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RESUMO 

 

Maurice Capovilla (1936 - 2021) foi um dos realizadores do Cinema Novo, que vigorou no 

Brasil na década de 1960, rompendo com os padrões clássicos do cinema brasileiro. O 

movimento pode ser caracterizado como uma radicalização do cinema autoral, no qual o 

cineasta exprime sua visão de mundo, assinando o filme. Capovilla começou como 

cineclubista em São Paulo, a convite de Paulo Emilio Salles Gomes e Rudá de Andrade vai 

trabalhar na Cinemateca Brasileira, e tem a oportunidade de estagiar na Escola Documental de 

Santa Fé (Argentina), criada por Fernando Birri. A partir daí constrói uma longa trajetória 

como roteirista e diretor de filmes para cinema e TV, cujo tema preferencial são os “heróis de 

pés de barro”, nome dado por ele aos personagens que lutam pelos sonhos, mas que não 

conseguem concretizá-los. A pesquisa analisou parte da obra de Capovilla, aquela ligada à 

produção independente, tendo como objetivo identificar os "heróis de pés de barro", o diálogo 

entre documentário e ficção e os aspectos clássicos e modernos. Os filmes selecionados 

foram: Subterrâneos do futebol, Bebel, garota propaganda, O profeta da fome, O jogo da 

vida, Harmada e Nervos de aço. A metodologia utilizada foi a decupagem escrita dos filmes 

plano a plano, e a divisão e análise cena a cena. Este detalhamento foi complementado por 

entrevistas com cineastas contemporâneos de Capovilla e um participante de sua obra, que me 

ajudaram a entender como elas foram realizadas. A partir daí utilizei os meus conhecimentos 

de cineasta, bem como minha experiência como diretor de produção de O jogo da vida e 

conceitos emitidos por vários autores, para comentar os filmes.  

 

Palavras-chave: Maurice Capovilla. Cinema brasileiro. Cinema Novo. Cinema direto. Heróis 

de pés de barro. 



	

	

ABSTRACT 

 

Maurice Capovilla (1936 - 2021) was one of the directors of Cinema Novo, which took effect 

in Brazil in the 1960s, breaking with the classic standards of Brazilian cinema. The movement 

can be characterized as a radicalization of authorial cinema, in which the filmmaker expresses 

his view of the world, signing the film. Capovilla started out as a film club in São Paulo, 

invited by Paulo Emilio Salles Gomes, and Rudá de Andrade will work at the Cinemateca 

Brasileira, and has the opportunity to intern at the Santa Fé Documental School (Argentina), 

created by Fernando Birri. From there, he built a long trajectory as a screenwriter and director 

of films for cinema and TV, whose main theme is the “heroes with feet of clay”, the name he 

gave to the characters who fight for their dreams, but who are unable to make them come true. 

The research analyzed part of Capovilla's work, that linked to independent production, aiming 

to identify the "heroes with clay feet", the dialogue between documentary and fiction, and 

classic and modern aspects. The selected films were: Football Undergrounds, Bebel, 

Propaganda Girl, The Prophet of Hunger, The Game of Life, Harmada and Nerves of Steel. 

The methodology used was the written decoupage of the films shot by shot, and the split and 

scene-by-scene analysis. This detail was complemented by interviews with contemporary 

Capovilla filmmakers and a participant in his work, which helped me to understand how they 

were made. From there, I used my knowledge as a filmmaker, as well as my experience as a 

production director for The Game of Life and concepts issued by several authors, to comment 

on the films. 

 

Keywords: Maurice Capovilla. Brazilian cinema. Cinema Novo. Direct cinema. Heroes with 

feet of clay. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1   Aproximações e filiações 

 É preciso dizer que um dos motivos que me levou a fazer esta pesquisa foi o fato da 

obra de Capovilla nunca ter sido objeto de um trabalho acadêmico, e mesmo o material sobre 

ele em livros e revistas pode ser considerado escasso.  

 A única publicação de fôlego a propósito dele é a obra de Carlos Alberto Mattos, A 

imagem crítica (2006), mas que não inclui seu último longa metragem Nervos de aço (2016). 

O livro, uma biografia autorizada, foi fundamental para realizar esta tese, já que se baseia em 

longas entrevistas com Capovilla, a quem tentei entrevistar em 2018 quando iniciei esta 

pesquisa, mas ele gentilmente declinou alegando que sua memória estava fragilizada e não lhe 

permitia mais falar sobre o passado. 

 A obra de Mattos aborda grande parte da vida e da carreira de Capovilla até 2003, ano 

de produção de Harmada, incluindo a área de televisão, onde o diretor realizou inúmeros 

trabalhos de gêneros diversos para várias emissoras, e fala ainda de sua trajetória familiar, 

amorosa e afetiva. A extensão do assunto não permite um aprofundamento sobre os filmes de 

produção independente, que considero os mais importantes. Além disso, o relato transpira 

uma cumplicidade com o biografado que algumas vezes parece condescendência. 

 Há também um longo depoimento de Maurice Capovilla (2013), em duas partes, feito 

para o CPDOC - Centro de Documentação de História Contemporânea do Brasil da Fundação 

Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, que foi muito útil para esta tese. Mas esta entrevista aborda 

a carreira do cineasta apenas até O profeta da fome (1969). 

 Capovilla ao longo de sua carreira realizou filmes de ficção e documentários e 

selecionei seis desses trabalhos porque são de produção independente, isto é, produzidos por 

empresas não ligadas aos estúdios internacionais nem aos canais de televisão, e que não são 

fruto de encomenda. São eles: Subterrâneos do futebol (1965); Bebel, garota propaganda 

(1968); O profeta da fome (1969); O jogo da vida (1977); Harmada (2003); Nervos de aço 

(2016).  

 Meu interesse pela obra de Capovilla começou quando tinha quinze anos e decidi fazer 

cinema, o que me tornou um cinéfilo assíduo, frequentador de inúmeros cineclubes que 

existiam em São Paulo. Meu primeiro contato foi com o documentário Subterrâneos do 

futebol (1965), que em geral era exibido ao lado das outras produções de Thomaz Farkas, 

Memória do cangaço (1965), Viramundo (1965) e Nossa escola de samba (1965). O fato 
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desses filmes representarem uma nova forma de mostrar o Brasil, muito diferente daquela dos 

cinejornais que antecediam os longas-metragens, me impressionou tanto que passei a ver o 

documentário como um trabalho consistente e com grande potencial criativo. Foi a partir daí 

que assisti às outras realizações do cineasta (Bebel, garota propaganda e O profeta da fome) 

e, quando mais tarde estudava cinema na USP, o procurei para pedir emprego, pois soube que 

ele iria começar a filmar O jogo da vida. Neste filme trabalhei como diretor de produção e 

acompanhei todo o processo de realização, desde a pré-produção até o lançamento comercial. 

Nesta convivência me tornei amigo de Capovilla e minha admiração pelo seu trabalho só 

aumentou. O que mais prezo em sua obra é o realismo poético e crítico, emoldurado pelo 

humanismo que visa a transformação política em direção a um mundo mais justo socialmente.  

 Dessa forma, quando resolvi fazer doutorado, parte da obra de Capovilla se tornou o 

tema inevitável, não só pela minha proximidade com o realizador, mas pela minha 

identificação com alguns de seus filmes. Acredito que meu trabalho guarda uma boa dose de 

influência dele, e um dos meus documentários - Os queixadas, 1978 - é decorrência direta da 

minha atuação em O jogo da vida, pois a ideia de realizá-lo surgiu enquanto estávamos 

fazendo a pré-produção do longa e conhecemos João Breno, dirigente sindical que nos ajudou 

a entender Perus - interpretado por Gianfrancesco Guarnieri -, e a escolher locações no bairro 

operário que dá nome ao personagem. A partir da figura dele escrevi e dirigi um média-

metragem que faz uma reflexão sobre o longo processo grevista que marcou a cidade de São 

Paulo na década de 60 do século passado.  

 Considero a obra de Capovilla uma das mais consistentes do cinema brasileiro surgida 

a partir dos anos 1960 e acredito que ela possa interessar aos cinéfilos de hoje se houver um 

olhar atento em direção a uma produção mais densa. Creio que seu trabalho é sub-valorizado 

pela crítica especializada e também pela Academia. Tenho esperança que esta pesquisa 

colabore para uma revalorização da obra de Capovilla, e provoque outros estudos acadêmicos 

sobre o cineasta. 

 

1.2   Perguntas e impasses 

 Um dos meus objetivos principais foi identificar os "heróis de pés de barro".  

 
Em dramaturgia o herói é um tipo de personagem dotada de poderes fora do comum. 
Suas faculdades e atributos estão acima daqueles dos simples mortais [...] é 
impossível dar uma definição extensiva do herói, já que a identificação depende da 
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atitude do público ante a personagem: é herói aquele que dizemos que é. (PAVIS 
apud MARQUES, 2018, p. 1). 

 

 A expressão "herói de pés de barro" tem origem bíblica e se refere à interpretação de 

um sonho do rei da Babilônia, Nabucodonosor, pelo profeta Daniel.  

 
Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua; esta que era imensa e de 
extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti; e a sua aparência era terrível. A 
cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze; 
as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas 
olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro 
e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o 
bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o 
vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. (A BÍBLIA SAGRADA, 
DANIEL CAPÍTULO 2, p. 721). 
 
 

 A meu ver, o sentido da explanação é de que o poder não é absoluto, pois apresenta 

partes fracas que podem fazê-lo sucumbir a qualquer momento. O significado revela a tibieza 

da vida, a instabilidade do mundo. 

 Constantes em seus filmes, os "heróis" do cineasta têm os pés frágeis, são seres 

incompletos, incapazes de reconhecerem suas limitações e que tentam realizar seus sonhos, 

em vão. São os personagens que mais lhe interessam porque neles estão os sentimentos mais 

contraditórios, que os tornam igualmente vibrantes. O realizador os vê com amargura e ao 

mesmo tempo indignação pela falta de consciência que os aprisiona. São estes elementos que 

proporcionam a unidade na obra de Capovilla, independente do tema e do gênero escolhido.  

 E isto que mais me impacta no seu trabalho, pois os "heróis de pés de barro" refletem a 

adesão do realizador aos personagens, mas ao mesmo tempo seu esforço para não sucumbir à 

compaixão. Seriam eles simples perdedores, ou frutos de uma visão populista, impregnada de 

um ideal cristão com viés socialista? 

 Outro objetivo foi o de refletir sobre o diálogo entre documentário e ficção que 

perpassa toda sua obra. Capovilla começou como documentarista e enveredou pela ficção, 

alternando-se entre um gênero e outro durante toda sua carreira, mas uma das suas marcas é 

utilizar os dois estilos dentro da mesma obra. Será que este recurso híbrido sempre funciona a 

contento? Ele representa uma fraqueza ou uma qualidade na construção da narrativa? 

  Esta é uma pesquisa qualitativa realizada sobre parte da obra de Maurice Capovilla e 

o estilo de apresentação escolhido foi o ensaio histórico.  

 A partir dos seis filmes selecionados e de outros da mesma época, de livros, teses, 

dissertações, revistas, sites, e o making of de Harmada, procurei fazer uma reflexão sobre a 

obra do realizador com os olhos de cineasta que sou, e que teve como um dos seus primeiros 
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mestres o próprio Capovilla.  

 Para examinar os seis filmes, num primeiro momento, assisti a todos eles no meu 

computador, visto que estão digitalizados. O Prof. Pelópidas me acompanhou nestas sessões e 

debateu comigo cada um deles. Eu já conhecia as obras e ele havia assistido apenas Bebel, 

garota propaganda, mas ao revê-la decidiu utilizá-la como referência de uma de suas 

disciplinas de graduação na Unesp, já que a considerou pertinente para uma discussão estética 

no momento atual. 

 Num segundo período, eu assisti a todos sozinho e fiz a decupagem (divisão plano a 

plano) manuscrita no papel. O plano é a menor unidade de um filme e no caso da obra pronta 

é o fragmento entre dois cortes. Um conjunto de planos, que possuem unidade de espaço e 

tempo, ou seja, acontecem no mesmo ambiente e em momentos contíguos, constitui a cena. E 

o conjunto de cenas que tratam do mesmo tema cria a sequência.  

 Numa terceira ocasião, passei este material decupado para Word e resumi cada filme 

dividindo por cena. Mas não tive intenção de analisar todas e sim de comentar os aspectos 

mais relevantes das mais significativas. 

 Realizei uma entrevista presencial com um cineasta que foi contemporâneo do 

realizador durante o processo de produção de Subterrâneos do futebol, Sérgio Muniz, e outra 

com Hermano Penna, que trabalhou com ele em O profeta da fome.  

 Fiz uma entrevista através do Facebook com Dolly Pussi, que vive na Argentina e 

trabalhou como assistente de produção nos documentários de Thomaz Farkas; outra, através 

de email, com Cavi Borges, que vive no Rio de Janeiro e foi o distribuidor de Nervos de aço, 

além de uma com Arrigo Barnabé, ator e músico em Nervos de aço. 

 Tentei entrevistar Rossana Ghessa, protagonista de Bebel, garota propaganda, que 

mora no Rio, através de email, mas apesar de ter enviado as perguntas duas vezes ela não 

respondeu.  

 O mesmo aconteceu com Marilia Alvim, esposa de Capovilla, produtora e editora de 

Harmada e Nervos de aço, que não respondeu às minhas questões enviadas por email. Na 

tentativa de entrevistá-la presencialmente planejei uma viagem ao Rio, mas o projeto foi 

abortado devido à decretação do estado de pandemia.   

 Sérgio Muniz fez o favor de escrever a Carmen Papio Birri, viúva de Fernando, para 

saber o ano em que eles - junto com Edgard Pallero, sua mulher Dolly Pussi e Manuel 

Giménez -,   chegaram ao Brasil fugindo da ditadura que se instalara na Argentina. Segundo 

ela, foi em 1963. (Apêndice F, 2021) Carmen falou também do ano em que Capovilla e 

Herzog estiveram em Santa Fé e afirmou que foi em 1960. Esta informação foi 
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desconsiderada porque durante a pesquisa encontrei uma carta para Bernardet, assinada pelos 

dois, datada de 1963.  

 

1.3   Sobre os efeitos que os filmes provocam 

 Segundo Nichols, em Introdução ao Documentário. 

 
Todo filme é um documentário. Mesmo a mais extravagante das ficções evidencia a 
cultura que a produziu e reproduz a aparência das pessoas que fazem parte dela. Na 
verdade, poderíamos dizer que existem dois tipos de filme: (1) documentários de 
satisfação de desejos e (2) documentários de representação social. Cada tipo conta 
uma história, mas essas histórias, ou narrativas, são de espécies diferentes.  
Os documentários de satisfação de desejos são o que normalmente chamamos de 
ficção. Esses filmes expressam de forma tangível nossos desejos e sonhos, nossos 
pesadelos e terrores. 
[...] Os documentários de representação social são o que normalmente chamamos de 
não ficção. Esses filmes representam de forma tangível aspectos de um mundo que 
já ocupamos e compartilhamos.  (NICHOLS, 2005, p. 26). 

 

 Adotaremos a nomenclatura de Nichols, chamando "de ficção os documentários de 

satisfação de desejos e usaremos simplesmente documentário como simplificação da não 

ficção de representação social" (NICHOLS, 2005, p. 27).  

 Do autor empreguei também as definições dos Modos do Documentário, onde ele 

estabelece as principais características e as deficiências de cada estilo. 

 Para os filmes de ficção me apoiei em Francis Vanoye e Anne Goliot-Lété (1994), de 

Ensaio sobre a análise fílmica, mas não me prendi aos detalhes da proposta de apreciação dos 

teóricos por achar abstratos demais e, muitas vezes, esquemáticos. 

 Quanto à nomenclatura da linguagem cinematográfica, adotei as definições contidas 

em O cinema e a produção (RODRIGUES, 2002), que dá os seguintes significados para os 

termos básicos que usei nesta pesquisa: 

Plano - É a imagem entre dois cortes, constituindo-se na menor unidade narrativa de um 

filme. 

Cena - É um conjunto de planos, que tem como unidade um local e um tempo. 

Sequência - É um conjunto de cenas, que tem como unidade um assunto. 

 Em relação à forma de utilização do som, segui a orientação de Ismail Xavier exposta 

no rodapé de A voz no cinema: a articulação de corpo e espaço, de autoria de Mary Ann 

Doane, texto incluído no livro A experiência do cinema: antologia. 
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No Brasil, como na França, usa-se em geral a expressão voz-off para toda e qualquer 
situação em que a fonte emissora da fala não é visível no momento em que a 
ouvimos. Nos Estados Unidos, há uma distinção entre: (1) voz-off, usada 
especificamente para a voz de uma personagem de ficção que fala sem ser vista mas 
está presente no espaço da cena; (2) voz-over, usada para aquela situação onde 
existe uma descontinuidade entre o espaço da imagem e o espaço de onde emana a 
voz, como acontece, por exemplo, na narração de muitos documentários (voz autoral 
que fala do estúdio) ou outra situação, onde a voz de quem fala vem de um espaço 
que não corresponde ao da cena imediatamente vista. (XAVIER, 1983, p. 459). 
 

 Apesar do texto acima se referir ao termo voz-off usado nos Estados Unidos como 

"especificamente para a voz de uma personagem de ficção que fala sem ser vista, mas está 

presente no espaço da cena", usei a mesma expressão no documentário, onde o diretor não 

está na tela mas pode estar presente no espaço da cena e faz perguntas a um personagem que é 

enquadrado. Quando o entrevistador se encontra fora do espaço da cena, utilizei voz-over. 

 Em relação à decupagem clássica, adotei a definição (XAVIER, 2006) que a 

caracteriza como um sistema de cortes adotado para conseguir um grande rendimento nos 

efeitos de montagem e ao mesmo tempo fazer com que ela fique imperceptível. 

 E também a de Vanoye e Goliot-Lété.   

 
As técnicas cinematográficas empregadas na narrativa clássica serão, portanto, no 
conjunto, subordinadas à clareza, à homogeneidade, à linearidade, à coerência da 
narrativa, assim como, é claro, a seu impacto dramático. 
[...] O encadeamento das cenas e das sequências se desenvolve de acordo com uma 
dinâmica de causas e efeitos clara e progressiva. (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 
1994, p. 27). 
 

 De Vanoye e Goliot-Lété ainda utilizei o conceito de modernidade cinematográfica. 
 

