem a Visconti. Essa homenagem foi a construção de uma cena que 

retoma aquela da família diante do mar à espera do barco ou de notícias de ‘Ntoni, Cola e 

os demais (La terra terma, 1948). Nesta, a família espera por notícias de Bastianazzo 

(Malavoglia, 2010). No filme de Visconti, são as mulheres da família que se dirigem à 

sciara para observar o mar, enquanto no filme de Scimeca, todos estão diante do mar e 

aguardam alguma informação, com exceção de ‘Ntoni que havia recebido uma proposta de 

trabalho e estava viajando. Essa cena é a adaptação do seguinte trecho do romance: 

 

Ao escurecer, comadre Maruzza com seus filhinhos tinha ido esperar na 

sciara, de onde se descortinava um bom pedaço de mar, e, ao ouvi-lo 
rugir daquele jeito, estremecia e coçava a cabeça, sem dizer palavra. A 

pequerrucha chorava, e aqueles coitadinhos, esquecidos na sciara, àquela 

hora, pareciam as almas do Purgatório. O choro da criança doía no 
estômago da pobre mulher, parecia-lhe quase um mau augúrio; não sabia 

o que inventar para sossegá-la, e cantava-lhe cantigas com a voz trêmula, 

que também sabia a lágrimas. (VERGA, 2002, cap. III, p. 53-54).
239

  

                                                             
239

 “Sull’imbrunire comare Maruzza coi suoi figliuoletti era andata ad aspettare sulla sciara 

d’onde si scopriva un bel pezzo di mare, e udendolo urlare a quel modo trasaliva e si grattava il 
capo senza dir nulla. La piccina piangeva, e quei poveretti, dimenticati sulla sciara, a quell’ora, 

parevano anime del purgatorio. Il piangere della bambina le faceva male allo stomaco, alla povera 

donna le sembrava quasi un malaugurio; non sapeva che inventare per tranquillarla, e le cantava 
canzonette colla voce tremola che sapeva di lagrime anche essa.” (VERGA, 1999, cap. III, p. 67). 
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  Figura 52: Fotograma do filme La terra trema (1948): família se aproxima do mar (1h10’11”) 

  Figura 53: Fotograma do filme Malavoglia (2010): família diante do mar (23’24”) 

 

Em ambas as cenas, de Visconti e de Scimeca, o som do choro da criança e das 

canções de Maruzza para tentar acalmá-la é substituído pelo som do mar e do vento e a 

família diante das águas turbulentas se mantém em silêncio respeitoso.  
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   Figura 54: Fotograma do filme La terra trema (1948): as mulheres diante do mar (1h10’55”) 

   Figura 55: Fotograma do filme Malavoglia (2010): a família diante do mar (detalhe) (25’06”) 

   Figura 56: Fotograma do filme La terra trema (1948): Lucia e Lia (1h11’06) 
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   Figura 57: Fotograma do filme La terra trema (1948): Mara e sua mãe (1h11’09”) 

   Figura 58: Fotograma do filme La terra trema (1948): a mãe (1h11’14”) 

   Figura 59: Fotograma do filme Malavoglia (2010): o avô, patrão ‘Ntoni (23’42”) 



277 

 

 

 

  Figura 60: Fotograma do filme Malavoglia (2010): a mãe, Maruzza (23’48”) 

  Figura 61: Fotograma do filme Malavoglia (2010): Mena diante do mar (24’17”) 

  

A sequência de Scimeca mostra sucessivamente, com a câmera em travelling, um a 

um os membros da família em closes. Ao contrário de Visconti, que iniciou essa 

aproximação da câmera pelos membros mais jovens da família, Scimeca o fez partindo dos 

membros mais velhos. A reconstrução dessa espera diante do mar, como demonstrado com 

os exemplos acima, foi a forma como o cineasta encontrou para também incluir em seu 

filme a referência ao filme de Visconti. Utilizando, para isso, os enquadramentos da cena 

de La terra trema (1948), Scimeca criou uma associação direta entre as duas famílias em 

seus períodos particulares e gerando uma circularidade que ensejou a própria continuidade 

dos problemas vividos pela família Valastro (La terra trema, 1948) e pela família Toscano 

(Malavoglia, 2010).  
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Essa associação a partir da cena também engendrou um diálogo intertextual entre os 

dois filmes que vai além da adaptação propriamente dita e volta-se também para o público 

que precisa reconhecer esse diálogo a partir das estruturas da construção das cenas de 

ambos os filmes. Além disso, também reafirma o desejo do próprio Scimeca de fazer parte 

da tradição quando ecoa a obra prima do Neorrealismo e instaura um novo jogo de 

referências, assumindo a posição de herdeiro com a responsabilidade de continuar com a 

missão defendida por Visconti: levar ao público o conhecimento da realidade, de 

questionar e de fomentar o pensamento crítico em relação a essa mesma realidade.  

Com a construção de uma sequência a partir de um modelo de Visconti, Scimeca 

não apenas exaltou o trabalho anterior como destacou a sua obra em uma linha sucessória 

de obras voltadas para o âmbito social, histórico e cultural e, principalmente, de 

preservação de uma memória visual e da identidade do próprio povo italiano. 
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4.4 Atualização crítico-social: “Buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo!”
240

 

  

 

 Após a análise das adaptações atualizadas dos personagens e o seu microcosmo, 

dos espaços e sua influência, e das leituras intertextuais que põem em jogo a referência 

direta de elementos que unem as obras, proporcionando a identificação destes pelo 

espectador, passa-se a analisar o macrocosmo dos temas abordados pelos artistas, 

expandindo as fronteiras para abarcar as leituras críticas de seus tempos e de alguns dos 

temas mencionados em suas obras. 

Convém lembrar que a hipótese deste trabalho volta-se para a íntima conexão entre 

obra e momento histórico de produção, procurando demonstrar como as adaptações da 

obra de Verga para o cinema, construídas com base no resgate de elementos da realidade, 

possibilitaram leituras específicas e autônomas a partir da atualização da narrativa literária. 

 Nesse sentido, a recuperação da tradição pela modernidade destaca-se como um 

traço de preservação da identidade por meio dos provérbios populares e do dialeto e institui 

o resgate das discussões a respeito da questão meridional. 