Se nos referirmos a Gilles Deleuze (L'image-temps), a modernidade cinematográfica 
encontra suas origens na Europa do pós-guerra, com o neo-realismo italiano. 
Desastres da guerra, ausência total de recursos financeiros, crises política e 
ideológica: trata-se de testemunhar, de mostrar o mundo contemporâneo em sua 
verdade. A intriga importa menos do que a descrição da sociedade 
(subdesenvolvimento econômico, desemprego, problema nos campos, condição dos 
velhos, das mulheres, das crianças). O neo-realismo vincula-se com o documentário 
[...]: filmagens externas, em cenários naturais, recusa dos efeitos de montagem, 
imagens pouco contrastadas, recurso a atores não profissionais (operários, 
camponeses, pescadores, etc), temas sociais, intrigas frouxas, sem ações 
espetaculares (os personagens centrais não são heróis, mas crianças, velhos, 
desempregados, gente do povo). (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p.34). 
 

 O filme moderno (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 1994) diferencia-se do clássico por 

narrativas mais livres, comportando momentos de vazio, lacunas, finais abertos ou ambíguos; 

por personagens esboçados com menos nitidez; por artifícios visuais e sonoros que borram as 

fronteiras entre o subjetivo e o objetivo; por misturar o estilo documentário com a ficção; por 
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manipulações do tempo que provocam confusão entre passado, presente e tempo imaginado; 

por uma marcante presença do autor e de seu estilo; por uma tendência à auto reflexão. 

 O ano de produção dos filmes variam conforme a fonte, porque algumas consideram a 

data em que a obra ficou pronta e outras o momento em que o filme foi lançado 

comercialmente. Optei por usar os dados constantes no site International Movie Database 

(IMDb), por considerá-los mais atualizados. Assim, pode haver informações que não 

coincidem com aquelas de outros textos. 

 

1.4   Um relato necessário 

  Maurice Capovilla, nascido em 1936 em Valinhos (SP), estudou filosofia na 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, onde teve a oportunidade de 

entrar em contato com dois professores fundamentais para sua formação: o casal Gilda e 

Antônio Cândido de Mello e Souza. Com ela, fez o curso de Estética e, com ele, o de Teoria 

Geral da Literatura. Com ambos, abriu-se para ele o universo do estudo da linguagem. 

(CAPOVILLA, 2013)   

 Após a conclusão da faculdade ele se tornou jornalista, tendo trabalhado em vários 

órgãos da imprensa escrita como repórter e crítico de cinema.  

  Capovilla começou a ver cinema aos cinco ou seis anos, quando morava em Valinhos 

onde sua casa dava para os fundos do único cinema da cidade. Ele pulava o muro, entrava por 

trás da tela e ficava vendo os filmes. Mais tarde, já na adolescência, começou a frequentar um 

centro cultural em Campinas, que tinha uma sala na qual um cineclube projetava filmes. 

(CAPOVILLA, 2013)   

 Seu contato com a atividade cinematográfica profissional começou com o 

cineclubismo, quando conheceu o professor e teórico de cinema Paulo Emilio Salles Gomes e 

o cineasta Rudá de Andrade, que o convidou para trabalhar na Fundação Cinemateca 

Brasileira, onde atuou ao lado de Jean-Claude Bernardet, três pessoas que se transformaram 

nos elementos-chave do cinema brasileiro a partir dos anos 1960. Os cineclubes de que 

participava eram o da Cinemateca e o Dom Vital, ambos situados na rua Sete de Abril, sendo 

que o primeiro ficava no sétimo andar do prédio dos Diários Associados. Ao ser convidado 

para trabalhar ele assumiu o cargo de diretor do Departamento de Difusão, com o objetivo de 

montar o acervo de filmes e a criar cineclubes. (CAPOVILLA, 2013) 
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 Sobre este período, Capovilla declara em entrevista ao CPDOC - Centro de Pesquisa e 

Documentação de História Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas. 

 
[...] Se formos entrar no processo chamado de formação, é preciso dizer que a 
Cinemateca – no caso, a Cinemateca, no meu caso, e a informação mais profunda da 
área das artes em geral –, a Cinemateca é a escola virtual do Cinema Novo, porque 
ela começa a trabalhar sobre a difusão propriamente dita em 1958 (1959 - nota do 
autor), 1961 e 1963. Essas três bienais – são as três bienais –, elas trazem consigo a 
maior exibição, a maior mostra de cinema mundial que o Brasil já teve. Isso tem 
uma informação que talvez vocês... Não sei se já têm. Mas o festival italiano, do 
cinema mudo até o neorrealismo; o cinema francês até a Nouvelle Vague; e o 
cinema russo e soviético até o Khrushchev. Tivemos a visão completa desse tripé. 
Esse é o tripé da informação audiovisual que nós recebemos nesse período de três 
anos. Foi um impacto impressionante. Mais de 600 filmes, 700 filmes, foram 
trazidos para o Brasil, traduzidos ao vivo. (CAPOVILLA, 2013, primeira parte, p. 
19). 

 
 Ele iniciou sua carreira como diretor cinematográfico em 1962 quando vigorava o 

Cinema Novo, movimento que agregou jovens realizadores que assumiram uma clara postura 

de reflexão sobre a realidade brasileira. Mas não traziam apenas a crítica política e social a 

uma sociedade que precisava se reinventar. Na verdade, representavam uma nova forma de 

realizar cinema - a autoral, privilegiando uma narrativa calcada em valores brasileiros, 

ousadia estética e a consciência de que o baixo custo de produção era o caminho que tornava 

viável sua expressão.  

 Sobre este momento Xavier afirma que, embora houvesse uma postura autoral dos 

realizadores brasileiros, ela diferia daquela dos diretores estrangeiros. 

 
No Brasil, no início dos anos 1960, a política de autor, componente do Cinema 
Novo, não deixa de se refletir na atitude de cineastas e historiadores frente ao 
próprio cinema brasileiro, embora não se possa reduzir esta política a um mero 
reflexo da tendência internacional - aqui, a valorização do autor vinculava-se ao 
problema-chave de uma cultura nacional e a uma postura francamente anti-
industrial. (XAVIER, 2005, p. 44). 
 

 Trindade, no artigo A circulação do pensamento sociológico das décadas de 1950 e 

1960 no cinema brasileiro, comenta que havia várias tendências entre os cinemanovistas, mas 

as principais seriam duas: a que pretendia pesquisar a realidade brasileira e outra que 

propunha uma nova organização política e social. 

 
No pensamento cinematográfico no Brasil, particularmente entre a recepção do neo-
realismo italiano e a emergência e reflexão posterior sobre a experiência do cinema 
novo (período este situado entre as décadas de 1950 e 1970), tampouco houve 
convergência, mesmo entre cineastas e críticos agrupados em torno das mesmas 
revistas, círculos intelectuais e suas respectivas coteries. Entretanto, e aqui 
arriscamos algumas hipóteses de trabalho bastante provisórias, é possível identificar 
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ao menos duas grandes orientações acerca do sentido que deveria ter a representação 
da sociedade brasileira nas telas. De um lado, a perspectiva quanto ao 
desvendamento e a “reapresentação” da sociedade, estabelecendo os parâmetros para 
um “cinema-verdade”; de outro, a aposta numa “representação” social que fizesse 
jus aos clamores de mudança e se empenhasse enquanto vanguarda da revolução 
social. (TRINDADE, 2011, p. 4). 
 

 E cita Alex Viany, para definir o Cinema Novo como uma conjunção entre alguns 

críticos, cineclubistas e cineastas, vários ligados ao CPC - Centro Popular de Cultura da 

União Nacional de Estudantes, que liderava o movimento cultural de esquerda. 

 
Para Viany o “movimento” tivera como ponto de partida, no plano teórico, a 
atividade crítica de Paulo Emílio Salles Gomes em São Paulo, Walter da Silveira e 
Glauber Rocha, na Bahia, Ely Azeredo e ele próprio no Rio de Janeiro, além de 
jovens críticos e cineclubistas em vários estados. Do ponto de vista prático, teria 
encontrado guarida no Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes, 
contando com a participação de jovens cineastas como Joaquim Pedro de Andrade, 
Miguel Borges, Carlos Diegues, Marcos Farias, Leon Hirszman; de cineastas já em 
processo de consagração, como Roberto Pires, Glauber Rocha, Roberto Santos, 
Paulo César Saraceni e Lúcio Cardoso e, por fim, de cineastas mais “velhos”, como 
Nelson Pereira dos Santos, que com seu Rio, 40 graus, havia suscitado enormes 
esperanças para as futuras gerações. (VIANY, 1999, p. 23 apud TRINDADE, 2011, 
p. 19). 
 

 Mais adiante, Trindade cita Nelson Pereira dos Santos, através de Alex Viany, que 

confere ao Cinema Novo o papel de equiparar o cineasta brasileiro a outros intelectuais 

relevantes. 

 
Para Nelson Pereira, contudo, a grande contribuição do Cinema Novo foi ter 
afirmado culturalmente o cinema brasileiro, transformando-o numa categoria de 
expressão da nossa cultura: “hoje, o diretor de cinema está no mesmo pé de qualquer 
outro intelectual ativo, integrado no processo cultural brasileiro, o que não acontecia 
antigamente, ou mesmo dez anos atrás. (NELSON PEREIRA apud VIANY, 1999, 
p. 90 apud TRINDADE, 2011, p. 20). 

 
 Esta nova postura que colocava por terra os princípios do cinema norte-americano e 

europeu, imitados pelas comédias musicais conhecidas como chanchadas e pelos filmes da 

Companhia Cinematográfica Vera Cruz, encontrou eco principalmente no público 

universitário, que se identificou com a ficção e a não ficção criadas a partir da dura realidade 

vivida pelo povo e colocou a produção brasileira na pauta da crítica internacional, que a via 

como uma revolução estética, assim como a Nouvelle Vague na França e o Free Cinema no 

Reino Unido. 
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1.5   Os primeiros fotogramas 

 A primeira experiência de Capovilla como realizador versava sobre o trabalho na 

construção civil, o curta-metragem União (1962), que ficou inacabado devido ao racha na 

diretoria do Sindicato dos Trabalhadores, patrocinadora do projeto, conforme relatou a Carlos 

Alberto Mattos para o livro A imagem crítica (2006). 

  União era uma ficção mesclada com documentário onde era discutido o papel do 

sindicato na defesa dos operários. Produzido com apoio econômico e político do Sindicato 

dos Trabalhadores da Construção Civil de São Paulo, tinha a finalidade de conscientizar a 

classe de seus direitos. A história era baseada na própria experiência dos peões, que também 

eram os atores. Narrava a rotina de um que sofria um acidente e era demitido. Seus colegas o 

apoiavam e eram dispensados. Aí surgia o representante do sindicato para defender os 

trabalhadores. Foi rodado em fins de semana e editado, mas nunca foi sonorizado. (MATTOS, 

2006) 

 Este filme, não concluído por divergências políticas internas da entidade sindical, teve 

seus originais surrupiados pelos agentes da repressão após o golpe de 64 e nunca mais foi 

recuperado. 

  
E nasce então esse União, que foi um filme que nós fizemos dentro de um edifício 
que estava em obras, de um arquiteto amigo nosso, e que era um prédio imenso que 
aos fins de semana não se trabalhava, então, a gente pôde utilizar esse prédio para 
fazer, com eles mesmos, essa história. É um filme que foi filmado com som direto, 
tudo direitinho. Mas logo depois a repressão chegou, limpou tudo, prendeu o 
presidente do sindicato e levou tudo que tinha lá, inclusive o filme, que nunca mais 
se viu. (CAPOVILLA, 2013, segunda parte, p. 16). 

 
 Nesta declaração acima Capovilla diz que União foi feito com som direto, mas, 

provavelmente, em um sistema ainda rudimentar, pois na época da filmagem ainda não havia 

o gravador Nagra no Brasil e apenas câmeras de corda que faziam muito ruído e atrapalhavam 

o som. Em outro momento ele corrigiu esta afirmação: "Nós filmamos com uma câmera 16 

milímetros e não chegamos a gravar o som para a dublagem." (CAPOVILLA, 2013, p. 242)  

 E faz uma análise mais rigorosa desse experimento, chegando a depreciá-lo. 

  
Era um filme "chapa branca" do Sindicato, porque a sua diretoria queria mostrar aos 
operários as vantagens da sindicalização. Diariamente, sabíamos de trabalhadores 
que eram injustamente demitidos ou que sofriam acidentes de trabalho e, como não 
possuíam vínculo empregatício, ficavam completamente desamparados sem destino 
na cidade de São Paulo. A partir do filme, queríamos mostrar aos operários a 
vantagem de uma carteira assinada, a vantagem de pagar o Sindicato e adquirir 
segurança no trabalho. O objetivo era prático e simples: vender o Sindicato. Era um 
comercial. (CAPOVILLA, 2013, p. 242). 
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 Ele faz sua estreia realmente como cineasta com Meninos do Tietê (1963), roteirizado 

e dirigido por ele, com argumento e produção de um colega jornalista, Victor Cunha Rego. 

Este curta, filmado em 35mm, apresentava como tema as crianças que viviam às margens do 

rio de mesmo nome, que corta a cidade de São Paulo, e combinava a linguagem do 

documentário com a ficção (MATTOS, 2006). O negativo do filme está depositado na 

Cinemateca Brasileira, mas não há cópia disponível, o que me impossibilitou de assistí-lo. 

 Sobre ele, Capovilla revela: 

 
[...] Esse filme, de certa forma, ele tem uma relação com o Tire dié, do Fernando 
Birri. Ele é um filme feito... Não é numa tentativa de imitação porque nem seria 
possível, mas ele é uma tentativa de mudar o enfoque do documentário. Está muito 
ligado com o que se estava tentando fazer na época, fazendo o mundo que não 
vivíamos. Até certo tempo, os documentaristas faziam aquilo que eles sabiam, que 
eles conheciam, e a mudança foi: é preciso filmar aquilo que eu não conheço. Quer 
dizer, não adianta eu filmar a minha casa, a minha família, etc. Isso já não tem mais 
sentido. Nós temos que procurar o mundo, o mundo oculto que está por trás das 
favelas, está por trás das grandes cidades, está lá no interior. Essa romaria que se 
fez, em função da mudança de espaço... É por isso que o Nelson Pereira vai para o 
Nordeste, todo mundo vai para o Nordeste, e eu fui para a beira do rio. 
(CAPOVILLA, 2013, segunda parte, p. 17). 

 
 Segundo Capovilla em Mattos (2006), a temática semelhante entre Tire dié e Meninos 

do Tietê, é fruto de coincidência, pois quando realizou seu curta ainda não havia visto o filme 

argentino. Provavelmente ele esteja equivocado, porque existe uma carta dele e Vladimir 

Herzog com data de 24 de julho de 1963, enviada de Santa Fé para Jean-Claude Bernardet, 

onde Capovilla escreve: "Estamos agora tomando contato com os 'fotos documentários', e 

vimos agora pouco Tire dié, na versão original de 55 minutos; versão bastante 

prejudicada pela falta de entendimento do som, dos diálogos." (Anexo A, 1963, p. 1) Não 

existe documento que comprove se Meninos do Tietê foi feito antes ou depois desta viagem, 

mas há maior possibilidade de que o filme tenha sido realizado após o retorno da Argentina, 

pois o diretor afirma que Fernando Birri esteve na filmagem e o argentino só chegou em São 

Paulo no segundo semestre de 1963. Segundo Capovilla, eles ficaram em Santa Fé "Dois 

meses. Dois e pouco. Tanto que nós chegamos ao Brasil e dois meses depois o Birri já estava 

chegando em São Paulo, fugindo." (2013, primeira parte, p. 27) Nesse caso, ele já teria 

assistido Tire dié. 

 
Já li referências a uma suposta influência de Tire dié, de Fernando Birri, sobre 
Meninos do Tietê. Historicamente, porém, isso não é verdade. O filme do Birri, para 
quem não sabe, é um documentário sobre crianças pobres que pedem moedas à 
passagem dos trens por Santa Fé. Eu já estava em plena filmagem quando Birri 
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esteve no Brasil, convidado por Rudá, seu ex-colega no Centro Sperimentale de 
Roma. Ele até fez uma visita à nossa locação. Foi nessa ocasião que assisti pela 
primeira vez a Tire dié. (MATTOS, 2006, p. 54). 
 

 
 Existem informações divergentes sobre o ano em que Birri veio para o Brasil. Carmen 

Papio Birri, viúva de Fernando, diz que ela e o marido - além de Edgardo Palhero, sua mulher 

Dolly Pussi e Manuel Giménez -, vieram em 1963. (Apêndice F, 2021) Mas há uma fotografia 

de Birri, Carmen e Palhero numa festa na Cinemateca Brasileira, com data de 1962, publicada 

por Mattos (2006) à página 55. Além disso, existe a carta de Santa Fé datada em 1963. Como 

é certo que o grupo argentino chegou depois da viagem dos cineastas brasileiros, é possível 

que a foto no livro de Mattos esteja com a data incorreta.  

 Meninos do Tietê recebeu o prêmio de melhor filme na 1ª Semana Latino-Americana 

de Cinema Documental, em Buenos Aires.  
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2 A ESCOLA DOCUMENTAL DE SANTA FÉ E O CINEMA 

NOVO 

2.1    A Escola de Santa Fé 

2.1.1   Um filme seminal 

 O cineasta Fernando Birri, que havia estudado no Centro Sperimentale di 

Cinematografia na mesma turma de Rudá de Andrade, tinha criado em 1956 o Instituto de 

Cinematografia de Santa Fé, na Universidade do Litoral (Argentina), também conhecido por 

Escola Documental de Santa Fé.  

 Em 1963, Capovilla (Foto 1) parte para um estágio na instituição, junto com seu 

amigo jornalista Vladimir Herzog, e permanece lá por cerca de três meses, tendo a 

oportunidade de experimentar o processo criativo que Birri havia utilizado para realizar o 

documentário Tire dié (1958) e a ficção Los inundados (1962), que, segundo Capovilla, 

"traduziam à perfeição nossos ideais de um cinema realista, crítico e popular". (MATTOS, 

2006). 

   
Foto 1 - Maurice Capovilla (segundo, da esq. para dir.) e Vlado Herzog (quarto) na Escola de Santa Fé, 1963. 