 Visconti em La terra trema (1948) inicia seu filme da seguinte maneira: 

 

Os fatos representados neste filme aconteceram na Itália, precisamente na 

Sicília, na vila de Aci Trezza, que se encontra às margens do mar Jônio e 
a pouca distância de Catânia. A história que o filme conta é a mesma que 

no mundo se renova há anos em todos aqueles territórios onde os homens 

se aproveitam de outros homens. As casas, as estradas, os barcos, o mar, 

são aqueles de Aci Trezza. Todos os atores do filme foram escolhidos 
dentre os habitantes da vila: pescadores, moças, operários, pedreiros, 

atacadistas de peixe. Esses não conhecem uma língua diferente do 

siciliano para expressar revolta, dor, esperança. A língua italiana não é, 

na Sicília, a língua dos pobres. (VISCONTI, 1948, grifo nosso).
241
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 (VERGA, 1999, cap. X, p. 155). 
241

 “I fatti rappresentati in questo film accadono in Italia, e precisamente in Sicilia, nel paese di 

Acitrezza, che si trova sul mare Jonio a poca distanza da Catania. La storia che il film racconta è 

la stessa che nel mondo si rinnova da anni in tutti quei paesi dove uomini sfruttano altri uomini. Le 
case, le strade, le barche, il mare, sono quelli di Acitrezza. Tutti gli attori del film sono stati scelti 

tra gli abitanti del paese: pescatori, ragazze, braccianti, muratori, grossisti di pesce. Essi non 

conoscono lingua diversa dal siciliano per esprimere ribellioni, dolori, speranze. La lingua 
italiana non è in Sicilia la lingua dei poveri.” 
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 A mensagem projetada na tela informa que a língua italiana não é a língua dos 

pobres. Essa passagem liga-se diretamente a outra da narrativa verguiana e à nota do autor 

que a segue, a respeito de um posicionamento dos sicilianos após o Risorgimento. Nessa 

passagem, o mestre Turi Zuppiddu se enfureceu com as decisões do governo unificado de 

aumentar os impostos e expressou seu inconformismo da seguinte maneira: “Vai acabar 

mal com esses italianos, ah, se vai!” (VERGA, 2002, cap. IV, p. 63).
242

 Em nota à edição 

italiana de I Malavoglia  Verga assinalou que “a unificação havia ocorrido há pouco, e os 

habitantes da vila se sentiam mais sicilianos do que italianos”.
243

  A região da Sicília fazia 

parte do Reino das Duas Sicílias que acabou em 1861 com a unificação.
244

  As diferenças e 

as cisões entre Norte e Sul, no entanto, não terminaram com ela e nem esta possibilitou que 

regiões, que se mantiveram autônomas por mais de mil anos, pudessem vencer, de um 

momento para o outros, as disparidades que sempre as mantiveram apartadas. 

Durante o governo fascista de Mussolini, os dialetos foram proibidos e nas escolas 

havia a obrigatoriedade do ensino da língua italiana padrão. Essa determinação ocasionou 

uma diminuição gradual dos falantes e o quase desaparecimento de algumas dessas 

variantes linguísticas.  

 

Quando o regime caiu, envolvido pela ruína da guerra perdida, a educação 

democrática da sociedade italiana partia do zero. A experiência da 

Resistência, que tivera expressões radicais, foi uma etapa importante. Um 

elemento decisivo foi, pois, a febre da reconstrução, a vontade comum de 
recolocar o País de pé, que favoreceu a formação de novos vínculos sociais 

[...]. (GALLI DELLA LOGGIA e SCHIAVONE, 2011, p. 36, tradução 

nossa).
245
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 “Va a finere brutta, va a finire, con questi italiani!” (VERGA, 1999, cap. IV, p. 73). 
243

 “l’unificazione è avvenuta da poco, e gli abitanti del paese si sentono prima siciliani che 

italiani.” (VERGA, 1999, p. 73). 
244

 O Reino das Duas Sicílias foi assim denominado após o Congresso de Viena em 1816 ter unido 

o Reino da Sicília e o Reino de Nápoles em um só. Era, nessa época, governado pela Dinastia 

Bourbon. Os reinos já haviam feito parte de um único território sob o governo de Frederico II 

Hohesntaufen. Após a morte de Frederico II, o papado vendeu os territórios que compreendiam o 
sul da Itália e a Sicília a Carlos I de Anjou. Mas foram separados após a revolta conhecida como 

Vespri Siciliani, ou Vésperas Sicilianas, em 1266. Essa insurreição do povo siciliano, a partir de 

Palermo, contra o governo de Anjou, iniciou um período de intensas guerras até terminar com o 
Tratado de Avignon em 1372 entre Frederico IV de Aragão e Joana d’Anjou. (JESTICE, 2012). 
245

 “Quando il regime crollò, travolto dalla rovina della guerra perduta, l’educazione democratica 

della società italiana partiva quasi da zero. L’esperienza della Resistenza, dove ebbe modo di 

radicarsi, fu una tappa importante. Un elemento decisivo fu poi la febbre della ricostruzione, la 
volontà  comune di rimettere in piede il Paese, che favorí il formarsi di nuovi legame sociali [...].” 
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 Após o final da Segunda Guerra ocorreu uma busca por recuperar o país e as 

estruturas destruídas pelo regime fascista. Uma dessas medidas visava também o 

desenvolvimento da educação e a recuperação do sentimento patriótico de exaltação das 

características regionais da Itália. Dentre essas características estava a recuperação dos 

dialetos, seu estudo e revitalização como importantes marcas identitárias. 

 Dessa maneira, ao retomar o dialeto siciliano, produzindo o filme completamente 

falado na variedade da língua do povo da região, Visconti instituiu uma resistência e uma 

homenagem. É uma resistência no sentido de não permitir que o traço cultural 

desaparecesse e destacar a luta de um povo esquecido pelo governo central, que é 

explorado em sua força de trabalho, enquanto enriquece os atravessadores e patrões em 

uma representação, na sociedade local, da exploração exercida pelo norte italiano 

desenvolvido contra o sul subdesenvolvido tecnológica e economicamente. E é uma 

homenagem ao dar voz ao povo simples da ilha da Sicília, em meio aos seus desafios 

diários e dificuldades, para também chamar a atenção sobre a grande disparidade regional 

que divide Norte e Sul até os dias de hoje. 

Nesse sentido, também o filme de Scimeca destaca o dialeto e o relaciona aos 

espaços conhecidos e protegidos da comunidade. Protegidos porque fazem parte, 

principalmente, dos ambientes familiares e que inspiram confiança. É interessante notar 

como os personagens utilizam a língua padrão ao falar com pessoas que são consideradas 

como membros externos e não pertencentes à comunidade, como a polícia, por exemplo. 

Quando ‘Ntoni apresenta Alfio ao policial que o aborda, enquanto estão sentados à beira-

mar, ele utiliza o italiano e não o dialeto para dizer que ele era um amigo. No entanto, ele 

utiliza o dialeto siciliano para conversar com Alfio, demonstrando a aceitação do rapaz no 

seio da comunidade, e também para conseguir um emprego para o imigrante ao conversar 

com o empregador responsável pela fazenda onde Alfio passou a trabalhar. 

Outro momento acontece entre Michele e Lia. Quando ‘Ntoni invade o apartamento 

do policial e encontra a irmã com ele. Michele pergunta em italiano sobre o rapaz, que 

havia roubado uma maleta com uma arma e poderia estar em perigo, mas ao revelar sua 

identidade como policial disfarçado em uma investigação sobre venda de drogas, ele usa 

uma expressão que se manteve no dialeto siciliano e é vista como uma gíria em língua 

italiana: sbirro. De acordo com a etimologia, sbirro era como se chamava o guarda 

medieval contratado pelo senhor de um castelo, feudo ou região para manter a ordem e 
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impor seu poder sobre o povo. Na atualidade, o vocábulo assumiu um sentido pejorativo 

herdado da memória da violência dos métodos que utilizavam e da opressão a que o povo 

era submetido.
246

 Ao usar essa palavra, comum entre o povo, Michele rompe a distância 

que poderia haver entre os dois e institui uma relação baseada na confiança, assumindo 

estar ao lado do povo e não contra ele. Apenas depois disso, Lia diz a Michele onde o 

irmão poderia estar. 

Ou ainda, ao tentar conseguir um empréstimo para saldar a dívida contraída com o 

naufrágio da barca, patrão ‘Ntoni, Maruzza e Alessi, dirigem-se, em verdadeira 

peregrinação, a vários bancos e em todos recebem um “não” como resposta. É interessante 

notar como os gerentes fornecem justificativas utilizando a língua italiana padrão enquanto 

a família se mantém completamente em silêncio. Nessa situação, na qual o sistema impõe 

suas condições e instaura a diferença social marcada pela impossibilidade de auxílio, nem 

mesmo a força regional, simbolizada pela manifestação cultural por meio do dialeto 

demonstra força suficiente para lutar contra ele. 

No entanto, apesar das condições adversas, a chave interpretativa de Scimeca é 

positiva, e principalmente voltada para a dignidade do trabalho e para a perseverança. O 

final de Malavoglia (2010) é a realização de uma esperança de mudança, é um olhar para o 

futuro sem vê-lo como ameaça, mas como uma verdadeira oportunidade de melhoria. Essa 

esperança era apenas uma insipiente possibilidade em La terra trema (1948). No filme de 

Visconti, ‘Ntoni Valastro é sufocado pela fome e pelas tragédias familiares e cede à 

exploração dos atravessadores de pescado que monopolizam as contratações para os barcos 

de pesca. 

 É possível compreender que, no Sul, após a Segunda Guerra, o desenvolvimento e a 

igualdade de direitos estavam longe de ser uma realidade para o povo explorado por uma 

minoria que controlava os meios de produção. No terceiro milênio, Scimeca, acena com 

uma possibilidade, uma chance que, no entanto, ainda não atinge toda a população, mas, 

apesar de quase utópica, acena como um sonho passível de ser realizado. 

 E esse sonho vem expresso através da manifestação da Arte. Uma canção que une 

tradição e modernidade. A música Proverbi, composta por ‘Ntoni, mescla a voz de Uzzi, 

uma jovem empreendedora, dona de seu próprio negócio, e a voz de patrão ‘Ntoni. O avô 
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 https://unaparolaalgiorno.it/significato/S/sbirro 
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do rapaz recita os provérbios populares da tradição e ecoa a voz do passado, preservada 

para a posteridade. 

 Em entrevista a Roberto Castrogiovanni, Scimeca explica as motivações que o 

levaram a manter, na adaptação, os provérbios presentes na obra de Verga: 

 

Castrogiovanni: Também [...] se deve entender o emprego das máximas e 

dos provérbios de patrão ‘Ntoni na construção do filme, que foram 
revividas pelo neto ‘Ntoni sob a forma de rap? 

Scimeca: Esse aspecto da relação que devemos ter entre o passado e o 

futuro é também relativo. Como já disse, o meu filme procura focalizar a 
vida das pessoas, e não precisa esquecer que nós todos viemos do 

passado. A nossa inteira existência é fruto de um processo de crescimento 

e amadurecimento que alcança constantemente os conhecimentos 

herdados das gerações precedentes. Como dizia Pier Paolo Pasolini, não 
se deve esquecer que a nossa civilização veio muito antes da sociedade de 

massa e do consumismo, mas é fruto de uma cultura milenar. É 

necessário, pois, tocar os valores do passado para depois transformá-los e 
adaptá-los às novas exigências do futuro. (SCIMECA, 2011, tradução 

nossa).
247

 

 

 A manutenção do conhecimento do passado é condição fundamental para a 

preservação de uma esperança em um futuro melhor. Apenas quando a sociedade volta-se 

para suas tradições como um elemento de sua identidade, é possível avançar através dos 

desafios da modernidade sem perder suas características mais importantes. Também é um 

traço característico da atualização de Scimeca a valorização de um sentimento de 

comunidade que ultrapassa as fronteiras físicas dos países e se amplia para envolver outros 

povos, não apenas o italiano, na construção de um amplo sentido de aldeia global que une 

os “vencidos” de todas as partes, permitindo o entendimento de uma postura que valorize 

um caráter humanitário e solidário que não apaga a identidade de um povo, ao contrário, 

multiplica-a, enriquece-a e universaliza-a. 
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 “Castrogiovanni: Anche [...] si deve intendere l’impiego all’interno del film delle massime e dei 

proverbi di Padron ‘Ntoni, che vengono fatte rivivere dal nipote ‘Ntoni sottoforma di musica rap? 