 
(Fonte: Facebook de Maria do Rosário Caetano, 05 out. 2017) 
 

 Capovilla comenta: 
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[...] Agora, em 1963, basicamente, segundo semestre de 1963, acontece então aquilo 
que eu queria contar aqui: como eu fui chegar a uma fonte de formação que não 
existia no Brasil e não existia na América Latina, que é, basicamente, a escola do 
Fernando Birri. Este é o ponto de partida do documentário brasileiro, mas, 
fundamentalmente, para esse grupo de São Paulo. (CAPOVILLA, 2013, primeira 
parte, p. 21). 

 

 Tire dié retrata a vida de uma comunidade miserável nos arredores de Santa Fé, 

Argentina, onde crianças costumam correr acompanhando um trem para pedir dinheiro aos 

passageiros com o grito: "Tire dié" (Atire dez centavos - tradução nossa). O filme tem duas 

versões: a original foi realizada em 16mm, pxb, tem 59 minutos e data de 1956; a segunda é 

uma ampliação para 35mm, com 33 minutos e ficou pronta em 1958. Esta última é que 

circulou mais e que aparece no IMDb como sendo a versão oficial. 

 Lima comenta que o filme tem uma linguagem híbrida misturando elementos do 

documentário clássico - a narração em voz over e situações encenadas -, com artifícios do 

cinema direto - a utilização da câmera na mão. 

 
Tire Dié foi construído com variada estrutura cinematográfica. A voz off e a 
encenação de várias passagens torna-o, praticamente, um documentário do tipo 
clássico. Mas, há outras tomadas que o fazem inovador: a dos meninos, condutores 
da narrativa fílmica, que correm livremente, de um lado para outro; são perseguidos 
pelas câmeras, momento em que podemos ver a imagem de um dos câmeras em 
ação, filmando os meninos; as contradições propositais entre o discurso, a imagem e 
a montagem, realizada a partir de fragmentos que, unidos em cadeia, expressam um 
terceiro sentido e dão ao filme um caráter inédito. (LIMA, 2005, p. 63). 
 

 

 Villela constata a importância de Tire dié pelo fato de trazer pela primeira vez para a 

tela o confronto não explícito entre a elite econômica e a população periférica, estilo que se 

disseminou pela América Latina. 

  
A obra, considerada precursora do documentário social argentino, carrega forte 
influência da ideologia desenvolvimentista, retratando as relações e desigualdades 
centro-periferia na cidade de Santa Fé, impulsionados pela modernização recente. 
(VILLELA, 2013, p. 32). 

 

 Birri assume a herança do Neo-realismo no filme, fonte da qual bebeu quando estudou 

e trabalhou na Itália. 

 
En este sentido nuestra película es heredera del neorrealismo italiano. Tratamos de 
identificar nuestra cámara con los ojos de un hombre o de una mujer de altura 
estándar (1,70 m.), que mirara la escena con cierta objetividad. (BIRRI, 2007, p. 24 
apud AIMARETTI, BORDIGONI e CAMPO, [20--], p. 380)  
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 Mas Avellar ressalta o sentido do Neo-realismo para Birri, que parecia fazer questão 

de deixar claro que a semelhança com o movimento estrangeiro se limitava à atitude diante da 

realidade. 

 
Quer dizer, não se tratava de “repetir, de copiar sin más ni más uma acertada 
experiencia italiana, pero sí de saber, de probarnos a nosotros mismos hasta donde 
era posible uma asimilación de toda esa experiência vital com la cual há tonificado 
el arte cinematográfico la actitud neo realista (que, no me cansaré de repetir, antes 
que un estilo cinematográfico es uma actitud moral). (AVELLAR, 1995, p. 43).  

 

 Segundo Aimaretti, Bordigoni e Campo, a Escola tinha como característica o "ensinar 

fazendo", sem colocar os alunos numa camisa-de-força teórica, e preocupada em garantir a 

capacidade de criação deles. 

 
El concepto de trabajo que guiaba el inicio del Instituto era el de no separar la teoría 
de la práctica. “Cada película, es una película-escuela”, solía decir Birri. La 
enseñanza se vinculaba a la experiencia procesual de hacer cine, con la teoría como 
una clarificación-guía-intérprete de aquella. Lo importante era enseñar a trabajar 
más que a teorizar; enseñar a preparar las herramientas con responsabilidad, con 
conciencia profesional y “artesanal”, con obstinado rigor: desde ahí la 
improvisación, la inspiración de cada uno, podría surgir productiva y no 
viciosamente. [...] (AIMARETTI, BORDIGONI e CAMPO, [20--], p. 367). 
 
 

 

2.1.2   Fotodocumentário, o cinema sem película 

 Em sua tese de doutorado, Lima aponta que a estratégia de aprendizagem se baseou 
nos fotodocumentários, espécie de histórias narradas por imagens e textos. 

 

(...) o grupo resolveu realizar fotodocumentários, método aprendido por Fernando 
Birri na Itália e que consistia em sair com uma máquina fotográfica e um gravador e 
registrar a realidade do meio ambiente: entrevistar pessoas, fotografar rostos, 
lugares, animais, vegetação e os problemas do local onde se vivia.  (LIMA, 2005, p. 
38). 

  
 E Lima destaca a importância que a Escola dava para a desmistificação do cineasta-
artista, apoiando a criação coletiva e valorizando o cinema útil à sociedade. 

 

A escola concebida por Birri estava buscando um estilo. Mas o conteúdo viria 
primeiro: ser útil para a sociedade, ou seja, a técnica acompanhada de sentido. Ela 
questionava a forma de produção tradicional, o sentido “romântico do artista” e 
propunha que seus trabalhos fossem realizados por pessoas comuns e coletivamente. 
(LIMA, 2005, p. 42). 
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 Capovilla descreve o método de fotodocumentário de Birri, trazido da Itália e sendo 

sua invenção atribuída a Cesare Zavattini, um dos criadores do Neorrealismo e o mais 

emblemático roteirista daquele movimento. Na verdade, Zavattini aderiu à proposta do 

fotodocumentário criada por Guido Aristarco e Renzo Renzi, em 1954, nas páginas de 

Cinema Nuovo, “com o intuito de fornecer, à crise do cinema neorrealista, uma resposta em 

termos de sugestões que o inspirassem”. (PINNA, 1996, p. 14). 

 
O Birri inventa a maneira nova de você chegar ao filme. E, para isso, ele precisava, 
vamos chamar assim, de um instrumento, um instrumento didático. O instrumento 
didático é o que ele chamou de fotodocumentário. O fotodocumentário é o ponto 
inicial de um processo de produção e de formação. O que é o fotodocumentário? Era 
uma coisa que o Zavattini tinha

 
inventado na Itália de uma maneira ainda inocente, 

ou de uma maneira não programática: era um conjunto de fotografias e um texto, 
que ligava a foto a um significado e se estruturava, ali, uma estrutura dramática e 
visual, audiovisual. Essas fotos que o Zavattini, vamos dizer, trabalhou, o Birri 
levou esse processo para Santa Fé, e lá, então... (CAPOVILLA, 2013, primeira 
parte, p. 23). 
 

 E completa: "O documentário não tem manual de regras pré-estabelecidas. É isso que 

o Birri disse. Não existe regra. Você encontra a regra no processo de organizar o mundo que 

você vê." (CAPOVILLA, 2013, primeira parte, p. 24) 

 Edgardo Pallero, um dos primeiros alunos da Escola Documental de Santa Fé, 

definiria o tipo de cinema latino-americano que almejavam num texto escrito em 1966, muitos 

anos depois de ter passado pela instituição. 

 
Pienso que uno de los problemas graves que tienen los países latinoamericanos en el 
plano de la cultura es la penetración cultural imperialista. El cine debe ser un 
instrumento para mostrar, analizar, investigar y hacer conocer cuál es nuestra 
verdadera realidad, cuáles son sus verdaderos problemas; en ese sentido creo en la 
vigencia de un nuevo cine latinoamericano. (PALLERO, 1966 apud AIMARETTI, 
BORDIGONI e CAMPO, [20--], p. 370). 

 
 

2.1.3   O cinema engajado  

 Capovilla aprofunda a relação de Tire dié com a Escola, assinalando a mudança dos 

filmes para um viés político a partir da reflexão sobre a realidade regional, e estendendo este 

tipo de cinema para a América Latina. 

 
E esse filme, então, se transforma no ponto de partida, no símbolo de um processo      
totalmente novo. Bom, de que maneira ele monta essa escola? Dessa forma. Então, 
todos os filmes que são feitos, os documentários feitos nesse período, eles partem 
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sempre de uma pesquisa de uma realidade, de um mundo desconhecido, de algo... ou 
de um conflito, ou do que está por trás, ou o que... Ele não retrata mais apenas a 
realidade tal como é. E, finalmente, ele ingressa dentro de uma análise social, então, 
os documentários já têm um viés político, de captação não só da realidade como um 
todo, mas como um conflito vivido pela situação social da época. Então, escolhe a 
favela porque a favela é o ponto de referência de toda a estrutura social política da 
época. Então, a politização do documentário parte daí. E isso se desenvolve em toda 
a América Latina, depois. (CAPOVILLA, 2013, primeira parte, p. 26). 
 

 
 E Villela chama a atenção para essa nova proposta de cinema, que deixa de acreditar 

na perspectiva das reformas quando os regimes autoritários se estabelecem e passa a produzir 

obras de maior profundidade visando a mudança política-social. 

 
 

Na toada de Birri, começa a cristalizar, a partir dos anos 60, na América Latina, um 
cinema que se pretende de emancipação. Com o advento das ditaduras, enterrou-se 
parte das esperanças de democracia e desenvolvimento, fazendo surgir um novo 
cinema com uma postura ainda mais militante e centrada na transformação social. 
(VILLELA, 2013, p. 34). 

 Tire dié ultrapassa as fronteiras da Argentina para ser exibido em maio de 1958 no I 

Congresso Latino Americano de Cineastas Independentes, em Montevidéu (Uruguai), 

realizado simultaneamente ao III Festival Internacional do Cinema Documentário e 

Experimental, onde estavam presentes cineastas de diversos países, inclusive Fernando Birri e 

alguns cinemanovistas, entre os quais Nelson Pereira dos Santos, que apresentou Rio, 40 

graus, seu primeiro longa-metragem. (LIMA, 2000)  Birri relata assim este encontro que foi 

de extrema importância para o cinema latino-americano, criando vínculos estéticos e 

associativos que foram vitais para o amadurecimento de uma cinematografia original. 

Curiosamente, em todas as etapas da minha vida há sempre um vínculo com o 
Brasil. Meu primeiro vínculo com o país se produziu fora dele, no Uruguai, em um 
festival que de alguma maneira antecipou os demais festivais do cinema latino-
americano: O Festival de Sodre, em 1958. Fez-se uma exposição de fotos 
documentais da Escola de Cinema da Universidade Nacional do Litoral de Santa Fé, 
e neste momento, Nelson Pereira dos Santos apresenta Rio, 40 graus. Aí nos 
conhecemos, e aí conheço pela primeira vez este novo cinema latino-americano. 
(BIRRI, 1997, p. 3 apud LIMA, 2000, p. 38). 

 Segundo Lima, aparecem ali ideias convergentes que vão evoluir durante os encontros 

sucessivos de realizadores latino-americanos, criando um sentimento de afirmação estética e 

produtiva do cinema feito na região.  

(...) pontos em comum nas propostas teóricas de Fernando Birri e Nelson Pereira dos 
Santos. Elas se destacam pela busca de possíveis saídas para o cinema latino-
americano. Os problemas levantados pelos diretores passam, em geral, por uma 
análise da sociedade e pela procura de soluções para os problemas sociais da 
América Latina. (LIMA, 2000, p. 34). 
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2.1.4   O realismo latino-americano 

 Arrisco a dizer que é nesse momento que nasce uma espécie de "realismo latino-

americano", descendente direto do Neo-realismo trazido na bagagem por Birri e dos 

escritores, sociólogos e pensadores de esquerda latino-americanos consumidos pelos novos 

realizadores. Mas a questão nacional era fundamental para a construção desta nova 

cinematografia, pois tanto Pereira dos Santos quanto Birri acreditavam que todo cinema 

deveria partir da cultura popular de cada nação. (LIMA, 2000) 

 Para Capovilla, o documentário no Brasil e na América Latina não podia ser chamado 

com esse nome até 1958. Havia Humberto Mauro que fazia um trabalho de mapeamento 

cultural patrocinado pelo INCE (Instituto Nacional de Cinema Educativo), mas o objetivo era 

o que o nome dizia: educar. Mauro era um pioneiro importante do cinema brasileiro, e à esta 

altura exercia seu cargo de funcionário público dignamente, mas sem preocupação de ousar 

em termos de linguagem e temas. Seus filmes seguiam uma estrutura tradicional de produtos 

feitos para informar, mas não propunham qualquer discussão mais profunda, nem tampouco 

mostrar o lado não oficial da realidade brasileira. (CAPOVILLA, 2013) 

 Os realizadores que emergiam com o Cinema Novo tinham como referência de 

documentário Um homem com uma câmera (1929), do russo Dziga Vertov, cineasta 

revolucionário na temática e na linguagem, que acompanhou o início do processo politico da 

Rússia na primeira metade do século XX. Mas, para Capovilla, Tire dié representou o ponto 

de partida do cinema documentário brasileiro e latino-americano a partir da década de 1960. 

(CAPOVILLA, 2013) 

 É curioso o fato que Capovilla, apesar de estar geograficamente mais próximo 

de Nelson Pereira dos Santos e como ele ser militante do Partido Comunista Brasileiro, foi 

inicialmente mais influenciado por Birri, que vivia em Santa Fé, Argentina. Provavelmente 

Capovilla tenha assistido Rio, 40 graus antes de Tire dié, pois ele trabalhava na Cinemateca 

Brasileira e ajudou a organizar mostras de filmes em São Paulo, mas foi a partir do seu 

contato com o argentino na Escola Documental que aprofunda seus conceitos sobre a 

realização cinematográfica propriamente dita.  

 Dentro do esquema de produção do filme-escola criado em Santa Fé, é 

importante destacar o longa-metragem Los inundados (1962), assinado por Birri, mas 

realizado por professores, alunos e alguns técnicos profissionais. O filme ficcional foi baseado 

em conto do escritor argentino Mateo Booz e a história girava em torno dos problemas de 
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uma família durante a inundação ocorrida na região, em 1959.  Mas o roteiro se baseou em 

pesquisa de figuras reais feita pelos alunos para diversos documentários. Alguns destes 

personagens foram chamados a participar como atores amadores do filme, que contou com 

pouco dinheiro e foi todo filmado em locações.  O som gravado durante as filmagens, sem as 

condições técnicas ideais, não ficou satisfatório e o trabalho teve que ser dublado numa 

cabine de som improvisada. Mesmo assim, a obra foi exibida em Santa Fé com muito sucesso 

e depois passou por três semanas em uma sala de Buenos Aires, tendo participado do XXII 

Festival de Cinema de Veneza (1962), onde recebeu o Prêmio Opera Prima. (LIMA, 2005) 

 Lima comenta o filme que foi o último feito por Birri na Escola de Santa Fé, 

pois logo após sua finalização uma ditadura se estabeleceu na Argentina e em 1963 o cineasta 

deixou o país em direção ao Brasil.  

 
Los Inundados demonstra que, por mais fundamental que seja sua ação, o Estado 
não pode e não deve ser o foco das transformações na sociedade. É impossível 
democratizar as relações sociais, econômicas e políticas somente através da ação 
estatal. Birri e sua equipe criticam a política tradicional, a burocracia e o governo 
argentino.  
(...) Se do ponto de vista estético Los Inundados pode ser considerado um filme 
conservador, isto se deve ao fato dele ser integrante de um projeto de transformação 
social que pretendia estabelecer comunicação com os espectadores populares. 
(LIMA, 2005, p. 77). 

 

 Esta experiência de longa de ficção realizado por professores e profissionais 

onde os alunos são aprendizes, foi repetida por Capovilla no seu longa O profeta da fome 

(1969), quando ele dava aulas na Escola de Comunicações e Artes da USP.  

 Birri ficou no Brasil até o golpe de 1964, quando foi para o México e depois 

Cuba, fixando-se posteriormente em Roma. (LIMA, 2005) A Escola prosseguiu até setembro 

de 1976, quando foi encerrada por uma resolução da própria Universidade do Litoral. 

(AIMARETTI, BORDIGONI e CAMPO, [20--]) 

 

 

2.2   O Cinema Novo 

2.2.1   A Cinemateca e os cineclubes: escolas de cinema 

 Capovilla (2013) inicia sua atividade profissional no cinema em 1961 como Diretor do 

Departamento de Difusão da Cinemateca Brasileira, cujos outros dirigentes eram Paulo 

Emilio Salles Gomes e Rudá de Andrade, pessoas vinculadas ao movimento Cinema Novo, 
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formado, basicamente, por dois grupos de cineastas: um que vivia em Salvador (BA) e outro 

na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Havia alguns realizadores aderentes que viviam na Paraíba e 

em São Paulo, mas em menor número. 

 Essa ligação com Paulo Emilio e Rudá funcionava como um canal de contato com os 

cineastas cinemanovistas, pois Capovilla (2013) viajava frequentemente para o Rio para fazer 

contatos com os realizadores cariocas, era responsável por receber realizadores de outras 

regiões do Brasil, montar um acervo e criar cineclubes pelo país afora. 

 Os diretores do Cinema Novo compartilhavam de muitas ideias, mas apresentavam 

uma grande diversidade de estilos. É impossível estabelecer uma data precisa tanto para o 

início como o fim do movimento. Do mesmo modo, não é possível circunscrever estritamente 

os realizadores e os filmes que fizeram parte dele.  

 O Cinema Novo pode ser considerado um dos vários "cinemas novos", que surgiram 

durante os anos 60, representando uma "insurreição anti-hollywoodiana" (HENNEBELLE 

apud FABRIS, 1994, p. 26) que varreu o mundo. Mas esta rebelião planetária teve como 

prelúdio o Neo-realismo, movimento surgido na Itália no fim da Segunda Guerra "a primeira 

afirmação coerente de um cinema tipicamente nacional, com vocação popular e tendências 

progressistas". (HENNEBELLE apud FABRIS, 1994, p. 26) 

 Salem descreve as características do Neo-realismo que embalaram a maioria dos 

realizadores do cinema brasileiro da década de 50 e 60. 

  
Identificar-se com o neo-realismo significava despojamento de linguagem, fazer 
cinema ainda que em condições difíceis de produção, focalizar o momento histórico, 
a realidade do povo - inclusive utilizando atores não-profissionais. O cinema nas 
ruas, de autor, livre das limitações dos grandes estúdios, das pressões dos produtores 
e montadores. Era o cinema da Itália destruída pela guerra, em crise de identidade. E 
esse deveria ser também o cinema de um país pobre como o Brasil, que tentava criar 
a sua cinematografia praticamente do zero. (SALEM, 1966, p. 89). 