Scimeca: Anche questo aspetto è relativo al rapporto che dobbiamo intrattenere sia con il passato 

che con il futuro. Come ho già detto, il mio film cerca di focalizzarsi sulla vita delle persone, e non 

bisogna dimenticare che tutti noi veniamo dal passato. La nostra intera esistenza è frutto di un 
processo di crescita e di maturazione che attinge costantemente alle conoscenze tramandate dalle 

precedenti generazioni. Come diceva anche Pier Paolo Pasolini non si deve dimenticare che la 

nostra civiltà viene ben prima della società di massa e del consumismo, ma è frutto di una cultura 
millenaria. È necessario, dunque, attingere ai valori del passato per poi trasformarli e adattarli 

alle nuove esigenze del futuro.” Entrevista concedida a Roberto Castrogiovanni em 27 de abril de 

2011. Disponível em http://movieplayer.it./articoli/l-universalita-de-i-malavoglia-secondo-
pasquale-scimeca_8046/ 
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Porque a identidade não é um fóssil inerte, para ser conservada como uma 
relíquia e protegida de qualquer contaminação. A identidade – de um 

povo como de qualquer indivíduo – reelabora-se e renova-se dia a dia: 

está escrita no vento da história [...]. Acredito que devemos trabalhar em 

um modelo identitário construído em círculos concêntricos cada vez mais 
amplos, e em cada um deles refletir uma parte de nós: a força dos 

vínculos comunitários locais, a diversidade dos quadros regionais, a Itália 

como pátria compartilhada, capaz de expressar através de suas 
instituições o significado de um caminho unificado e com os resultados 

obtidos, desenvolver aqueles princípios de solidariedade, de democracia, 

de igualdade [...] sem os quais a República perderia a sua razão de ser 
[...]. (GALLI DELLA LOGGIA e SCHIAVONE, 2011, p. 142-143, 

tradução nossa).
248

 

 

Para tanto, Scimeca lança mão de um conhecimento popular e tradicional, os 

provérbios recitados por patrão ‘Ntoni em seu filme, ou seja, pelo personagem mais velho 

da narrativa. No romance esses provérbios são citados por todos os personagens em 

determinados momentos. O cineasta usa esse recurso para defender a preservação das 

origens populares e proporcionar um olhar mais crítico que possa reconhecer a perda da 

identidade e da originalidade em um mundo que cada vez mais preza o individualismo e 

fecha suas fronteiras aos povos vizinhos.  

O caráter universal da obra de Verga vem expresso dessa maneira na esperança de 

um mundo mais solidário e mais justo em La terra trema (1948), de Visconti, e na 

preservação da tradição e na realização de um projeto de vida que dignifica o homem em 

Malavoglia (2010), de Scimeca. Pela atualização da narrativa literária foi possível inserir 

os temas específicos dos respectivos momentos históricos dos cineastas que a traspuseram 

para a tela do cinema e proporcionaram a discussão sobre valores relativos à sociedade e 

incorporaram os questionamentos relevantes que permitiram o conhecimento da sociedade, 

da história e da cultura, instituindo as obras como documentos humanos. 
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 “Perché l’identità non è un fossile inerte, da conservare come una reliquia e da proteggere da 

ogni contaminazione. L’identità – di un popolo come di ciascun individuo – si rielabora e si 
rinnova giorno per giorno: è scritta nel vento della storia [...]. Credo che dobbiamo lavorare a un 

modello identitario costruito su cerchi concentrici via via più larghi, in ognuno dei quali si rifletta 

una parte di noi: la forza dei vincoli comunitari locali; la diversità dei quadri regionali; l’Italia 
come patria condivisa, capace di esprimere attraverso le sue istituzioni il significato di un 

cammino unitario e i risultati che esso ha raggiunto, e di sviluppare quei principi di solidarietà, di 

democrazia, di eguaglianza [...] senza i quali la Repubblica perderebbe la sua ragion d’essere 
[...].” 
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CONCLUSÃO 

 

 

A hipótese que guiou este trabalho dirigiu-se para a investigação de que a 

atualização da narrativa literária para novos contextos histórico-sociais condicionava as 

interpretações do romance I Malavoglia (1881), de Giovanni Verga, realizadas pelos 

cineastas Luchino Visconti (La terra trema, 1948) e Pasquale Scimeca (Malavoglia, 2010), 

e conduzia as escolhas temáticas, ampliando o arco dos personagens, (re)significando os 

espaços, instituindo novos diálogos entre as obras e contribuindo para uma expansão dos 

sentidos do romance. 

A partir da análise da incorporação dos elementos da realidade transpostos para as 

obras ficcionais cinematográficas foi possível perceber e identificar as transformações que 

determinaram esses novos percursos interpretativos e influenciaram as leituras ideológicas 

produzidas segundo o processo de atualização da adaptação que transferiu a história de 

uma família do século XIX para o século XX, no período pós-Segunda Guerra e para o 

século XXI, nos primeiros anos do terceiro milênio. 

Para isso, partiu-se do estudo do romance e suas características e do estudo do 

cinema italiano para compreender como as obras estavam inseridas em seus contextos e 

dialogavam com os momentos históricos de produção. Também foi importante para o 

estudo averiguar como o realismo, enquanto técnica narrativa, auxiliou a incorporação de 

elementos do real para a construção das obras e possibilitou que o transporte da narrativa 

efetivasse a realização de obras autônomas que contribuíram para o conhecimento e 

questionamento de situações tais que enriqueceram as adaptações e fomentaram a 

discussão sobre a sociedade. 

Durante o percurso analítico, viu-se como Giovanni Verga tingiu o Verismo de 

cores regionalistas, destacando-o no cenário da Literatura como um movimento 

característico do sul da Itália. Outra importante distinção de sua obra diz respeito ao 

narrador impessoal que se afasta em determinados momentos para dar voz aos 

personagens. Foi possível também notar como essas vozes, que ganham espaço na 

narrativa, unem-se à voz do escritor, em uma demonstração de uma forma capaz de 

permitir que, por entre as linhas do desenvolvimento da narrativa, sejam conhecidas as 

críticas ao seu tempo. Dessa forma, a obra literária pode trazer em sua constituição um 
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entrelaçamento do pensamento crítico do autor ao sistema, ao comportamento social, ao 

progresso destituído de um projeto social de desenvolvimento, à economia, à política e à 

religião. Esse caráter da obra de Verga não é exclusivo de sua construção, uma vez que a 

Arte pode projetar-se e, além de sua função de entretenimento, enquanto obra que objetiva 

a aglutinação de elementos da realidade, ou seja, valendo desta como uma técnica 

narrativa, transformar-se e instituir-se como reveladora de um momento histórico e social e 

propiciar questionamentos críticos. Seria, pois, uma missão do artista posicionar-se diante 

dos eventos de seu tempo e denunciar a realidade por meio da Arte para fazer-se ouvir, ver 

e compreender. 