 

  O movimento italiano, deflagrador do Free Cinema, da Nouvelle Vague e do New 

American Cinema, teve igual importância nas produções da Alemanha, Argélia, Japão, 

Líbano, Senegal e Suíça, além de outros inúmeros países. Se Roma, cidade aberta (1945), de 

Roberto Rossellini, é o marco de surgimento do Neo-realismo na Itália, a chegada no Brasil é 

com O bandido (1947), de Alberto Lattuada. (FABRIS, 1994) "Ao luxo, ao artificialismo, à 

banalidade e à resistência da maioria das produções hollywoodianas, vistas como mero 

entretenimento, opunha-se a improvisação como principal traço estilístico do cinema italiano 

do pós-guerra."  (FABRIS, 1994, p. 38). 
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 Mas ela destaca o ponto de vista de Birri, que considerava o movimento italiano muito 

mais uma atitude moral do que uma proposta estética.  

 
Ao nosso cinema - como, aliás, ao cinema latino-americano em geral -, mais do que 
oferecer modelos estéticos, o neo-realismo vinha fornecer uma atitude moral, uma 
"chave", como dirá Fernando Birri, ao mostrar como debruçar-se sobre a realidade 
local, principalmente sobre o mundo popular, com um novo olhar. (FABRIS, 2005, 
p. 78).  

 

2.2.2   Os estúdios brasileiros 

 O Cinema Novo não representava apenas uma influência do cinema europeu, mas 

também uma revolução nos padrões cinematográficos do próprio Brasil, onde predominavam 

a estética popularesca das comédias da Atlântida e aquela pretensamente erudita dos filmes 

produzidos pela Vera Cruz. A Atlântida Cinematográfica, nascida em 1941, era uma 

produtora do Rio e tinha como sócio um exibidor de grande porte (Luís Severiano Ribeiro 

Jr.), que garantia a difusão dos filmes nas inúmeras salas de sua propriedade. Portanto, 

produção e exibição tinham as mãos dadas e isto significava sucesso de bilheteria para a 

maior parte de seus produtos chamados de "chanchadas", cuja única preocupação era divertir.  

 A Companhia de Cinema Vera Cruz, criada em 1949, era um projeto cultural da elite 

empresarial paulistana, a mesma do Teatro Brasileiro de Comédia e do Museu de Arte 

Moderna. Ela pretendia produzir cinema de nível industrial como o europeu e obter um 

expressivo retorno financeiro como faziam os americanos. Para tanto, trouxe muitos técnicos 

do cinema italiano, principalmente, e mais alguns de outros países europeus. E para a 

distribuição dos filmes contrataram companhias americanas, também produtoras, que 

sabotaram a produção da brasileira até levá-la à inadimplência. 

 Tanto uma como a outra eram desvalorizadas pelos jovens intelectualizados que 

começaram no cineclubismo e na crítica cinematográfica e passaram a dirigir. Da Atlântida 

eles menosprezavam a visão alienada e puramente mercantil da maioria da sua produção, 

embora a empresa tivesse produzido, sobretudo até 1947, alguns títulos "de cunho social 

baseados na realidade carioca". (FABRIS, 1994)  

 Da Vera Cruz eles abominavam o estilo pomposo de filmar, copiando padrões 

europeus e americanos, que distanciava o filme da realidade brasileira, além de questionar os 

altos orçamentos que não condiziam com o mercado nacional. Mas é importante ressaltar que 

na empresa surgiu um dos atores que criou personagens de grande apelo popular e mais tarde 

um dos maiores vendedores de ingresso do Brasil: Amacio Mazzaropi. 
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 Tendo a Vera Cruz falido em 1954 e a Atlântida fechado em 1961, o cenário cultural 

vê surgir entre o final da primeira e o fim da segunda o Cinema Novo, cujo cineasta nacional 

de referência era Humberto Mauro, o mineiro que começou na época do cinema mudo em 

Cataguazes e foi para o Rio. Ele era a fonte inspiradora para realizar filmes calcados em 

temas populares nacionais, com estilo autoral. Logicamente, os realizadores traziam na 

bagagem os grandes diretores e roteiristas do cinema italiano, principalmente Roberto 

Rossellini, Vittorio De Sica, Cesare Zavattini, Lucchino Visconti e alguns de outras 

nacionalidades como o espanhol Luis Buñuel. 

 

2.2.3   Independência ou nada 

 O Cinema Novo nasce independente, ou seja, não estava ligado a nenhuma empresa 

cinematográfica de grande porte nem a qualquer emissora de televisão. Na maioria dos casos, 

o próprio diretor do filme era também o produtor, formando um conjunto de pequenas 

empresas que produziam obras de baixo custo, as únicas possíveis de serem amortizadas pelo 

mercado consumidor. Esse modelo só podia se concretizar se os realizadores optassem por 

filmar em locações, com equipamento leve e equipe reduzida. (FABRIS, 1994). Mas algumas 

pessoas se profissionalizaram como produtores dos colegas, assim como Rex Schindler na 

Bahia, Luis Carlos Barreto e Zelito Viana no Rio. 

 Uma das características do movimento era o engajamento social, fruto do fato que 

grande parte dos realizadores era ligada ao Partido Comunista Brasileiro (PCB), ou era 

simpatizante da esquerda. E também pela contaminação das propostas dos mestres 

internacionais, partidários de um cinema de reflexão política e social. 

 Os primeiros filmes que surgem dentro deste espírito não podem ser considerados 

como Cinema Novo, porque ainda não existia este nome e os próprios realizadores não 

intitulavam suas obras dessa maneira. Mas são títulos precursores, não totalmente 

desvinculados do estilo de cinema dos estúdios Atlântida e Vera Cruz, mas ainda sem 

alcançar uma linguagem que os distinguisse como obras inovadoras. São as produções 

cariocas como Agulha no palheiro (1953), de Alex Viany, e Rio 40 graus (1955) e Rio, zona 

norte (1957), ambas de Nelson Pereira dos Santos, e a paulistana O grande momento (1958), 

de Roberto Santos. 

 Sobre o filme de Viany, Fabris chama a atenção para o fato que ele tinha mais a ver 

com as produções brasileiras do que com os filmes neo-realistas. 
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Muito mais que uma suposta influência desses filmes italianos dos anos 30-40, o que 
se deve realmente destacar em Agulha no palheiro é o diálogo que estabelece com o 
cinema brasileiro que o antecedeu, ou seja, o cinema carioca, com suas comédias, 
suas chanchadas, seus filmes musicais, sobretudo com as realizações de Moacyr 
Fenelon e José Carlos Burle, cuja importância Alex Viany havia captado com muita 
agudeza: elas ensinavam a retratar nossa gente e nossa fala. (FABRIS, 1994, p. 78). 
 

 Em relação a Rio, 40 graus, Glauber Rocha reconhece a importância do filme de 

Nelson Pereira para a criação de uma nova cinematografia no Brasil. 

 
O filme era revolucionário para e no cinema brasileiro. Subverteu os princípios de 
produção. Realizado com um milhão e oitocentos mil cruzeiros, lançando um 
fotógrafo jovem e talentoso como Hélio Silva, selecionando gente na rua e entrando 
em cenários naturais. 
O filme respirava os ares do movimento italiano, tinha a decisão de Rossellini, De 
Sica, de Santis; a técnica não era necessária, porque a verdade estava para ser 
mostrada e não necessitava disfarces de arcos, difusores, refletores, lentes especiais. 
Era possível, longe dos estúdios babilônicos, fazerem-se filmes no Brasil (ROCHA, 
2003, p. 105). 

 

 E a respeito de O grande momento, Fabris faz uma ligação direta com o trabalho de 

Nelson Pereira, não por coincidência um dos produtores do filme de Roberto Santos. 

 
Como nos filmes de Nelson Pereira, O grande momento também apresentava o 
avesso de uma grande metrópole, SP, e, embora seu desfecho apontasse para um 
futuro otimista, não deixava de ser uma crítica ao afã de transformações que havia 
tomado conta do país.  
Afinal, as personagens principais acabavam tendo consciência da precariedade de 
sua condição financeira, uma precariedade que, se de um lado era o retrato fiel da 
existência da maioria dos brasileiros, de outro, não correspondia à imagem 
fervilhante e arrojada que a cidade estava construindo para si. (FABRIS, 1994, p. 
84). 

 

2.2.4   Um nome e um lema 

 O nome Cinema Novo foi criado pelo crítico cinematográfico carioca Ely Azeredo em 

junho de 1961. (SARACENI, 1993). Ele pretendia criar uma revista com este nome. A 

publicação não saiu, mas a denominação foi adotada pelos cineastas que passaram a se auto 

intitular com essa nomenclatura. (NEVES, 1966) 

 Glauber Rocha definiu a plataforma do grupo de realizadores, inclusive cometendo 

uma injustiça com os colegas latino-americanos, principalmente os cubanos, que estavam 

criando movimentos semelhantes em seus países. 

 
Nossa geração tem consciência: sabe o que deseja. Queremos fazer filmes anti-
industriais; queremos fazer filmes de autor, quando o cineasta passa a ser um artista 
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com os grandes problemas do seu tempo.; queremos filmes de combate na hora do 
combate e filmes para construir no Brasil um patrimônio cultural. Não existe na 
América Latina um movimento como o nosso.  
A técnica é haute couture, é frescura para a burguesia se divertir. No Brasil o 
Cinema Novo é uma questão de verdade e não de fotografismo. Para nós a câmera é 
um olho sobre o mundo, o travelling é um instrumento de conhecimento, a 
montagem não é demagogia, mas pontuação do nosso ambicioso discurso sobre a 
realidade humana e social do Brasil. Isto é quase um manifesto. (ROCHA, 1981, 
p.17). 
 

 Os filmes documentários, como Aruanda (1960), de Linduarte Noronha, Arraial do 

cabo (1960) de Paulo Cesar Saraceni e Mario Carneiro, e os primeiros longas-metragens do 

grupo, como A grande feira (1961), de Roberto Pires, Bahia de todos os santos (1960), de 

Trigueirinho Neto e Barravento (1962), de Glauber Rocha, trouxeram para o cenário 

cinematográfico inúmeros temas sociais e uma abundância de imagens de diversas regiões do 

país que não faziam parte do repertório do cinema nacional. (XAVIER, 2001)  

 Aruanda, apesar de ser um média-metragem, foi reverenciado por Capovilla como um 

sopro vigoroso na busca por conhecer o homem do Brasil profundo e por ser uma obra que 

originou outros filmes. 

 
Aruanda realmente foi um impacto. Uma das razões é que o filme apresentava uma 
nova análise do presente no meio cinematográfico. O Linduarte se propõe a 
reconstruir o drama social do sertanejo e a estabelecer um vínculo desse problema 
com o passado do país, explicando a relação existente entre a miséria e a nossa 
história. Mais do que isso, o documentário permitia a apreensão de um povo que era, 
até então, invisível nas telas de cinema. O flagelado tornava-se presente e exigia um 
debate sobre como contornar a situação de miséria. Aruanda foi tão importante que 
influenciou vários diretores do Cinema Novo. Influenciou Nelson Pereira dos 
Santos. Ruy Guerra resolveu investigar o sertão em Os fuzis (1963). Glauber Rocha, 
mesmo morador da Bahia, nunca havia adentrado o sertão. Foi o início da busca por 
esse homem perdido. (CAPOVILLA, 2013, p. 247). 
 

 
 Ramos também ressalta o papel catalisador que o documentário de Noronha teve na 

história do cinema nacional. 

 
A imagem do povo e da natureza nordestina, tão cara ao primeiro Cinema Novo, 
surge finalmente estampada na tela. Aruanda é uma pequena joia que dá forma às 
potencialidades que estavam no ar. É intensa a repercussão do filme, de sua temática 
e de sua estética, no Brasil da época. (RAMOS, 2004, p. 85). 

 
 Esses filmes definiram ainda uma das principais distinções do Cinema Novo, "uma 

câmera na mão e uma ideia na cabeça", lema que tem vários "pais", usado não apenas como 

slogan, mas principalmente como palavra de ordem de uma produção que se pretendia 

revolucionária na forma e no conteúdo.  
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2.2.5   Nacional e popular 

 Segundo Galvão e Bernardet, havia igualmente cuidado com o conceito de "nacional": 

"Um dos caminhos para tornar 'nacional' o cinema brasileiro, e ao mesmo tempo aproximá-lo 

do seu público, era transpor para os filmes a língua falada do país - e, para alguns autores, 

especificamente a 'língua do povo'." (GALVÃO, BERNARDET, 1983, p. 227) E de 

"popular": "No Cinema Novo, uma preocupação marcante seria a utilização de elementos da 

cultura popular como ponte para atingir o povo: a ideia é que se faça um cinema popular (que 

se dirija ao povo) com matéria-prima popular (que vem do povo)." (GALVÃO,  

BERNARDET, 1983, p. 139) 
 

 Mas Bernardet, analisando os filmes do Cinema Novo ainda em 1967, concluiu que 

eles não chegavam ao povo que ele pretendia atingir. 

 
Essa intenção era utópica: os filmes não conseguiram travar o diálogo com o público 
almejado, isto é, com os grupos sociais cujos problemas se focalizavam na tela. 
Se os filmes não conseguiram este diálogo é porque não apresentavam realmente o 
povo e seus problemas, mas antes encarnações da situação social, das dificuldades e 
hesitações da pequena burguesia, e também porque os filmes se dirigiam, de fato, 
aos dirigentes do país. É com estes últimos que os filmes pretendiam dialogar, sendo 
o povo assunto do diálogo. (BERNARDET, 1967, p. 45). 
 

 
  E Capovilla, cerca de trinta anos depois do crítico, reconheceu isto. 
 
 

Nós estávamos fazendo cinema para uma elite cultural. Nós estávamos fazendo 
filmes para estudantes. Éramos estudantes e tínhamos que falar uma linguagem 
nossa. Não dá para inventar uma comédia. Na época, não havia cabeça para fazer 
comédia, chanchada para ficar brincando. Havia uma urgência de modificar o Brasil, 
de passar ideias. (SANTOS, 1995, p. 215). 

 

 Em 1962 o cinema brasileiro vai a Cannes com O pagador de promessas (1962), de 

Anselmo Duarte, e ganha a Palma de Ouro, mas o feito foi execrado pelos cinemanovistas 

pois Duarte era visto como uma cria e um mantenedor dos conceitos da Vera Cruz. Apesar de 

ter se baseado em peça de Dias Gomes, dramaturgo ligado à esquerda, o filme era visto como 

um representante do ranço do cinema industrial que havia fracassado no Brasil, tentativa 

frustrada de imitação da estética holywoodiana.   

 Em 1963 e 1964, o Cinema Novo atinge um momento excepcional com o surgimento 

de três obras-primas que têm o sertão nordestino como tema: Vidas secas (1963), de Nelson 
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Pereira dos Santos, Deus e o diabo na terra do sol (1964), de Glauber Rocha e Os fuzis 

(1964), de Ruy Guerra.  

2.2.6   O manifesto eztétyco de Glauber: uma voz do Terceiro Mundo 

 Em 1965, Rocha publica um artigo intitulado A estética da fome, onde recomenda a 

radicalização da proposta do grupo, colocando a fome como o princípio revolucionário em 

termos de forma e conteúdo que o cinema brasileiro deveria assumir.  

 Aumont exalta a ousadia da sugestão e a coloca como um marco de grande potência 

nunca antes imaginado pelos artistas que pregavam a revolução social. 

 
A responsabilidade social está então no auge, porque é redobrada por uma 
responsabilidade histórica. O cineasta não tem escolha, deve explicar a exploração e 
a fome que dela resulta; para tal, não deve hesitar em sobrecarregar o conteúdo de 
seus filmes; toda a sua arte será de imaginar uma forma, ou um modo de fazer, que 
iguale tal conteúdo em violência e redobrando-o, sirva-o. 
Jamais se foi tão longe, acredito, na dupla crença em uma forma e em um conteúdo 
que, um com o outro, e um servindo o outro, fossem no sentido da mudança social e 
da luta. (AUMONT, 2004, p. 119). 

 

 Mas, pouco mais de um ano antes do artigo, o golpe militar-civil de abril de 1964 

provocou uma reflexão sobre a participação dos intelectuais no fracasso da luta pelas 

reformas sociais no Brasil, expressa em filmes como O desafio (1966), de Paulo César 

Saraceni, A derrota (1967), de Mario Fiorani, Fome de amor (1968), de Nelson Pereira dos 

Santos e o mais profundo deles, Terra em transe (1967), de Glauber Rocha. (XAVIER, 2001) 

As questões do homem do campo dão lugar a assuntos urbanos, onde o cidadão/cidadã 

aparece imerso nos problemas pessoais, se alternando entre o desalento, o desespero e a 

alienação. 

 

2.2.7   O ocaso  

 A meu ver, o Cinema Novo se dissolve enquanto grupo estético e ideológico em 1968, 

com o Ato Institucional n. 5, que limitou ainda mais a liberdade dos realizadores em tratar de 

diversos temas e tolheu o espírito de arriscar na linguagem, coisa que já acontecia desde a 

tomada do poder pelos militares e civis de extrema direita em 1964. Os cinemanovistas, com 

raras exceções, necessitando sobreviver como produtores culturais, partem para um tipo de 

filme menos comprometido com a reflexão política e a ousadia estilística, optando por 

produtos comerciais que se ajustassem ao mercado cinematográfico dominado pelo cinema 
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americano.  

 Xavier descreve a acomodação política do Cinema Novo, sua busca para conseguir um 

lugar no mercado e a incapacidade de mobilizar as novas plateias, ou seja, seu 

desaparecimento enquanto fluxo estético revolucionário. 

 
Movimento de ponta na primeira metade dos anos 60, o Cinema Novo, em termos 
práticos, assume sua condição de establishment na política do estado e na busca do 
mercado ao longo dos anos 70, quando é outra a situação do país e da cultura. 
Deixa de significar ruptura ou empolgar uma geração que apresenta novas demandas 
dentro de uma ansiedade pelo contemporâneo que não mais elege a política e a 
questão nacional como lugar privilegiado de empenho. (XAVIER, 1993, p. 273). 
 
 

 Ao mesmo tempo surge em 1968 um movimento de uma jovem geração de 

realizadores que foi denominado de diferentes maneiras, mas que se tornou mais conhecido 

com o nome de Cinema Marginal, cujos filmes iniciais são O bandido da luz vermelha 

(1968), de Rogério Sganzerla e O anjo nasceu (1971), de Julio Bressane. Este grupo trazia 

uma proposta de linguagem mais anárquica e em termos políticos assumia o niilismo. 

 

2.2.8   Os paulistas 

 Os integrantes iniciais do Cinema Novo que viviam em São Paulo eram muito poucos, 

mas nem por isso deixaram de dar uma expressiva contribuição. O mais antigo era Roberto 

Santos, que além de O grande momento, realizou A hora e a vez de Augusto Matraga (1965), 

baseado em conto de Guimarães Rosa. Outro foi Luis Sérgio Person, realizador de São Paulo 

Sociedade Anônima (1965), uma análise da era da indústria automobilística. E Maurice 

Capovilla, um dos pioneiros do documentário em som direto no Brasil com Subterrâneos do 

futebol (1965), produzido por Thomaz Farkas, um grande produtor deste gênero.  

 Sobre o Cinema Novo, Capovilla reconhece a exuberância do movimento, identifica a 

grande importância do Centro Popular de Cultura do Rio e de São Paulo e lamenta que as 

novas gerações do cinema brasileiro tenham perdido aquela postura que misturava paixão pela 

arte e desejo de mudança social. 

 
Acho que foi o resultado de um momento histórico fantástico. É o resultado de uma 
feliz coincidência de uma geração que nasceu para o cinema. Não se sabe por que 
nem como estas pessoas que saíram de pontos tão diferentes começaram a fazer 
cinema juntas. (...) Houve, também, o movimento político, cultural e estudantil até 
1964. Os jovens descobrindo o Brasil. Falava-se em reformas de base, em 
revolucionar o pensamento. O Cinema Novo é também fruto do CPC, o Centro 
Popular de Cultura, da UNE. Toda uma juventude participou do CPC, no Rio e em 
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São Paulo. Descobrimos com o CPC os grandes temas nacionais. Hoje não sinto 
mais a presença dos grandes temas nos filmes. Na nossa época, o cinema queria 
transformar a sociedade. Tinha a chama que superava problemas técnicos, tinha 
força criativa. Hoje eu não vejo isso nos filmes. Os filmes visam o mercado e não as 
pessoas. Visam a plateia, números, grana na caixa... Perdeu-se a chama do 
romantismo. (CAPOVILLA, 1999, p. 349). 

 

 Capovilla estreia no longa-metragem ainda dentro deste movimento, com Bebel, 

garota propaganda (1968) e prossegue filmando após o "fim" do Cinema Novo, mas sem 

aderir a qualquer outra corrente. 

 

2.2.9   O CPC: o braço cultural da esquerda 

 O Centro Popular de Cultura foi criado a partir da necessidade que setores da esquerda 

tinham de levar sua arte ao povo e, com isso, conscientizá-lo, tendo em vista uma 

transformação política e social em direção ao socialismo. A iniciativa de criá-lo partiu, 

basicamente, do dramaturgo e ator Oduvaldo Vianna Filho (Vianinha) - ligado ao Teatro de 

Arena -, do sociólogo Carlos Estevam Martins - atuante no ISEB - Instituto Superior de 

Estudos Brasileiros -  e do cineasta Leon Hirszman. Depois de montarem a peça A mais-valia 

vai acabar, Seu Edgar, com texto de Vianinha e consultoria de Martins, junto ao Teatro da 

Faculdade Nacional de Arquitetura no Rio de Janeiro, eles propuseram ao presidente da UNE 

- União Nacional de Estudantes, Aldo Arantes, a realização de um curso de filosofia de José 

Américo Mota Pessanha com a finalidade de manter o grupo teatral unido. Dessa articulação 

nasceu o Centro Popular de Cultura, que depois se alastrou por algumas capitais do país, onde 

estavam ligados às UEE - União Estadual dos Estudantes. (SOUZA, 2002) 

 O CPC foi formalizado em 1961 e aprovado em assembleia da UNE em março de 62, 

mesmo sem um regulamento, e no mesmo mês foi publicado um texto de Martins que 

procurava alinhavar os princípios que iriam orientar o trabalho dos centros e que nunca foi 

assumido como o norteador da entidade, mas que acabou sendo chamado de "manifesto do 

CPC". (Souza, 2002) 

 
No ano seguinte à criação do CPC, um de seus fundadores se encarregou ou foi 
encarregado (não se sabe ao certo) de escrever um texto que expressasse, de forma 
direta e clara, a essência da entidade. O artigo Por Uma Arte Popular Revolucionária 
de Carlos Estevam Martins, que foi redigido com a intenção de organizar o 
pensamento disperso de uma centena de artistas, estudantes e intelectuais que 
participavam direta ou indiretamente do CPC, acabou por gerar uma série de 
dissidências e controvérsias que iam desde a contestação das categorias arte do 
povo, arte popular e arte popular revolucionária (ESTEVAM, 1962. In: 
HOLLANDA, 1980, p. 121-144) até a refutação da idéia de que o artista do CPC 
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deveria - senão por natureza, pelo menos por espírito - ser parte integrante do povo 
(ESTEVAM, 1962. In: HOLLANDA, 1980, p. 127). (MARTINS, 1962 apud 
HOLANDA, 1980 apud SOUZA, 2002, p. 78-79). 

 

 Tal documento deu início a um amplo debate sobre a função da arte e provocou 

divergências e dissidências até o golpe de estado civil-militar de 1964, quando teve fim o 

CPC. Mas até hoje esta discussão está aberta, visto que o "manifesto" expunha conceitos de 

"arte do povo" e "arte popular", que geravam afinidades e indignações a depender de cada 

militante. (SOUZA, 2002) 

 
A arte do povo é predominantemente o produto das comunidades economicamente 
atrasadas e floresce de preferência no meio rural ou em áreas urbanas que ainda não 
atingiram as formas de vida que acompanham a industrialização. O traço que melhor 
a define é que o artista não se distingue da massa consumidora (...) Com efeito a arte 
do povo é tão desprovida de qualidade artística e de pretensões culturais que nunca 
vai além de uma tentativa tosca e desajeitada de exprimir fatos triviais dados à 
sensibilidade mais embotada. (ESTEVAM, 1962. In: HOLLANDA, 1980, p. 129) 
A arte popular, por sua vez, é mais apurada e apresentando um grau de elaboração 
técnica superior não consegue entretanto, atingir o nível de dignidade artística que a 
credenciasse como experiência legítima no campo da arte, pois a finalidade que a 
orienta é a de oferecer ao público um passatempo, uma ocupação inconsequente para 
o lazer (...) produção em massa de obras convencionais cujo objetivo supremo 
consiste em distrair o espectador em vez de formá-lo. (ESTEVAM, 1962 apud 
HOLLANDA, 1980, p. 124). 
 
 

 
 E considerava a "arte popular revolucionária" como aquela que poderia qualificar o 

artista brasileiro em direção à revolução, sendo que ele deveria abrir mão das preocupações 

estéticas para facilitar a chegada às massas.  

 
Em síntese, arte popular revolucionária seria, para Estevam, a declaração dos 
princípios artísticos do CPC poderia ser resumida na enunciação de um único 
princípio: a qualidade essencial do artista brasileiro, em nosso tempo, é a de tomar 
consciência da necessidade e da urgência da revolução brasileira, e tanto da 
necessidade quanto da urgência (ESTEVAM, 1962. In: HOLLANDA, 1980, p. 143. 
apud SOUZA, 2002, p. 59). Para tanto, em função da conscientização das massas, 
questões estéticas e formais deveriam dar lugar ao didatismo. (SOUZA, 2002, p. 
59). 
 

  

 O Centro Popular de Cultura gozava de autonomia política e administrativa perante à 

UNE e reunia, principalmente, músicos, gente de teatro e cinema, sendo que os cineastas 

tiveram um longa-metragem produzido pela entidade, Cinco vezes favela (1962), filme que 

representa um dos marcos do Cinema Novo, já que os realizadores pertenciam também a esse 

movimento.  
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Realizado com o apoio da primeira verba adquirida pelo CPC do governo federal em 
1961 (Cr$ 3.000.000), os episódios de Cinco vezes favela foram divididos em: Um 
Favelado de Marcos Faria; Zé Da Cachorra de Miguel Borges; Couro De Gato de 
Joaquim Pedro de Andrade; Escola De Samba, Alegria De Viver de Carlos Diegues 
e A Pedreira De São Diogo de Leon Hirszman (RELATÓRIO, 1963. In:  
BARCELLOS, 1994, p. 452). (SOUZA, 2002, p. 79). 

 

 Mas os cinemanovistas se afastaram do CPC devido às divergências com Martins, pois 

não aceitavam o cabresto estético que o sociólogo tentava impor-lhes. Este freio na criação 

acabou ficando como marca do CPC e nos anos 1980 a entidade foi vista por muitos 

(HOLLANDA (1980); CHAUÍ (1983); ORTIZ (1986) apud SOUZA, 2002) como uma 

produtora de arte engajada, mas de teor panfletário e de baixo nível estético. Na primeira 

década dos anos 2000, alguns autores (CONTIER; PAIANO; NAPOLITANO; RIDENTI; 

apud SOUZA, 2002) começaram a rever estas definições a partir de outros pontos de vista que 

não aquele do "manifesto", revalorizando a produção do CPC como sendo fruto de vários 

protagonistas que, cada um a seu modo, contribuíram para uma grande diversidade de 

posições estéticas. (SOUZA, 2002) 

 Ao se analisar as obras - filmes, peças, canções - oriundas dos Centros Populares de 

Cultura, fica evidente a sua qualidade e como foram formadoras dos excelentes profissionais 

que as criaram. No fundo, a entidade teve papel de destaque na realização de dois trabalhos 

simultâneos da maior importância: o de aproximar a arte de amplos setores da população e o 

de permitir o surgimento de autores que revolucionaram a linguagem da música, do teatro e 

do cinema no Brasil. 

 Filiado ao Partido Comunista Brasileiro - PCB de 1961 a 1963, Capovilla participou 

do CPC - Centro Popular de Cultura, de São Paulo, ligado à União Estadual dos Estudantes - 

UEE, e ao lado de Rudá de Andrade montou um cineclube junto ao Sindicato dos 

Trabalhadores da Construção Civil. 
 
Então, nós fomos montar cineclube dentro do Sindicato de Construção Civil. Mas 
nunca conseguimos, no primeiro momento, fazer com que os operários fossem ver 
os filmes, porque esses filmes eram filmes antigos, alguns não tinham [legenda]... 
Porque na época a Cinemateca não tinha um acervo. Então, nós levamos lá 
Eisenstein, Pudovkin, enfim, filmes que nós tínhamos em 16 milímetros. Exibimos e 
não aconteceu absolutamente nada. Até que... Nós tínhamos um filme de 30 
minutos, de 25 ou 30 minutos, que se chamava... É um filme holandês que mostra 
como a Holanda conseguiu se salvar da invasão alemã criando... Porque a Holanda 
está abaixo do nível do mar. Então, para manter as terras livres para a agricultura, 
eles constroem umas barreiras e então a água fica acima do nível da terra, e esse 
sistema de previsão da altura do mar fez com que os alemães não entrassem na 
Holanda. Esse filme tem um título que é o título dessa estrutura que se monta: 
Zuiderzee. Bom, o Zuiderzee era uma coisa que nunca ninguém tinha experimentado 
exibir porque ninguém entendia como é que aquela coisa funcionava etc. Nós 
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fizemos uma exibição do Zuiderzee no sindicato e meia dúzia de operários foram 
ver, e aí perguntaram como é que era, o que era, e nós começamos a explicar que o 
Zuiderzee era uma proteção ao povo e à cidade, em função desse elemento que se 
criou para defender o país das águas, e o exemplo disso seria... “A maneira de se 
prevenir, em todas as circunstâncias, é criar barreiras, e uma das barreiras é o 
sindicato. Se vocês imaginarem o que acontece na Holanda e fizerem uma 
transposição para o que pode... de que maneira vocês vão se defender do patrão, das 
horas extras não pagas e o diabo a quatro, é vocês entrarem no sindicato. 
(CAPOVILLA, 2013, segunda parte, p. 16). 

 

 Em São Paulo também havia divergências entre a liderança do CPC, exercida pelo 

PCB, e os produtores culturais, devido à interferência que os burocratas do partido queriam 

exercer sobre as atividades. Isto gerou o rompimento de um grupo de artistas com o Partido e 

seu organismo cultural, ainda em 1963. 

 
"Por que vocês querem passar o filme XY nos sindicatos?" Ora! Havia uma tentativa 
de ingerência do Partido sobre as ações que nós fazíamos: cinema, teatro, música e 
artes plásticas. Aí houve uma reunião, dentro do espaço – esqueço o nome – que o 
Partido tinha. E fomos, antes dessa reunião, o Juca de Oliveira, o Guarnieri, eu, o 
Rudá... Éramos sete ou oito. Fizemos uma reunião – na minha casa, inclusive – e 
fizemos um texto para apresentar à comissão. Era a comissão do Partido em São 
Paulo. E aí lemos esse texto justificando a nossa forma de trabalhar dentro do CPC, 
e a outra posição, que era a posição, infelizmente, reacionária, vamos chamar assim, 
do Partido, tomou outra posição, e ali nós saímos. Nesse momento, quando a mesa 
da comissão deu a favor do outro lado, nós nos retiramos e saímos oficialmente. A 
partir de 1963, todo esse grupo já não fazia mais parte. Isso foi o que aconteceu. 
(CAPOVILLA, 2013, primeira parte, p. 28). 

 
 O fato de diversos artistas militantes do PCB e do CPC paulista terem rachado com o 

partido e a entidade que representava o seu braço cultural bem antes da implantação da 

ditadura em 1964, revela que o CPC, não fosse o autoritarismo dos dirigentes partidários, 

poderia ter produzido muito mais antes que a censura do regime militar-civil entrasse em 

vigor. Os produtores culturais do CPC de São Paulo foram tolhidos por limitações impostas 

pela própria esquerda, quando deveriam ter sido estimulados por ela a criarem um movimento 

cultural vigoroso que pudesse chegar à população. 
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3 SUBTERRÂNEOS DO FUTEBOL E SEUS FILMES-IRMÃOS 
 

 Subterrâneos do futebol (1965), o segundo filme de Capovilla, será analisado no 

contexto em que foi realizado, ou seja, no período do surgimento do cinema direto no Brasil, 

onde pontuaram também as outras três primeiras produções de Thomaz Farkas - Memória do 

cangaço (1965), Viramundo (1965), Nossa escola de samba (1965) - Marimbás (1963), de 

Vladimir Herzog, e Maioria absoluta (1964), de Leon Hirszman.  

 Em 1964, após o golpe militar-civil no Brasil, o empresário e fotógrafo Thomaz 

Farkas reúne um grupo e produz quatro documentários sobre a realidade brasileira com 

recursos próprios, pois não havia qualquer tipo de incentivo ou financiamento. Começa aqui a 

carreira de Farkas como o produtor de cinema que construiu uma significativa coleção de 

filmes sobre a realidade brasileira. Em entrevista a Mariluce Moura e Neldson Marcolin 

(MARCOLIN; MOURA, 2007) ele declarou que produzir filmes sobre aspectos culturais do 

Brasil era a melhor forma de revolução que eles podiam fazer, porque o brasileiro não 

conhecia o país e não havia televisão. 

 Capovilla conta este promissor encontro de um grupo de jovens brasileiros e 

argentinos, que queriam realizar filmes, com um fotógrafo e empresário que desejava produzir 

documentários. 

 
Eu peguei o golpe de 1964 como jornalista da Última Hora. Então, todos nós saímos 
da cidade e fomos para a casa do Thomaz Farkas, em Guarujá. O Thomaz tinha uma 
casa em Guarujá. Na verdade, nós fomos primeiro para a casa do Vlado, do pai do 
Vlado e da família do Vlado Herzog, que tinha uma casa também em Guarujá, e 
depois passamos para a casa do Thomaz, que era maior e mais ampla, porque 
começou a chegar gente de São Paulo, como o Sérgio Muniz, e chegou o Geraldo 
Sarno; o Vlado etc. Nós éramos uns cinco. E, casualmente, o Edgardo Pallero, que 
era o diretor de produção do Fernando Birri, e a mulher, a Dolly Pussi; e o assistente 
de direção, que foi um dos realizadores de um dos quatro filmes. (CAPOVILLA, 
2013, segunda parte, p. 5).  

 
 Além de Maurice Capovilla, roteirista e diretor de Subterrâneos do futebol, o grupo 

era formado, entre outros, por Geraldo Sarno, diretor de Viramundo, cujo som direto foi feito 

por Capovilla; Paulo Gil Soares, realizador de Memória do cangaço; Manuel Giménez, 

diretor de Nossa escola de samba; e pelos diretores de produção Sérgio Muniz, e o argentino 

Edgardo Pallero, que havia sido aluno e depois professor na Escola Documental de Santa Fé. 

(MATTOS, 2006)  

 Capovilla diz que o projeto dos quatro filmes era uma ideia pioneira na produção de 

cinema do país. 
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Isto tudo foi "bolado" foi o primeiro projeto para ser exibido na televisão, tanto que 
ele é feito de episódios de trinta minutos, que era o formato, segundo as informações 
da epoca, pelo qual a televisão se interessava. Era um filme feito para o exterior, 
nem pensava-se no Brasil! Jamais se pensou que a televisão brasileira iria exibir 
isso. Foi vendido para muitos países. (CAPOVILLA apud SANTOS, 1995, p. 213). 

  

 Subterrâneos do futebol é uma reflexão sobre o universo do futebol no Brasil, onde o 

autor procura contrapor a paixão do povo pelo esporte à dura realidade profissional dos 

jogadores que não tem o talento e a sorte de Pelé (Edson Arantes do Nascimento). O mundo 

do futebol surge como um microcosmo do país, refletindo os conflitos entre as várias camadas 

sociais que atuam naquele cenário, sendo que os jogadores e torcedores se igualam nos 

sonhos e na posição de derrotados. Como o título do média-metragem diz, o realizador 

vasculha os ambientes ocultos da atividade futebolística, cujos torcedores permanecem 

alheios porque só lhes interessa aquilo que acontece sobre a grama do estádio. 

 Capovilla comenta como nasceu a ideia. 