 Essa tradição crítica da realidade presente na Literatura Italiana encontra raízes 

profundas em muitos escritores ao longo da História. Em grande parte, os artistas italianos 

estiveram envolvidos com os eventos sociais e políticos de seu país e se dedicaram a essa 

espécie de missão transportando para suas tramas ficcionais elementos que provocassem e 

levassem o leitor ou espectador a um posicionamento crítico.  

A intensa movimentação político-social do período compreendido entre a segunda 

metade do século XIX e a primeira metade do século XX, até a II Guerra Mundial (1939-

1945) forneceu uma extensa variedade temática a estes artistas que se debruçaram sobre as 

transformações vistas na sociedade e nos homens de seu tempo. Esse envolvimento com a 

política nacional tornou-se uma característica recorrente entre os artistas italianos do 

século XX, ou Novecento, uma vez que muitos desses poetas estavam diretamente ligados 

aos partidos políticos formados a partir dos debates entre a monarquia tradicionalista, os 

pressupostos marxistas e as revoluções populares que culminariam com o surgimento do 

partido comunista e do fascismo.     

Sobre esse período, Galli della Loggia e Schiavone (2011) destacam: 

 
O Novecento italiano – pelo menos a sua primeira parte – foi um século 

de ferro e de fogo, uma época sem igual em outros países europeus. 

Combatemos, na primeira fila, dois conflitos mundiais [...] concluímos o 
segundo com o desastre do país e com a dissolução do Estado, perdendo 

com a tragédia o ciclo iniciado com a unificação. Demos vida a uma 

esfacelada luta do povo, com os traços de uma verdadeira guerra civil. 
(GALLI DELLA LOGGIA e SCHIAVONE, 2011, p. 18, tradução 

nossa).
249
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 “Il Novecento italiano – almeno la sua prima parte – è stato un secolo di ferro e di fuoco, 

un’epoca senza eguali in altri paesi europei. Abbiamo combattuto in prima fila due conflitti 
mondiali [...] abbiamo concluso il secondo nel disastro del Paese e nel dissolvimento dello Stato, 
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A alternativa para denunciar as ações desse período e buscar uma saída para os 

problemas encontrou na Arte sua forma de vazão. Assim, a Arte italiana buscava 

representar o choque entre as alterações das perspectivas humanas frente a fatos históricos 

que marcaram a própria Humanidade, como as duas guerras mundiais e as inovações 

tecnológicas industriais e científicas que mudaram completamente as relações sociais dos 

seres humanos. Consequentemente, em uma sociedade que viu tudo ao seu redor mudar 

com uma incrível velocidade, os homens e mulheres desse período, precisando adaptar-se 

às novidades sempre em transformação, voltaram-se para questões referentes ao seu 

próprio papel nesse mundo, para o sentido de sua existência e para a busca angustiante por 

uma identidade menos fragmentária.  

A Itália, destruída na Segunda Guerra Mundial, foi testemunha da desagregação de 

sua sociedade frente aos novos desafios impostos pelos vencedores, as cobranças 

internacionais dos países temerosos de sua participação nos horrores vistos entre 1939 e 

1945 e o intenso apelo do povo, que extremamente desgastado com as violências sofridas, 

exigia mudanças imediatas e uma efetiva consolidação do país.  

Os artistas não deixaram de perceber a gama de possibilidades que tais 

transformações forneciam à Arte. Nada escapou aos poetas que levaram para suas obras os 

dilemas de uma sociedade que estava condenada à liberdade, ainda que tal liberdade 

estivesse restrita a duas escolhas: ou o liberalismo econômico preconizado pelos Estados 

Unidos, ou o socialismo defendido pela União Soviética. Entre os temas que poderiam ser 

material disponível para a construção de tramas ficcionais que possibilitassem, no campo 

da Arte, as discussões necessárias para a sociedade estavam as grandes mudanças e 

polarizações do pós-guerra, a necessidade de reconstrução das áreas atingidas, as 

conquistas sociais e as exigências de novos posicionamentos políticos que pudessem 

impedir que eventos de barbárie ocorressem novamente, a condição absurda e fragmentária 

do homem diante das mudanças sociais e os novos conceitos de relação econômica 

inaugurados por um novo termo em voga, a globalização.  

Foi nesse período que muitas revistas engajadas aos movimentos sociais surgiram, 

dentre elas, as revistas Uficina e Menabò, com posições diferentes, uma seguidora de uma 

linha mais revolucionária, contra o compromisso com o mundo capitalista; outra mais 

                                                                                                                                                                                         
spegnendo nella tragedia il ciclo iniziato con l’unificazione. Abbiamo dato vita a una dirompente 
lotta di popolo, con i tratti di una vera guerra civile.”  
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reformista, portadora de uma linha progressista; além da revista Quaderni de orientação 

esquerdista. 

No cinema, o Neorrealismo instalou-se como o principal meio para a representação 

da realidade desse dualismo instaurado pelos eventos sociais da contemporaneidade. A 

busca por uma verdade sobre a realidade de um mundo, mesmo que despedaçado e em 

deterioração, foi levada para as obras desse período, em uma frenética tentativa de 

compreender a velocidade das mudanças, as reais condições do ser humano face ao pós-

guerra, e a nova ordenação de uma sociedade que não mais reconhecia a si mesma. 

Nesse efervescente período mundial, no qual os polos econômicos e políticos 

polarizavam-se em dois blocos distintos (capitalismo x socialismo), os italianos foram 

testemunhas de novos conflitos sociais, principalmente estudantis, ocorridos também em 

outros países, culminando nos eventos de maio de 1968.  

A partir de 1968, teve início o segundo período da literatura e das artes italianas no 

século XX, uma nova fragmentação social trouxe um ímpeto revolucionário às discussões 

e digressões artísticas. Os movimentos estudantis originados na França espalharam-se e 

tornaram-se um clamor pungente por uma nova maneira de ver e viver a vida. A 

insatisfação com as tentativas de restringir a sociedade a um tempo anterior às guerras 

mundiais foi o fator principal que culminou com as revoluções sociais em diversos setores 

da sociedade. No cinema, essas questões ganharam força e tornaram-se fundamentais para 

o surgimento de obras de empenho social que denunciavam certos comportamentos, 

conflitos e contradições existentes. 