 
Eu já tinha, de certa forma, há algum tempo, a ideia de fazer um filme sobre futebol, 
mas não tinha nada escrito, não tinha nada, vamos dizer, estruturado na cabeça. Eu 
queria fazer justamente uma investigação cinematográfica de como era o ... vamos 
chamar assim, o bastidor do futebol em São Paulo, a corrupção do futebol em São 
Paulo, através dos que nós chamávamos ... os diretores das equipes, os chefões do 
futebol, o presidente da Associação de Futebol de São Paulo ... (CAPOVILLA, 
2013, segunda parte, p. 5). 

 
 O filme tem como protagonista o jogador Zózimo, bi-campeão mundial caído em 

desgraça devido a uma acusação de suborno, que representa, ao lado de outros personagens 

dos filmes do diretor, os "heróis de pés de barro". Segundo Capovilla "são personagens um 

tanto perdidos no mundo, que se desconstroem num processo impossível de deter". 

(MATTOS, 2006, p. 111) Esses outros, no caso desta obra, são os jovens pobres que sonham 

ser artilheiros e ricos como alguns poucos que chegaram lá tendo as mesmas raízes, um deles 

interpretando o Pelé menino num filme sobre sua vida.  

 Subterrâneos é um dos filmes brasileiros pioneiros na utilização do som direto, 

caracterizado pela gravação simultânea à filmagem e sincronizado à imagem, só tornado 

possível pela utilização do gravador suíço Nagra, equipamento sofisticado do tamanho de 

uma bolsa tiracolo de cinco quilos, aproximadamente. Mas na versão de gravador utilizada 

nas primeiras produções ainda não havia o dispositivo de sincronização (cristal) e era 

necessário trabalhar com o gravador ligado à câmera por um cabo a fim de garantir o 

sincronismo que, mesmo assim, não ficava totalmente sincronizado. 
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 Em entrevista à revista virtual Contracampo, Capovilla fala dos contatos iniciais com 

o Nagra, o gravador portátil que permitiu a introdução do som direto, e das limitações deste 

primeiro modelo.  

 
Quando começamos o filme, em meados de 64, logo depois do golpe, rodamos esses 
quatro filmes com som direto mas ainda sem o equipamento que plugava o Nagra 
com a câmera – então a câmera girava numa velocidade e o Nagra noutra, não havia 
ainda o cristal, que é o elemento que faz a sincronização de imagem e som. Então 
nós chegamos ao final da mixagem com o filme que corria numa velocidade e o som 
na outra, e tivemos que fazer ajustes na mixagem. E foi, no conjunto, a primeira 
demonstração de uso direto do som da maneira, vamos dizer, sistemática: era um 
filme de som direto. (CAPOVILLA, 2000). 
 

 Capovilla descreve o curso de cinema ministrado pelo cineasta sueco Arno 

Sucksdorff, que veio a convite do Itamaraty, e ensinou como utilizar a nova tecnologia de 

som, que revolucionou o cinema mundial na década de 1960 e foi um passo importante na 

evolução técnica da geração do Cinema Novo. 

 
[...] Quer dizer, o Nagra é apresentado ao Rio de Janeiro, todos os jovens 
realizadores da época fazem esse curso do Arne Sucksdorff, aprendem, de certa 
maneira, como se utiliza então esse som direto através do Nagra, mas os filmes 
realmente feitos em som direto, em todos os sentidos, acontecem em São Paulo, 
porque aí o Thomaz Farkas compra um Nagra, que era esse Nagra que tinha vindo 
ao Rio de Janeiro, tinha vindo pelas mãos do Arne Sucksdorff, compra o Nagra e 
uma câmera de 16 milímetros, uma Arriflex 16 milímetros, que nós não tínhamos 
ainda no Brasil, também. E com esses dois equipamentos se implanta esse novo... a 
nova maneira de encarar a realidade, através do documentário. (CAPOVILLA, 
2013, segunda parte, p. 4). 
 

 Esta afirmação de Capovilla "mas os filmes realmente feitos em som direto, em todos 

os sentidos, acontecem em São Paulo" é injusta, pois além dos quatro filmes produzidos em 

São Paulo, dois dos bons documentários em som direto deste período eram cariocas, Maioria 

absoluta e Integração racial (1964), de Paulo César Saraceni, que por motivo de censura 

foram menos divulgados.  
 
 

3.1   Marimbás, a primeira experiência 

 
 Segundo Capovilla, no texto Farkas e o novo documentário brasileiro, o curso foi 

assistido por inúmeros jovens cariocas e apenas um paulista, Vladimir Herzog, que realizou 

no Rio de Janeiro o primeiro documentário neste novo formato e depois participou dos filmes 

produzidos pelo grupo de São Paulo. 
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Fizeram parte desse curso 18 jovens da geração que viria realizar o cinema 
novo, dentre eles Dib Lutfi, Eduardo Escorel, Arnaldo Jabor, Luiz Carlos Saldanha, 
David Neves e um único paulista, Wladimir Herzog. A prova final do curso, que 
viria a terminar em fevereiro de 63, resultou em Marimbás, um documentário 
dirigido por Wlado, sobre pescadores do Posto 6 de Copacabana e que vem a ser, a 
primeira experiência de som direto através do Nagra no Brasil. (CAPOVILLA, 
2015). 
 
 

 É preciso lembrar que entre os alunos do seminário não havia nenhum técnico de som 

profissional, o que levou o Nagra a ser operado por inexperientes nos primeiros filmes 

rodados com som direto. Dos que fizeram o curso, o único a se tornar técnico de som direto 

profissional foi Luiz Carlos Saldanha, que também atuou como diretor de fotografia. 

 O título Marimbás vem do nome de um pequeno peixe e denomina também os homens 

que viviam em torno dos pescadores da praia de Copacabana. Eles ajudavam a colocar o 

barco no mar, a puxar a rede no retorno da pescaria, tirar o barco da água e faziam outros 

pequenos trabalhos de apoio à pesca, mas não iam para o mar. Eles dormiam ao lado das 

embarcações ou dentro delas e em troca dos serviços prestados recebiam algum dinheiro e 

peixes para se alimentar. 

 Assim como o curso, Marimbás foi patrocinado pelo Departamento Cultural e de 

Informações do Itamaraty em colaboração com a Unesco, o que, aparentemente, lhe daria 

condições de realização profissional. Mas um texto no início da obra diz que foi "realizado 

pelos alunos do curso de cinematografia de Arne Sucksdorff", deixando claro que se tratava 

de trabalho de aprendizes.  

 A produção de 12 minutos contou com Dib Lutfi como diretor de fotografia e câmera 

e foi a única das listadas no início deste capítulo finalizada antes do golpe militar de 64.  

 O responsável pelo som direto foi Francisco Chagas da Costa, também diretor de 

produção, e o filme não contém qualquer fala com sincronismo, somente em off, designação 

dada à voz que é emitida por um personagem do filme que não está em quadro. O resultado 

do som direto é precário, com vários trechos incompreensíveis ou mesmo inaudíveis.  

 Além do som, o roteiro, a direção e a montagem demonstram muita inabilidade, 

embora fique clara a intenção de revelar uma parte miserável da realidade carioca que 

convivia com o bem-estar da classe média de Copacabana. Portanto Marimbás, o único filme 

de Herzog, é um marco na história do cinema direto no Brasil, mas não tem a qualidade 

cinematográfica que caracteriza os outros pioneiros, como Maioria absoluta e a produção do 

Farkas.   
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3.2   Maioria absoluta 

 

 Maioria Absoluta foi, provavelmente, o segundo filme rodado com som direto no 

Brasil. Segundo o site IMDb, ele começou a ser rodado no início de 1964, mas foi concluído 

após o golpe militar. Proibido pela ditadura, o média-metragem ficou sem ser exibido no país 

até 1980, mas teve exibições no exterior. Provavelmente pelo fato da obra de Leon Hirszman 

ter sido censurada no Brasil e permanecido muito anos sem ser vista, os filmes de Farkas é 

que ficaram com o título de pioneiros do som direto no país. 

 O filme tem como tema o analfabetismo, que na época atingia quarenta milhões de 

brasileiros. O narrador, o poeta e militante cultural Ferreira Gullar, diz que "decidimos 

indagar as causas através da opinião e do depoimento de pessoas que vivem em diferentes 

níveis o problema brasileiro". (MAIORIA..., 1965, 1 min.) A intenção de fazer uma pesquisa 

se desenvolve a partir do litoral e de habitantes urbanos de classe média, que se posicionam, 

em depoimentos em som sincrônico, como alienados ao problema debatido ou superiores ao 

mesmo, deixando a responsabilidade sobre o analfabetismo com os próprios analfabetos.  

 Em seguida, vai para o interior do Brasil, onde são ouvidos os pontos de vista de 

camponeses nordestinos, a maior parte em situação de miséria. Estes acusam diretamente os 

latifundiários pela condição deplorável em que vivem, mas não enxergam saída para ela.  

 No final a enquete fica em aberto com uma constatação e uma pergunta do narrador ao 

espectador: "Eles dão ao país a sua vida e a dos seus filhos. E o país o que lhes dá?" 

(MAIORIA..., 1965, 17 min.) E conclui: "O filme acaba aqui. Lá fora a tua vida, como desses 

homens, continua." (MAIORIA..., 1965, 18 min.) 

 Esta frase final foi, provavelmente, inspirada pela obra A pirâmide humana (1961), de 

Jean Rouch, que termina assim: "O filme para aqui, mas a história não acabou". (A 

PIRÂMIDE..., 1961, 87 min.)  

 No início do filme, antes do primeiro depoimento em som direto aparece uma claquete 

onde consta o nome de Arne Sucksdorff e, embaixo, Sweden. A claquete é aquela placa de 

madeira com uma aba móvel, que é batida em frente à câmera. O som do choque e o 

fotograma onde aparece o exato momento da aba encontrando a madeira torna possível 

sincronizar som e imagem na montagem.   

 A obra de Hirszman, teve o som direto realizado por Arnaldo Jabor, que acumulava a 

produção executiva. Observa-se que nos créditos iniciais de Maioria absoluta aparece o termo 
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Sistema de Sincronização - Luíz Carlos Saldanha, o que leva a crer que o som direto não 

estava em sincronismo perfeito com a imagem e o técnico fez este trabalho após a filmagem. 

 

3.3   O preço do pioneirismo 

 Além do equipamento de som, a câmera leve 16mm da marca Arriflex, com bateria e 

chassi de 100 pés, comprada por Thomaz Farkas, permitia planos de aproximadamente três 

minutos, uma infinidade se comparada às Bell and Howell de corda, cujo plano chegava no 

máximo a 30 segundos. A Arri era fabricada ainda sem blimp, dispositivo que evitava o 

vazamento do ruído do motor. Portanto, era uma câmera ainda não ideal para o som direto, 

porque não totalmente silenciosa como era necessário. 

 Bragança faz alusão às dificuldades que o pioneirismo impôs a Subterrâneos do 

futebol.  

 
Há porém, uma grande representatividade no filme de Maurice: trata-se de um dos 
primeiros filmes nacionais a utilizar o som-direto e, portanto, apresenta uma 
ingenuidade e uma precariedade no uso do equipamento que são bastante 
explicativas. Parte da incomunicabilidade entre filme e torcedores é fruto justamente 
desta precariedade, são subaproveitados os depoimentos dos anônimos (de fato, 
apenas um é ouvido com clareza). (BRAGANÇA, 2000) 

 
  

 E coloca a falta de domínio da técnica do som direto como a provável responsável pela 

"falta de diálogo" com os espectadores: "A falta de diálogo, aliás, talvez seja às vezes um 

fator mais de realização do que de intenção (sendo a primeira uma espécie de incentivo 

conjuntural para a cristalização do modo autoritário de "documentar")." (BRAGANÇA, 2000) 

 Bragança ao longo do texto imputa a Capovilla um viés autoritário ao narrar a saga do 

futebol, colocando a culpa deste olhar na ideologia marxista defendida pelo diretor naquela 

época. Além disso, o articulista expande este hipotético autoritarismo para todo o Cinema 

Novo, como se fosse uma marca dos filmes do movimento.  

 Vai na mesma linha Guimarães em sua dissertação A introdução do som direto no 

cinema documentário brasileiro na década de 1960, quando diz: "O uso que o filme faz da 

'voz do outro' é claramente monológico, das entrevistas dos frequentadores dos estádios aos 

depoimentos dos médicos e treinadores, tudo se encaminha para demonstrar as teses que o 

filme defende." (2008, p. 82) 

 Não concordo com estas colocações que considero um tanto simplistas, porque elas 
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não reconhecem o profundo olhar de compaixão que Capovilla lança aos seus personagens 

anônimos e ilustres. É como se o diretor fosse um dos apaixonados pelo futebol que ele retrata 

e ao mesmo tempo olhasse com repugnância para os subterrâneos do esporte. Ele adere ao 

universo e simultaneamente tenta se afastar criticamente, recurso que aparece em vários 

momentos de sua obra.   

 É interessante notar que, embora o som direto fosse a grande novidade tecnológica 

desses documentários, os técnicos de som direto foram totalmente improvisados. Este capítulo 

contém informações que obtive a partir de uma entrevista exclusiva com o cineasta Sérgio 

Muniz, (Apêndice A).  

 Capovilla declara que fez o som de alguns filmes devido à simplicidade de operação 

do Nagra. 

 
No Viramundo, eu fiz o som. Aprendi a fazer sem querer, usando um pouco de 
informações do pessoal de São Paulo. Mas nem eles mesmos... Todos os técnicos de 
som de São Paulo nunca tinham visto um Nagra. O Nagra era uma coisa para todos. 
Eu aprendi a operar porque não era uma coisa fora do comum. Ele era muito 
simples. Muito superior, tecnicamente, a todos os equipamentos da época, mas a 
operação era muito simples: dependia apenas de você regular o áudio e praticamente 
gravar, como se fosse um gravador comum. A diferença dele era sua estrutura 
técnica. Então fiz o som do Viramundo e fiz o som do Subterrâneos. (CAPOVILLA, 
2013, segunda parte, p. 4). 

 

 Sérgio Muniz, que foi diretor de produção de Viramundo e conviveu com as equipes 

dos outros filmes paulistas, faz comentários no mesmo sentido.  

 
Eu nunca tinha visto um Nagra na vida e gravei. O Farkas gravou, no filme do 
Geraldo mais de uma vez eu gravei. Tenho até impressão que o Vlado gravou 
alguma coisa. Não teve um técnico de som pra acompanhar o filme inteiro. No filme 
do Paulo Gil quem faz o som é o Pallero, que é o diretor de produção. (MUNIZ, 
Apêndice A, 2019, p. 199). 

 
 Perguntei ao Muniz por que eles não haviam convidado técnicos de som dos estúdios 

para aprenderem a trabalhar com o Nagra nos documentários e obtive como resposta que nem 

chegaram a pensar nisso. (Apêndice A, 2019) Esta improvisação de operadores do Nagra deu 

margem a muitos problemas de áudio, evidenciando que apesar da importância que davam ao 

som direto, o produtor e os diretores dos documentários o subestimaram.  

 O próprio Farkas, anos depois de seu início como produtor, em sua tese de doutorado 

Cinema documentário: um método de trabalho, se contradiz com o que havia praticado: "O 

registro e a reprodução dos sons nos filmes são fatores decisivos como a fotografia da própria 

imagem. O som deverá ser cuidado da mesma forma que o resto do trabalho e seu nível 
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técnico equivalente ao da fotografia." (FARKAS, 1972, p. 64) Esta recomendação não foi 

seguida por ele, pois os técnicos de som direto foram improvisados nos primeiros quatro 

filmes que produziu e em Subterrâneos do futebol, Memória do cangaço, Nossa escola de 

samba não aparece nenhum nome responsável pelo som direto. Em Viramundo aparecem os 

nomes de pessoas que não tinham qualquer experiência como técnico de som: Maurice 

Capovilla, Sérgio Muniz, Vladimir Herzog e Edgardo Pallero. 

 

3.4   Cinema direto e Cinema verdade 

 O estilo de cinema direto, que foi ensinado por Arne Sucksdorff no curso do MAM, 

era baseado numa filmagem com câmeras de bitola 16mm leves e na captação do som 

sincrônico com um gravador portátil Nagra. Este modo de filmar permitia o registro da voz de 

personagens, também a gravação do ruído de cada local (som ambiente), incluindo, se fosse o 

caso, a música executada durante a filmagem. Dessa forma, imagem e som passavam a ser 

registrados simultaneamente em qualquer lugar, o que potencializava a realização de 

documentários.  

 Ramos indica que estas inovações tecnológicas possibilitaram uma revolução na 

estética do documentário. 

 
O Cinema Verdade/Direto revoluciona a forma documentária, através de 
procedimentos estilísticos proporcionados por câmeras leves, ágeis e, 
principalmente, o aparecimento do gravador Nagra. Planos longos e imagem tremida 
com câmera na mão constituem o núcleo de seu estilo. O aparecimento do som 
direto conquista um aspecto do mundo (o som sincrônico ao movimento) que os 
limites tecnológicos haviam, até então, negado ao documentário. Através do som do 
mundo e do som da fala, o Cinema Verdade inaugura a entrevista e o depoimento 
como elementos estilísticos. (RAMOS, 2004, p. 85). 
 
 

 Até o surgimento deste equipamento, o documentário tinha limitações muito grandes, 

pois era preciso filmar primeiro sem som e depois sonorizar em estúdio. Assim, os 

documentários, na maioria das vezes, recorriam ao locutor, à voz "over", chamada "voz de 

Deus", e aos letreiros sobre cartelas ou imagens. A música também tinha de ser registrada em 

estúdio. O realizador poderia, no máximo, gravar o som ambiente de cada local com um 

aparelho simples, o que possibilitaria a construção de uma trilha de ruídos durante a edição.  

 Esta forma de realizar filmes com som direto já era utilizada na França, batizada com 

o nome de Cinema Verdade, onde Jean Rouch e Edgar Morin haviam feito Crônica de um 
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verão (1961), e nos Estados Unidos, onde o estilo ganhou a denominação de Cinema Direto, 

tendo como um dos protagonistas, Robert Drew, com Primárias (1960).  

 Os dois estilos se pareciam, mas guardam diferenças importantes. Enquanto o Cinema 

Verdade preconizava a interação do realizador com os personagens e, por vezes, sua 

interferência, chegando ao ponto do realizador aparecer na tela, o Cinema Direto propunha a 

não interação. Para Drew, o realizador deveria ser que nem uma mosca na parede, só 

observando o fato. 

 Este novo meio de gravar o som de forma sincrônica em qualquer ambiente ao mesmo 

tempo em que se filmava, trouxe uma infinidade de possibilidades de realização de filmes, 

que enriqueceu o gênero documental e o aproximou da força da ficção. A partir daquele 

momento o documentário passou a interessar um maior número de cineastas por sua riqueza 

de linguagem e o público correspondeu aos estímulos, prestigiando as novas produções. Mas 

o recurso também criou uma certa dependência da entrevista em síncrono, o que gerou um 

número enorme de filmes que utilizam sempre a mesma linguagem, causando exaustão.  

 Os primeiros filmes brasileiros com som direto se aproximam mais do estilo francês 

do Cinema Verdade porque a relação do cineasta com seus personagens é quase sempre 

evidente, mesmo quando ele não faz perguntas aos entrevistados.   

 Muniz afirma que Soares, Sarno, Capovilla e Giménez ainda não conheciam nem a 

obra de Rouch e Morin, nem a de Drew.  

 
A gente vai conhecer Jean Rouch e Edgard Morin depois que os filmes foram 
apresentados no Festival do Rio em 65. Primeira vez que se tem contato com os 
mestres desse cinema direto. E esses quatro filmes não tem antecedentes, digamos 
assim, de formação que tenha passado pelos irmãos Maysles, Edgard Morin, pelo 
Jean Rouch. Não se pode dizer que esses filmes são filhos deles, não são. A gente 
pode dizer que são irmãos. Inclusive tanto o Rouch, quanto Morin, e outros críticos 
que vieram para o Festival de Cinema do Rio em 65 ... Vieram Louis Marcorelles, 
Marcel Martin, Robert Benaiou e o Rouch, que promovem muito esses filmes na 
Europa... se encantaram pelos personagens e fizeram longas matérias e continuaram 
acompanhando os filmes por muito tempo, mas tem esse dado: é um contato 
posterior ao lançamento dos filmes. (MUNIZ, Apêndice A, 2019, p. 198). 

 

 Segundo Muniz (Apêndice A, 2019), Sarno tinha proximidade com o documentário 

cubano, porque havia trabalhado como assistente de Santiago Alvarez, mas este ainda não 

fazia uso do som direto. Capovilla era próximo do documentário de Birri, porque tinha 

estagiado na Escola Documental de Santa Fé onde fora realizado Tire dié, do qual Giménez 

era integrante da equipe. Mas esta experiência ainda utilizava o som direto de forma precária, 

porque contavam com um gravador de pouca qualidade, que não gravava na mesma 
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velocidade da câmera, portanto o som devia ser sincronizado na pós-produção com resultado 

problemático. 

 De acordo com Muniz (Apêndice A, 2019), os filmes Subterrâneos do futebol, 

Memória do cangaço, Viramundo e Nossa escola de samba foram produzidos 

simultaneamente, entre maio de 1964 e início de 1965, sendo que Memória do cangaço ficou 

pronto um pouco antes dos outros. 

 

3.5   Subterrâneos do futebol 

 Com roteiro do próprio diretor, título tirado do livro homônimo do jornalista e técnico 

de futebol João Saldanha (com autorização dele) e texto de Celso Brandão, o documentário 

utiliza a voz sincrônica, a voz-off - aquela que não está em síncrono ou é emitida por um 

personagem que não está em quadro -, e a voz-over - quando o locutor (ou o personagem) 

narra em um espaço diferente daquele da filmagem. A voz-over dá uma impressão de 

distanciamento, enquanto a voz-off, aproxima o entrevistador do entrevistado. 

 

3.5.1   Subterrâneos decupado 

 O começo de Subterrâneos do futebol serve como uma introdução, onde imagens do 

espetáculo futebolístico se destacam, por vezes se transformando em fundo para os letreiros 

da produção. O início é um plano geral do túnel de um estádio que leva a um campo de 

futebol, onde dois homens em silhueta se deslocam. No som, ouve-se um atabaque em 

primeiro plano. Surge o título do filme sobreposto à imagem. 

 Imagens de pernas que jogam futebol no campo. Sobre elas os créditos. 

 Imagens diversas de partida noturna enquanto surgem os nomes da equipe técnica. 

 Torcida no campo com bandeiras.  

 Na estação de trem de subúrbio, pessoas saem dos vagões. O locutor diz que milhares 

de torcedores de futenol vão aos estádios através de diversos meios de transporte, inclusive a 

pé. Homens caminham.  

 Bandeiras são agitadas pela torcida no estádio e locutor fala que não importa se chove 

ou se tem sol.  

 Jogadores sobem a escada rumo ao campo e locutor diz que o futebol é uma paixão 

que domina o brasileiro. 
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 Com lente zoom, que permite variar o enquadramento enquanto se filma, imagem vai 

do geral a quadro fechado de um grupo de torcedores na arquibancada. Locutor: "Por que 

você vem ao futebol?" Homem de bigode e óculos, com jornal sobre a cabeça, responde: "Eu 

venho porque atualmente eu acredito que o esporte seja a diversão mais barata que nós temos 

no Brasil e é uma distração inocente, né? E eu acredito que o nosso futebol é um ambiente 

que melhor se ajusta à psicologia do brasileiro." (SUBTERRÂNEOS..., 1965, 1 min.) 

 Imagens de uma partida diurna. Homens passam pela catraca do estádio. Jogadores 

entram em campo tendo a torcida ao fundo. Locutor conta que mais de mil jogos por semana 

se realizam no Brasil. Homem com o rosto grudado no alambrado. Rostos de torcedores 

colados um no outro. O locutor comenta que aos domingos uma multidão esquece de tudo 

para ver seus ídolos. Dois homens sentados na arquibancada. Um dos homens fala em 

síncrono: "Negócio seguinte: torcedor vem no campo aplaudir o time dele, porque numa hora 

dessa com o sol causticante como esse aqui, ele nem lembra que deve uma prestação da casa 

fulano de tal ou então deve para o vizinho. Não dá nem pra lembrar..." O homem ao lado 

completa: "Que deve aos amigos também..." (SUBTERRÂNEOS..., 1965, 2 min.) 

 Torcida na arquibancada. Árbitro no campo. Torcida sentada na arquibancada. O 

locutor anuncia o início da partida. Time do Santos entra em campo durante o dia. Pelé corre 

acompanhado pela câmera. O locutor indaga se o espectador conhece Pelé. Torcedor grudado 

no alambrado. O locutor declara que ele aumentou o amor do brasileiro pelo futebol e até as 

crianças sabem gritar seu nome. Jogadores em formação clássica para foto. Imagem da 

torcida. Pelé, ao lado de jovem, é fotografado.  

 Sorveteiro no meio da torcida. Ele batuca na caixa de sorvete. Homem de chapéu fala: 

"Eu venho ao futebol pode tá chovendo ou não tá. Corintiano, perco o dia de serviço, mas eu 

venho no jogo. Sou corintiano pra qualquer maneira." (SUBTERRÂNEOS..., 1965, 3 min.) 

 Árbitro apita início de partida. Homem com chapéu junto ao alambrado. O locutor 

chama a atenção do público para vivenciar as emoções do espetáculo. Pelé corre, dribla, é 

marcado. O locutor fala que o futebol é o esporte dos ídolos, dos dribles, dos gols 

excepcionais. Menino e homem torcem. Pelé corre, defesa tira a bola dele. Torcedor reclama. 

Pelé dribla dois adversários. Soldado na arquibancada põe a mão no capacete. Repórter com 

microfone ao lado do campo. Jogador chuta. Goleiro defende. Menino e homem assistem. 

Torcedor em pé na arquibancada rezinga. Dois jogadores disputam a bola. Jogador chuta. Em 

plano geral bola entra no gol. O locutor diz que parece impossível os gols que os jogadores 

fazem e que o público está acostumado a dizer que são jogadas no melhor estilo brasileiro. 

Jogador faz gol e salta para comemorar. Torcida agita bandeiras. Dois jogadores disputam a 
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bola. Homem com fone de ouvido ligado ao rádio portátil observa tenso a partida. Confusão 

na área, é gol. Torcedor comemora.  Jogador chuta e goleiro pega. Torcedor faz cara esquisita. 

Câmera de TV transmite jogo. Fotógrafo observa a partida atrás do gol. Jogador chuta ao gol. 

Pelé corre e abraça companheiros. Torcedores pulam na arquibancada. Pelé abraça o parceiro. 

Torcida agita bandeiras e solta rojões enquanto o enquadramento vai de plano fechado a 

aberto. Jogadores trocam passes. O locutor conta que o futebol mistura ciência, arte, 

malabarismo e é capaz de levar milhares de pessoas à loucura, tanto na derrota como na 

vitória de seu time. Além disso, é capaz de gerar aos seus protagonistas o sonho de salários 

milionários. Torcida agitada. Time carrega bandeira do clube pelo campo. O locutor fala que 

os jogadores mais queridos precisam dedicar algum tempo para os autógrafos. Jogadores e 

equipe técnica do time se abraçam no campo. 

 Torcida calma. Estádio do Pacaembu lotado. O locutor declara que viver sem tudo isso 

é como estar sozinho, em silêncio. Imagem do estádio vai da esquerda à direita sem qualquer 

som.  

 Bebê nu caminha atrás de bola num campo de várzea e o locutor diz que ali nasce um 

talento. Três garotos e uma menina jogam bola num campo de bairro. O locutor conta que nos 

bairros paulistanos humildes as crianças pobres e sem escola se apaixonam pelo futebol. 

Homens jogam em campo de várzea. Árbitro apita. Torcedor de costas assiste jogo. Garoto 

come sanduíche e olha jogo. Imagem geral de partida. O locutor comenta que basta um 

terreno, duas traves, uma bola e dez jogadores para começar. Torcida em pé ao lado do 

campo. Bandeirinha corre ao lado do campo, com torcida em pé atrás dele. Jogador sentado 

no gramado bebe água, ao lado de outros colegas. Time descansa. Jogador sentado na grama. 

Homem numa tenda prepara bebida. Espetinho de carne é assado. O locutor diz que sem 

dinheiro para ir a clubes, entre indústrias, casas e terrenos baldios eles encontram no futebol 

uma vávula de escape. Torcedores em pé ao lado do campo de várzea. Torcedores 

comemoram gol. O locutor fala que eles aprendem a chutar a bola e também a sonhar. 

Jogador bate pênalti. Outros também cobram penalidade. E prossegue dizendo que sonham 

com dinheiro, fama, com um futuro próspero, mas essas coisas chegam só para alguns. 

Torcedores comemoram os gols de pênalti. Torcedores alegres. Goleiro que defendeu o chute 

é carregado nos ombros. Imagem congela e o locutor lhe deseja boa sorte e diz que o encontra 

nos estádios. 

 Num ginásio de futebol de salão, um atleta, sentado no chão, olha para frente. Voz-off 

diz: "Meu nome é Luis Carlos de Freitas, nasci em agosto de 1946." O rapaz continua o 

depoimento em síncrono: "Jogo no Palmeiras há mais ou menos uns cinco anos. Pretendo ser 
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jogador de futebol daqui um ano e meio, mais ou menos. Eu fui escolhido entre dois mil 

garotos para interpretar o papel de Pelé. E o meu salário foi cem mil cruzeiros, mas eu tive 

uma tristeza muito grande porque minha mãe faleceu antes do filme ser exibido." Atletas 

sentados no chão do ginásio olham para um membro da equipe técnica que fala, mas não se 

ouve a voz. Luis continua em off: "Eu moro com meus pais e meus irmãos no bairro da Casa 

Verde." Imagem de Luis, seu depoimento prossegue em off: "Numa casinha pouco simples, 

mas que é bem cômoda." Atletas sentados e ao fundo o treinador Vicente Feola e mais um 

homem. Luis segue em off: "Para todos nós. Eu no cinema, foi bom e não foi ser Pelé no 

cinema." Feola e o outro homem falam com jogadores, mas suas vozes não são ouvidas. Luis, 

off: "Porque, de um lado o pessoal começou a me chamar de mascarado, dizendo que eu tava 

querendo imitar Pelé. Eu também não quero ser Pelé. Eu quero ser Luis Carlos, um jogador 

bom como minha própria personalidade, e a minha própria moral." Luis no meio dos colegas. 

Luis, off: "E tô aqui no Palmeiras tentando e agora que fui convocado pela seleção júnior, que 

vai ao exterior, vou voltar e tentar no time de cima ganhar um pouquinho de dinheiro, ter um 

pouco de fama para poder ajudar meus pais que são modestos." (SUBTERRÂNEOS..., 1965, 

8 min.) 

 Feola, de terno e gravata, declara em síncrono: "Evidentemente Feijão tem qualidades, 

mas também esta situação toda especial, advinda do filme com Pelé, lhe trouxe uma situação 

de avanço na sua carreira." Jovens se exercitam no ginásio. Feola prossegue em off: "Mas 

agora tamos procurando colocá-lo no seu devido lugar, no seu tempo, e ele compreendeu 

realmente esta situação e está procurando seguir aquele caminho certo. Ele não pode ser Pelé. 

Pelé é Pelé e Feijão tem muitas qualidades para se tornar um grande jogador, como outros 

mais que estiveram na seleção olímpica em Tóquio e aqueles que aqui estão defendendo a 

jaqueta da Federação Paulista de Futebol, assim como outros tantos que não foram 

convocados em virtude da situação do campeonato." (SUBTERRÂNEOS..., 1965,    min.) 

 Jogadores fazem exercício no campo de um estádio. O locutor diz que Feola está 

certo, pois nem todos podem ser iguais a Pelé ou ganhar o mesmo que ele, mas todos têm as 

mesmas obrigações. Jogadores fazem abdominais no campo do estádio do Palmeiras. O 

preparador físico Júlio Mazzei coordena os trabalhos. Atletas fazem outros exercícios. 

Enquanto Mazzei fala em síncrono, enquadramento fecha em seu rosto: "Bom, tendo em vista 

a vivência que nós temos com os problemas do jogador de futebol, analisando seu 

comportamento emocional, nós podemos verificar que o jogador profissional não é realmente 

um ser comum. Ele deixou de ser comum para se tornar um objeto de domínio 

público."(SUBTERRÂNEOS..., 1965, 11 min.) Jogadores saltam barreiras e correm. Goleiro 
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treina no gol. Atletas pulam e correm sob a coordenação de Mazzei, que declara em síncrono: 

"É preciso analisar porque nós consideramos o jogador de futebol não um ser humano 

comum. Há vários fatores que implicam nesta razão de ser. O jogador de futebol é um homem 

cuja profissão é limitadíssima. Seu ganho material para sua sobrevivência, dos seus, da sua 

família se resume apenas a quinze anos de vida. E agora o que pensa um homem cujo ganho 

material se resume a um pequeno trecho de sua vida. O que será esse homem depois que 

terminar o futebol? Como ele fará para ganhar o sustento de sua família? Será que seus 

amigos serão os mesmos de agora?  Será que a crônica vai estimulá-lo da mesma forma que 

faz agora?" Jogador Vavá sorri. Mazzei, agora em off: "Essas são as perguntas que nós 

precisamos fazer a nós mesmos ao analisar o jogador de futebol." (SUBTERRÂNEOS..., 

1965, 12 min.) 

 Jogadores do Palmeiras se exercitam em formação enquanto assobiam. Atletas de 

outros times em partidas em estádios. Jogadores formam barreiras. Adversário cobra falta. 

Confusão na área. Expressão de torcedor. Disputa de bola. Pernas driblam e defendem. 

Torcedor observa. Partida num estádio. Atleta deitado no gramado é abanado com camisa. 

Jogador na balança. Homem com jaleco de médico, sentado à mesa, fala em síncrono: "Bem, 

outro problema sério que o médico dentro do futebol encontra, é aquele do jogador recém 

tratado ou recém curado de algum problema sério, que tem receio de voltar a jogar, de voltar a 

disputar boas partidas em função de uma lesão ou uma contusão recentemente tratada." O 

médico examina alguns jogadores com instrumentos. Em off, ele prossegue: "Evidentemente é 

um trabalho de psicologia, de preparo espiritual que a gente deve proceder nesse atleta para 

que ele se sinta à vontade, se sinta normal como antes da sua contusão." 

(SUBTERRÂNEOS..., 1965, 14 min.) 

 O goleiro Waldir Perez declara em síncrono: "O problema nosso do jogador em si, a 

contusão, é difícil no início, mas a recuperação nossa é que nos perturba bastante, porque essa 

parada, nós somos obrigados a ficar parado, é que nos deixa psicologicamente um pouco 

abatido. Atletas treinam em campo. Waldir continua, em off: "Mas são coisas que nós 

devemos superar dentro do futebol, que contusões são consequências deste mesmo futebol."  

(SUBTERRÂNEOS..., 1965, 15 min.) Waldir com metade do corpo dentro de um aparelho. O 

locutor comenta que são dois jogos semanais, quatro treinos, não tem descanso e só para 

quando está doente ou machucado. E que a cada parada o medo aumenta, pois a competição é 

grande e ele pode perder o lugar para sempre e ficar esquecido. 

 Jogadores treinam em estádio. Bilheteiro é visto a partir do interior da bilheteria. 

Homem compra entrada. O locutor questiona quanto paga um torcedor em cada jogo. 
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Policiais no alto da escada que leva ao campo. O locutor diz que é bastante pelo pouco que 

recebe. Imagens de torcida controlada por policiais na arquibancada. O locutor finaliza 

dizendo que o espectador paga para enfrentar sol, chuva e derrotas, além de sustentar o salário 

dos craques, os clubes e proporcionar em cada jogo rendas astronômicas. Bilheteiro conta 

dinheiro. 

 Policial se aproxima de torcedor na arquibancada e tira o guarda-chuva que ele tem na 

mão. O locutor conta que na hora da briga acontece sempre a mesma coisa: prisão. Torcedor 

com ferro na mão é seguro por policial. Homem com guarda-chuva tem policial próximo. 

Policiais no meio da torcida na arquibancada. Torcida pula de alegria. Dois torcedores 

apontam o dedo para arquibancada. Imagem vai de baixo para cima e enquadra grupo que 

pula. Grupo de Policiais, um deles conduz torcedor.  

 Dirigente fala em síncrono: "Foi um campeonato duro, um campeonato difícil, como é 

esse campeonato paulista..." Dois jogadores disputam bola no campo. Jogador chuta e 

comemora gol. Dirigente, em off: "Enfrentando, o Santos saiu-se bem e hoje aqui em Vila 

Belmiro deu uma demonstração da sua fibra e da sua capacidade, mostrando que é de fato o 

campeão do Brasil, o campeão de São Paulo, o campeão do mundo." (SUBTERRÂNEOS..., 

1965, 17 min.) 