Desde a busca por uma emancipação feminina, a crítica à divisão da Alemanha em 

duas, microcosmo de uma divisão bipolar do mundo; as reivindicações sindicais, as 

transformações tecnológicas e científicas, a busca por uma redistribuição igualitária das 

riquezas até a luta intensa pelos direitos civis; tudo isso abriu novas perspectivas artísticas 

de exaltação do momento presente, do narcisismo intelectual, em direção a uma espécie de 

olhar para si mesmo, individualizado; uma necessidade de afirmação dessa individualidade 

frente ao mundo e ao afastamento dessas cisões sociais. O homem procurou afirmar-se 

sobre si mesmo e sobre o próximo, como unidade e não mais como parte de um conjunto. 

  Do crescente apelo individualista e de reestruturação de uma sociedade após os 

acontecimentos da Segunda Guerra Mundial à valorização do indivíduo enquanto parte de 

um grupo, a Arte voltou-se para os problemas que afetavam a coletividade. A partir da 
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década de 1980, têm início uma busca por temas que envolveram os valores mais 

importantes de uma vida em sociedade que privilegiasse os direitos civis das minorias, a 

busca por uma integridade social que derrubasse todos os muros que impediam ou 

atrapalhavam o desenvolvimento em quaisquer setores. Como consequência imediata, o 

Cinema, essa grande tela na qual são projetadas as histórias e as buscas de uma afirmação 

identitária, também se valeu das histórias consagradas, mais uma vez, para levar ao 

conhecimento do povo, os novos desafios da sociedade.  

Nessa linha seguiram e destacam-se as obras de Luchino Visconti e Pasquale 

Scimeca. Do Neorrealismo dos anos pós Segunda Guerra, ao cinema de empenho social 

contemporâneo dos anos finais do século XX e iniciais do século XXI na Itália, esses 

artistas buscaram imprimir em suas realizações artísticas as críticas sociais aos problemas 

enfrentados pela sociedade de seu tempo segundo suas visões pessoais. 

 

[...] o único modo de realizar um cinema “real” seja aquele de contar a 

“verdade” pessoal do diretor colocando em evidência o seu ponto de 
vista. Eu quis, pois, pegar emprestada a história dos Malavoglia para 

mostrar a minha visão sobre o Sul, dando uma mensagem de esperança às 

novas gerações e sublinhando a possibilidade de se encontrar uma saída 
da pobreza e da desolação graças à integridade e à honestidade. Procurei 

focalizar algumas questões que considero de importância crucial, como o 

tema da dignidade do trabalho [...] (SCIMECA, 2011, tradução nossa).
250

 

 

Dessa maneira, as adaptações da obra de Verga, realizadas por Visconti e Scimeca, 

representaram um papel importante nessa demonstração da formação da sociedade e para a 

formação de uma consciência crítica envolvendo os momentos históricos em que foram 

produzidas. Tanto La terra trema (1948), de Visconti, quanto Malavoglia (2010), de 

Scimeca, atualizaram a narrativa literária e propuseram uma nova visão sobre a história de 

uma família no sul da Itália em dois momentos bastante marcantes da História. 

É possível, pois, compreender que a adaptação pressupõe uma leitura específica de 

uma obra literária. Como objeto produzido a partir de uma leitura interpretativa, ela abre 

                                                             
250

 “l’unico modo per realizzare un cinema ‘reale’ sia quello di raccontare la personale ‘verità’ 

del regista attraverso la messa in evidenza del suo punto di vista. Ho voluto, dunque, prendere in 

prestito la storia dei Malavoglia per mostrare la mia visione del Sud, dando un messaggio di 

speranza alle nuove generazioni e sottolineando come sia possibile trovare una via di uscita alla 
povertà e alla desolazione grazie all’integrità e all’onestà. Ho cercato di focalizzarmi su alcune 

questioni che ritengo di importanza cruciale, come il tema della dignità del lavoro [...].” 

Entrevista concedida a Roberto Castrogiovanni em 27 de abril de 2011, disponível em 
http://movieplayer.it/articoli/l-universalita-de-i-malavoglia-secondo-pasquale-scimeca_8056/  
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novas portas de entrada para o texto e novas leituras possibilitam novas interpretações e 

críticas ao texto adaptado e à adaptação em si mesma.  

Enquanto novo texto produzido a partir de uma leitura interpretativa particular ou 

coletiva, levando-se em consideração toda a equipe que trabalha na produção de um filme, 

a adaptação se coloca como obra de arte disponível a um outro leque de interpretações 

ampliando o texto do qual parte e ampliando seu próprio raio de ação. Nesse sentido, a 

adaptação que atualiza uma narrativa literária, ao transportá-la no tempo contribui 

sobremaneira para a ampliação das possibilidades interpretativas do texto por ser ele 

mesmo uma leitura possível baseada nas transformações histórico-socias do momento de 

produção. 

Por ser uma leitura, ele se configura também como (re)escrita do texto no tempo de 

produção e para um público ao qual se destina nesse tempo, e também, enquanto narrativa, 

se coloca como retrato desse tempo de produção e institui a si mesmo como documento de 

uma época colocando-se como testemunho histórico e cultural desse tempo de produção. 

A partir desse enfoque, os filmes poderiam ser vistos como obras fechadas e 

circunscritas a seus momentos, entretanto, como leituras interpretativas, expandindo o 

universo do romance, os filmes provocam o diálogo e possibilitam a partir desse diálogo 

novas interpretações. Os questionamentos suscitados pelo embate interpretativo e pelas 

escolhas criativas das obras resultantes da adaptação impedem seu fechamento em si 

mesmas. Essa característica da adaptação é inerente à ela e pela sua própria existência 

impele os leitores e espectadores a um posicionamento também de inquietude que leva a 

novas interpretações e discussões. Gerando assim, uma circularidade que instaura a 

retroalimentação entre as obras que em todos os sentidos é positiva do ponto de vista de 

alguns dos objetivos principais da Arte: instaurar o questionamento, deslocar o 

leitor/espectador de seu lugar de conforto, possibilitar uma identificação que abale as 

estruturas seguras e incite à busca pela identidade, pelo reconhecimento, pelo desejo de 

pertencimento e pela desautomatização do indivíduo frente à sociedade. A partir dessa 

inquietude provocada pela obra de Arte, o homem questiona o mundo que o cerca, olha-o 

com olhos diferentes, interage e interpreta os movimentos sociais, as transformações que 

ocorrem no seio da sociedade e participa, como membro ativo, de sua história e da história 

de seu povo. 
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A adaptação, nesse sentido, não é um agente facilitador, cujo sentido engloba uma 

visão reducionista e pode, perigosamente, levar a interpretações de que ela, em si, é um 

texto menor, de menor relevância na comparação com o texto adaptado do qual se vale. 

Enquanto produto de Arte, resultante de interpretações e produzido de forma coletiva, as 

adaptações pressupõem um outro trabalho complexo que envolve escolhas estéticas, 

momento de produção, elenco, figurino, cenário, financiamentos para a realização do 

trabalho, mercado, distribuição e público. E por sua vez, a adaptação que atualiza a 

narrativa de um texto literário ou de qualquer outra obra, não é uma alternativa facilitada 

para o conhecimento desta ou para o seu processo de leitura, mas se constrói a partir de 

uma provocação de leitura, de possibilidades interpretativas, de realizações que aglutinam 

novos diálogos entre as Artes e desta com o seu tempo. Não pode se valer da substituição 

de uma pela outra, mas sim, da complementaridade de uma e de outra. 

Posto dessa forma, a adaptação coloca-se lado a lado com a obra literária, ou texto 

narrativo do qual parte para se configurar como obra de Arte. A adaptação fílmica da obra 

literária é, pois um segundo elemento que auxilia a expansão do tema e, por isso, outro 

movimento característico é a retroalimentação entre as obras, como já referido, uma vez 

que dialogam intimamente e provocam o leitor/espectador gerando novos conhecimentos e 

exigindo uma postura ativa diante do texto narrativo e fílmico. 

O deslocamento da história da família Malavoglia no tempo, lançando-a do século 

XIX para o pós Segunda Guerra Mundial, no século XX, e em seguida, um novo 

transporte, agora para os primeiros anos do século XXI, realizado pelas atualizações de 

Visconti e Scimeca, como foi visto nas análises de alguns dos elementos constantes das 

adaptações, ampliaram a temática do romance, lançando mão da universalização das 

questões comuns, reiteradas pela apresentação dos novos “vencidos” de todas as épocas, 

que ainda lutam pela vida.  

A universalização do tema da narrativa, a ambição do homem, institucionalizada 

pela “luta pela vida”, elevou a discussão dos eventos provincianos da vila e que ocorreram 

no âmbito particular da família para a universalidade do gênero humano, característica 

própria da Humanidade, ou seja, a ampliação do sentido do particular para o geral, do 

indivíduo para a totalidade de um povo, do comezinho, do mínimo para a amplitude do 

caráter humano, do coletivo até a composição básica da estrutura da necessidade humana 

mais premente: a sobrevivência. 
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A expansão desse universo humano também deslocou a discussão na qual o próprio 

trabalho da adaptação se insere e ampliou também a responsabilidade que essa adaptação 

assume ou precisa assumir quando se configura como obra de Arte. As intervenções 

realizadas pelos adaptadores, expandiram o arco dos personagens, das atuações, das ações 

evolutivas da narrativa e ampliaram os plots da narrativa enquanto manifestação dos 

eventos narrados e suas consequências. 

As adaptações proporcionam o reconhecimento do público e dos desafios vividos 

por todos, que identificam a si mesmos no tempo e no espaço das narrativas fílmicas ao 

dialogar diretamente com as expectativas desse público alvo e expandirem os sentidos, ao 

mostrar os eventos da atualidade e ao reproduzi-los como parte integrante dessa nova 

narrativa a partir de um olhar crítico voltado para o momento de produção. 

Se uma analogia é permitida, parte-se das raízes, pensando em como as adaptações 

cinematográficas metaforicamente ligam-se à narrativa literária, mas crescem em 

diferentes direções, é possível, pois, identificar suas atuações como os galhos de uma 

árvore que se expandem, por seu crescimento, aos sentidos suscitados pelo texto adaptado. 

Também significativamente como árvore genealógica, o texto narrativo literário de Verga 

coloca-se assim como o DNA primordial que gerou novos filhos e novos frutos a partir de 

si mesmo e também geneticamente se mantém, em parte, em seus descendentes, como 

ascendente orgulhoso de suas gerações, antepassado comum das combinações variadas que 

as suas gerações possibilitaram, permanecendo vivo por características comuns, mas 

delegando independência aos indivíduos dele nascidos, sobrevivendo justamente pela 

variabilidade das combinações genéticas, vistas enquanto leituras possíveis do texto. 

Conclui-se, portanto, que a atualização da narrativa literária pelas adaptações 

cinematográficas de Visconti e Scimeca instituiu importantes e significativas leituras que 

caracterizaram o tempo de produção, expandiram o universo da narrativa, os sentidos 

engendrados em suas tramas ficcionais e contribuíram para a construção de uma 

circularidade que uniu Literatura e Cinema para a constituição de um documento humano. 

 

 

 

FADE OUT 
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ANEXO 

 

1. Entrevista concedida por Pasquale Scimeca à Radio Esse de Sulmona (AQ), e 

transmitida no quadro “Mattino in radio” por ocasião do Festival Internazionale di 

Venezia em 08 de setembro de 2010  (editada). 

 

A. Aniballi – Comincerei proprio da chiederti i motivi di questa scelta. Perchè Verga e se 

c’è, qual’è l’attualità di un autore che è un maestro di nostra Letteratura? 

P. Scimeca – All’inizio, glielo rispondo facendo una piccola escursione storica. Quando in 

Italia, dopo la guerra, inizia questa grande, belissimo, estraordinario movimento che è, che 

si chiama Neorealismo, un movimento che cambia completamente il modo di concepire il 

cinema non solo in Italia, ma poi anche nel mondo. E inizia, diciamo, da... con alcuni 

autori tra questi Visconti, il più grande Rossellini, ma tra questi c’è Visconti che torna 

all’Italia dalla Francia, ed in tasca un libro, questo libro sono I Malavoglia. E quindi 

diciamo, per ricominciare, o per iniziare, diciamo così, un nuovo percorso 

cinematograficao parte da romanzo della Letteratura che è dell’Ottocento [...]. Visconti 

non è che rifà I Malavoglia, non è che va ad Aci Trezza e rimette scena I Malavoglia, ma 

fa una cosa completamente nuova, completamente diversa, diciamo, prende lo spirito del 

romanzo, quello, che è il senso del romanzo. Va lì guarda la realtà, l’osserva. E 

dell’osservazione di questa realtà nasce una altra cosa, nasce un capolavoro della storia del 

cinema, nasce un qualcosa che è sicuramente dentro il pensiero verghiano ma altro da 

Verga. Quindi, questo è stato anche il mio punto di partenza e spero anche il mio punto 

d’arrivo. Io ci ho un grande amor una grande passione per Verga, l’ho sempre avuta. Io già 

ho fatto Rosso Malpelo di Verga, quindi, mi sono raportato con questo romanzo como si 

fosse una chiave di lettura. 

A. Aniballi – Quindi, si ho capito bene, secondo te, chi ha bisogno di ricomincare, ciò di 

partire da zero, di uccidere il padre como diceva lo stesso Visconti sul Bianco e Nero. É 

questo che serve oggi in Italia, in nostro paese. 

P. Scimeca – Assolutamente si. Quello che serve non è ricominciare da zero e quello che 

serve oggi è, diciamo, uno rinovamento radicale. Ci siamo in una crise, una crise profonda, 

anche diciamo economica, rispetto alla crise delle idee, e quindi dovviamo ripartire per 

costruire una nuova idea di cinema che sia compatibile con un terzo milenio. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ha8Yt0wNlg8 
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2. Entrevista concedida ao programa Effetto Notte, da Tv 2000, apresentado por Fabio 

Falzone, em 27 de abril de 2011 (editada). 

 

F. Falzone – Com’è nata l’idea di riletura? Ecco, è giusto parlare di riletura, o no? 

P. Scimeca – Sì e no. Diciamo anche la domanda è complessa e complicata. Non è un’idea 

che io ha avvenuto allora. È un’idea ch’io ho sempre avuto da raggazzino, da piccolo. Ho 

letto pela prima volta I Malavoglia quando avevo 14 anni, romanzo che poi mi ha in 

qualche modo formato. E poi io, da grande, ho deciso fare il cineasta ed io ho sempre 

pensato di fare un film tratto da quel romanzo e chiaramente sempre ho avuto paura farlo 

perchè, poi, aldilà del confronto con il romanzo c’è un’altro grande ostacolo che è il 

confronto con un’altro grande capolavoro della storia del cinema che è La terra trema di 

Luchino Visconti che non è solo di per sè un capolavoro, ma anche un film che ha dato 

l’inizio alla stagione più bella, più grande del cinema italiano, che ha cambiato la storia del 

cinema mondiale chi è il Neorealismo. Quando in poi alla fine ho deciso dopo un percorso 

de avvicinamento senza che qualche anno fa in Francia ho fatto un film trato da Verga, 

Rosso Malpelo, quando finalmente mi sono deciso a fare questo film perchè ho trovato una 

chiave, una chiave che in qualche modo me allontanasse sia dal film di Visconti, sia dal 

romanzo stesso di Verga. 

F. Falzone – Ecco tra l’altro, diciamo tutti ricordiamo la vicenda, quindi al centro del tuo 

film c’è comunque questa famiglia, le vicissitudine che vive di povertà, il naufragio della 

barca insomma. Forse tu hai cambiato delle cose, sicuramente hai attualizzato questa 

vicenda, no? Vogliamo chiamare così un messaggio, in questo modo [...] I ciclo dei vinti 

ha una profonda attualità anche oggi [...], oppure no? 

P. Scimeca – Sì, certo, ma guarda, dall’altra parte c’è Verga, in qualche modo aveva 

attualizzato il suo romanzo. Verga ha scritto il romanzo che racconta la storia di una 

famiglia di pescatori di povera gente alla fine dell’Ottocento subito dopo l’Unità d’Italia. 

Visconti ha fatto primo la stessa cosa e ha rifatto e messo in cinema I Malavoglia andato 

ad Aci Trezza alla fine della Seconda Guerra Mondiale, in un Italia sfasciata che aveva 

bisogno di ricostruirsi e c’è raccontato i pescatori di Aci Trezza alla fine della Seconda 

Guerra Mondiale e io ho cercato di raccontare al nostro tempo. La storia di questa famiglia 

ipotetica, non ipotetica, è simbolica famiglia Malavoglia che vive giù di noi all’inizio del 

Terzo milenio a questo villaggio, piccolo paese, che non è più Aci Trezza è Portopalo e 

vive la vita. 

F. Falzone – Sì, c’è ‘Ntoni, Padron ‘Ntoni, Lia, Maruzza, però ci sono anche 

dell’inserzione e dentro, direi, un drama che insomma con chi no si può non fare i conti 

nell’oggi che è quello dell’immigrazione. 
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P. Scimeca – Sì, anche questa è una storia... L’ho girato nel 2009. Questo per dire che, 

questo tema dell’ immigrazioni, di immigranti che arrivano non è un’emergenza come ci 

vogliono far credere. Ma è una realtà, una realtà dura da anni. Si tu passi per la spiaggia, 

per gli insenature di Portopalo, ti avvicini di balconi abbandonati via [...] il porto di 

Portopalo è pieno di balconi e navi d’immigranti che sono arrivati [...]. E questo va 

dimostrare che ormai sono anni che questo criticano, ma il ciclo delle imigrazioni è un 

ciclo normale. È una cosa che quase nessuno sa. Nessuno ha conoscenza [...]. 

F. Falzone – [...] Una cosa più divertente, per esempio, c’è anche c’è il rap che viene fatto 

con i proverbi, con i famosi proverbi di Verga, io penso fanno parte della cultura popolare 

[...]. 

P. Scimeca – I proverbi sono disseminato nell’intero romanzo di Verga. Il mondo di Verga 

è il mondo della civiltà contadina. Come diceva Pasolini i proverbi erano significat ivi, 

erano la filosofia del popolo. In nostro tempo ormai i proverbi non hanno più significato, 

non hanno più senso. È quello que rimane. Messi tutti insieme in dietro l’altro e suona [...]. 

(No programa, a primeira cena que utilizam para apresentar uma parte do filme ao público, 

é justamente, uma cena que dialoga com o filme Terra trema, quando a família se reúne 

diante do mar aguardando o retorno da barca.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qdKO1HxPrR4 

 

 