 Jogador sem camisa abraçado a homem de chapéu e fraque enquanto locutor fala que 

após cada jogo vem o abraço dos diretores, mas só em caso de vitória. Homem segura cabo de 

vassoura com um peixe de papelão no alto onde está escrito Santos F. C.. Torcedores nas 

dependências de um prédio. Torcedor com o cartaz do peixe pula de alegria. 

 Dirigente que falou antes, diz em síncrono: "É um por todos e todos por um, portanto a 

toda diretoria..." Bola é disputada no campo. Dirigente, em off: "...a Nicolau Moran, que 

responde pela Vice-presidência de Esportes, a Augusto Saraiva, que é do Departamento de 

Futebol..." Três homens de terno e gravata sentados num banco ao lado do campo. Dirigente, 

off: "...Athiê Jorge Cury, que é o Presidente. Eu sou Vice-presidente de Administração..." 

Imagem da torcida na arquibancada. Dirigente, off: "...toda essa diretoria, todos os seus 

diretores coesos apoiaram os atletas, daí esse resultado que nós temos visto desde 1955." 

Jogadores disputam bola em campo com poças de água. Dirigente, off: "Os diretores unidos, 

sempre coesos e aí estamos liderando, há dez anos quase, o futebol do mundo." 

(SUBTERRÂNEOS..., 1965, 17 min.) 

 Pelé corre no campo, chuta, cai, comemora gol com companheiros. Pelé corre com 

bola seguido por marcador. Pelé chuta, marca gol e comemora. O locutor pergunta se alguém 

dos espectadores do filme gostaria de ser jogador como Pelé. (Foto 2) Pelé com 
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companheiros. Pelé dribla adversário. O locutor fala para prestar atenção nos trancos que Pelé 

leva em campo. Pelé dribla em partidas diversas. 

 
Foto 2: (da esquerda para a direita) Capovilla, o câmera Armando Barreto e Pelé, durante as filmagens de 
Subterrâneos do futebol. 

 
(Fonte: www.carmattos.com) 

 

 O locutor diz que mesmo Pelé, o maior craque do Brasil, tem dificuldade de encarar os 

riscos do futebol, portanto ele está sempre ameaçado e traz nas pernas as cicatrizes 

provocadas pelos adversários. Jogadores no campo. Pelé sentado ao lado do campo, atendido 

por massagistas. Fotógrafos registram o craque. Pelé levanta ajudado por massagista. 

Repórter, off: "Pelé, a primeira pergunta que eu faço a você. Já fiz vários tipos de pergunta, 

agora quero fazer uma assim..." Pelé cercado de repórteres com rádios de transmissão na mão. 

Repórter, off: "Você acha que a fama lhe faz bem ou lhe faz mal?" Pelé está em quadro, mas 

sua fala não tem sincronismo: "Há certos momentos que é bom a fama, porque é melhor a 

gente ter a fama do que ser uma pessoa esquecida." Pelé fala a um repórter, mas sua voz não 

está sincronizada: "Há momentos também que queremos estar sossegados, tranquilos, e a 

fama atrapalha." (SUBTERRÂNEOS..., 1965, 19 min.) 

 Muitos rádios transmissores na frente do ídolo. Pelé, off: "Mas eu não acredito que 

seja boa a vida de jogador. Eu acho que o jogador de futebol é um escravo e não tem dia 

marcado, não pode assumir compromisso com ninguém e outra que é uma profissão de quinze 

anos. Um jogador que tem sorte nestes quinze anos em fazer seu pé-de-meia, está bem. Mas o 

que não tem sorte de fazer o pé-de-meia, futuramente, como vai viver?" Pessoas olham fotos e 

cartazes comemorativos da carreira de Pelé e do Santos Futebol Clube. Repórter, off: "Pelé, eu 
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sei que você como outros jogadores teve seu início, é muito natural, mas muitos não dão valor 

ao que já alcançaram. Então eu pergunto: foi difícil seu início de carreira?" Pelé, off: "É claro, 

todos começos são bastante difícil, acredito em todos setores da vida ..." Caixa de engraxate 

com texto dizendo que Pelé, quando criança, ganhava a vida, ajudando seus pais, com aquela 

caixa de engraxate. Pelé, off: "...o começo é bastante difícil. Eu tive dificuldade e eu posso 

também adiantar que, ao mesmo tempo, tive facilidade porque encontrei bons amigos aqui no 

Santos que me ajudaram bastante, e se eu sou o que sou hoje eu devo muito aos torcedores do 

Santos, principalmente..." Atletas sem camisa no vestiário do Santos. Pelé, off: "...aos amigos 

do Brasil e, particularmente, aos jogadores do Santos."  Repórter, off: "Muito obrigado, Pelé, 

um grande abraço." (SUBTERRÂNEOS..., 1965, 20 min.) 

 O irmão de Pelé diz em síncrono: "Eu acho que o meu irmão é o maior jogador do 

mundo porque..., eu estou com a massa, entende?" Pelé e Pepe no vestiário. Irmão, off: 

"...porque todo mundo acha que ele é o maior jogador do mundo, então eu também acho que 

ele é o maior jogador do mundo, aliás, não porque o pessoal acha, mas eu vejo também que 

ele é o melhor jogador do mundo. Porque aquele que não estiver com o fato é louco. Não 

poderia ir contra, de maneira alguma. De qualquer forma, eu não seria jogador de maneira 

alguma. Nunca iria ser um grande jogador de futebol. Sempre aquele jogadorzinho medíocre 

porque, na família, ter duas pessoas fortes é muito difícil. Pelé já joga por mim e pela família 

toda. Eu fico plenamente satisfeito de saber o que ele é." Repórter, off: "Por que você quer ser 

jogador de futebol? Só porque o Pelé é, ou não?" Irmão, em síncrono: "Eu nunca quis ser 

jogador de futebol, apenas jogo futebol assim por esporte, por divertimento, não pra ganhar a 

vida, porque se eu for procurar ganhar a vida com futebol, eu morro de fome." 

(SUBTERRÂNEOS..., 1965, 21 min.) Imagens de torcedores. Pelé sai do vestiário, é 

cumprimentado por muita gente e protegido por policiais.  

 Jogador fala em síncrono: "Ser jogador de futebol profissional, de um modo geral, não 

é bom, pois o jogador tem o passe preso, concentrações alongadas, excursões intermináveis, o 

que totaliza que o jogador de futebol se torne um escravo do clube, e das vontades dos 

dirigentes dos seus clubes. Encontramos muitas vezes dirigentes que veem a dificuldade com 

que jogadores encontram na vida para se dedicar ao clube de corpo e alma, e esses dirigentes 

não dão o devido valor ao atleta." Jogador que falou corre pelo estádio e a câmera o 

acompanha. Jogador, off: "Sou Zózimo Alves Calazans, jogador profissional de futebol. 

Joguei muito tempo no Bangu Atlético Clube, onde tive a felicidade de ser convidado pra 

Seleção Brasileira, na qual me tornei bi-campeão mundial e mantenho esperança em voltar a 

ser convocado para o Tri Mundial na Inglaterra." (SUBTERRÂNEOS..., 1965, 24 min.) O 
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locutor comenta que Zózimo é Bi-campeão do Mundo, ex-jogador de grande clube, está 

esquecido numa cidade pequena. Zózimo, a mulher e o filho na copa da casa deles. O locutor 

questiona por que razão acontece isso com Zózimo e ele mesmo responde que o jogador foi 

acusado de suborno pelos dirigentes. Esposa diz em síncrono: "Em relação ao problema da 

concentração, eu sei que tem sido um problema bastante difícil pras mulheres dos jogadores 

enfrentar, porque eu tenho tido bastante exemplo, inclusive um exemplo que eu tive numa 

excursão que ele fez de três meses e dez dias." Imagem de Zózimo. Mulher retoma fala em 

síncrono: "Foi uma coisa emocionante porque eu senti bastante a falta dele, inclusive eu tive 

um traumatismo de nervos que até hoje veio abalar minha saúde. Eu sinto hoje que não sou 

mais aquela que tinha os nervos fortes. Eu estou completamente exausta. Meus nervos estão 

cansados de tanta emoção, de tanta espera sobre as viagens demoradas e eu sinto bastante 

traumatismo." Zózimo e mais dois homens jogam cartas. Esposa, off: "E aqui quando eu me 

encontro só, que ele está na excursão, isto eu não posso deixar de relatar porque é uma 

angústia tremenda. Eu sinto uma dificuldade de viver sozinha..." Zózimo na concentração do 

time joga dominó com colegas. Esposa, off: "...nestes tempos que se encontra fora, porque é 

uma saudade tremenda que eu sinto. É uma coisa que eu não acostumo e creio que não 

acostumarei nunca. Esse problema de excursão e concentração." (SUBTERRÂNEOS..., 1965, 

25 min.) 

 Torcida na arquibancada. Torcida em dia de chuva. Torcedor grudado no alambrado. 

Imagem de mão que agarra alambrado. Homem de chapéu na arquibancada fala em síncrono: 

"O futebol brasileiro, sendo um dos maiores do mundo, incentivado pelos diversos diretores 

que nós temos, que incentiva numa parte, mas em outra também não, porque muitos 

desacreditam de certos dirigentes." Imagens de torcedores enquanto homem continua em off: 

"Mas quanto ao torcedor, ele não toma conhecimento de certos dirigentes, porque ele só se 

interessa pelo futebol. Ele frequenta a praça de esportes sem tomar conhecimento de direção. 

Aí tem aquele fanatismo. Muitas vezes até se descuida." (SUBTERRÂNEOS..., 1965, 26 

min.) 

 Torcida briga na arquibancada. Goleiro no campo. Arqueiro sentado com machucado 

no rosto e no joelho. Jogador com sangue no rosto corre para sair de campo. O locutor diz que 

isso representa apenas um pouco do futevol do Brasil. Briga na torcida. O locutor conta que 

por trás da bela jogada há um problema humano escondido dos torcedores. Jogador com 

sangue no rosto. O locutor fala que a imprensa ajuda na criação dos mitos que valem dinheiro, 

mas na verdade o jogador não passa de um operário de vida curta. Jogador no campo é 

atendido pelo massagista. O locutor diz que o jogador é uma mercadoria perecível, cujo valor 
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é determinado pelos clubes e seus dirigentes. Ele é uma fonte de renda que se arrisca muito e 

ganha pouco. Confusão na arquibancada. O locutor fala que a torcida sofre nas derrotas e 

comemora nas vitórias. Jogador deitado em campo sendo atendido. O locutor comenta que o 

futebol é uma válvula de escape que alivia o trabalho em excesso, a grana curta e até a falta de 

comida. E pergunta para o espectador quem é que ganha com tudo isso.  

 Torcedores com expressões estranhas. Briga na arquibancada. Torcida invade o campo 

num estádio. Foto fixa de árbitro fazendo gesto para parar a partida. Lente Zoom fecha na 

torcida que invade campo. Torcedor é carregado no campo. Torcedores aflitos. Frente de 

estádio com ambulância e gente contida por policiais. Torcedor é atendido deitado no campo. 

Torcedor é carregado por policial e outro homem. Sapatos, chapéus e sandálias amontoados. 

Torcedor amparado por homem. Homens carregam tábua sobre a qual estão chapéus e 

sapatos. Corrente de policiais de mãos dadas protegem dirigentes e jogadores. Árbitro sai do 

gramado protegido por policiais. Torcedores deixam arquibancada. Pelé desce a escada que 

leva ao vestiário. Torcedora agita bandeira do Corinthians. Torcida deixa estádio. Imagens de 

estádio quase vazio.   

 Entra som de torcida. Torcedores agitam bandeiras e soltam rojões. Torcedora grita, 

mas não se ouve a voz. Ela gesticula. Em off, homem grita: "E pro Santos nada! E como é que 

é? Pique, pique." Homem, em síncrono, pula e grita: "É hora, é hora..." É o mesmo torcedor 

que já apareceu com o cartaz do peixe preso no cabo de vassoura. Homem, síncrono: "...rá-

tim-bum. Santos, Santos. Campeão paulista de 1964. Glória do futebol paulista. Glória do 

futebol brasileiro. Não há, nem pode haver melhor, porque sou do Santos, sou da cidade de 

Santos. Os paulistas têm nojo de não ter uma cidade que nem a nossa. Eles não têm praia pra 

tomar banho. Só a nossa, Santos, Santos." Fogueiras nas arquibancadas vazias. Homem, off: 

"Eu que te acompanhei Santos, eu que vivo do seu lado. Você é o maior time do mundo. Você 

vai ganhar do Flamengo, vai ser campeão sul-americano." (SUBTERRÂNEOS..., 1965, 30 

min.) Fogueira. Torcedores passam na frente de fogueiras na arquibancada à noite. 

(SUBTERRÂNEOS..., 1965)  

 Fim.  

 

3.5.2   Subterrâneos comentado 

 A estrutura do documentário é calcada na sucessão de personagens, cada um 

representando uma fase da vida do jogador de futebol, embora elas não apareçam em forma 

linear.  
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 A questão central do filme está na boca do locutor, portanto do realizador: "Como 

válvula de escape o futebol compensa uma semana de excesso de trabalho, de pouco dinheiro 

e até de fome. Quem ganha com tudo isto?" (SUBTERRÂNEOS..., 1965, 28 min.) 

 Esta pergunta é endereçada ao espectador do filme, dando prosseguimento ao diálogo 

locutor-espectador. É uma forma de provocar o público, de fazê-lo pensar, de exigir sua 

participação na reflexão sobre o tema, que aqui se caracteriza pelo paralelo entre um jogador e 

um operário, ou seja, um trabalhador de pouca qualificação que é explorado pelo empresário. 

O cineasta coloca no mesmo nível o futebolista e o proletário, que em certos momentos se 

transforma em torcedor e ocupa a arquibancada. Ele tenta despertar a consciência de classe 

deste oprimido que vai ao campo ver um outro oprimido se exibir como se fosse um escravo 

gladiador da Roma antiga. E explicita o caráter alienante do esporte chamando-o de "válvula 

de escape", compensador da exploração econômica levada a cabo pela elite, que fica 

escondida atrás da palavra "quem".   

 Neste filme o texto é escrito por um jornalista esportivo e a locução é de um 

profissional, destoando de Viramundo e Memória do cangaço, onde texto e locução são de 

autoria dos diretores. E também difere de Nossa Escola de Samba, cujo texto é redigido tendo 

como base o depoimento do presidente da Escola e a locução é de um profissional. 

 Na Contracampo, Capovilla destaca a diferença na utilização do som entre Viramundo, 

de Geraldo Sarno, e o seu Subterrâneos: "O meu tem narração, mas no caso do Viramundo 

nem isso, então era a voz do homem que valia." (CAPOVILLA, 2000) 

 Capovilla se equivoca ao dizer que Viramundo não tem narração, pois o filme é 

narrado pelo próprio diretor, num texto de tom sociológico, diferentemente de Subterrâneos 

onde o matiz é jornalístico e falado pelo ator Anthero de Oliveira. Além disso, a música 

cantada por Gil funciona também como uma narração. 

 O curioso em Subterrâneos é que o locutor interage com os torcedores fazendo 

perguntas e estes respondem em som sincrônico. Quer dizer, a "voz de Deus" (voz-over) 

dialoga com a "voz do povo". 

 Mas não é apenas dessa maneira que a palavra dos apreciadores do esporte surge, 

porque em vários momentos despontam depoimentos deles sem que a pergunta seja ouvida. 

Esta é uma outra forma de usar o som direto, utilizando exclusivamente as respostas unidas 

umas às outras, pois assim já fazem sentido.  

 No plano em que um goleiro é levantado sobre os ombros de torcedores que 

comemoram sua performance no jogo recém-terminado, o locutor também conversa com o 

arqueiro como se fosse um colega de time.  
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 É visível a falta de síncrono nas cenas da entrevista de Pelé dentro do campo. Chega a 

incomodar a falta de sincronia nesse trecho. Fica claro que Capovilla valorizou mais o 

conteúdo da fala do craque do que o aspecto técnico da sincronização entre imagem e som. 

 A sequência das pessoas invadindo o campo e dos tumultos nas torcidas é muda. A 

maior parte desses planos, provavelmente, é do Canal 100, jornal para salas de cinema que 

possuía um enorme arquivo sobre futebol e está indicado nos créditos finais do filme. São 

numerosos eventos onde aconteceram problemas graves como brigas de torcida, invasão de 

campo, intervenção dos policiais, e não poderiam ser cobertos apenas pela pequena equipe do 

documentário em poucos dias de filmagem. 

 Outra colaboração dos profissionais acostumados a cobrir futebol está na participação 

do operador de câmera Armando Barreto, que trabalhava numa empresa de televisão e foi, ao 

lado de Thomaz Farkas, o responsável pela fotografia e câmera do média-metragem.  

 De acordo com Bragança "Capovilla quer fazer um filme-denúncia – uma tentativa de 

desmistificar o senso comum do star system em torno dos jogadores de futebol (que, naqueles 

anos 60, estava apenas engatinhando...)." (BRAGANÇA, 2000) 

 E acrescenta:  
 

Subterrâneos é um filme envelhecido, gasto pela repetição histórica de um mesmo 
discurso. Grande parte de sua crítica já está enfraquecida, seu discurso já está 
esvaziado. Capovilla fez um filme arriscado, perigoso e agressivo – cujo discurso se 
perdeu no senso comum dos filmes contestatórios e na diluição do pensamento 
crítico marxista. (BRAGANÇA, 2000).  

 
 A meu ver, Bragança condena o filme de forma superficial, pois não percebe que 

apesar do tom usado por Capovilla estar vinculado a um ponto de vista esquerdista 

dogmático, representante de um momento típico do viés stalinista dos militantes do Partido 

Comunista Brasileiro, Subterrâneos permanece sendo uma das mais profundas análises do 

futebol brasileiro e que carrega consigo um intenso amor pelo esporte, embora veja naquele 

ambiente uma representação da selvageria do capitalismo nacional.  

 Bernardet identifica na obra de Capovilla a preocupação com os "heróis de pés de 

barro", aqueles que ascendem por um breve período, atingem a glória temporária e caem 

diante do ambiente adverso.  

 
O que interessa em Subterrâneos do Futebol é o geral, não este ou aquele jogador, 
mesmo que se chame Pelé, mas o jogador. O filme traça uma curva que começa com 
um menino chutando uma bola, depois o futebol de várzea, o juvenil de um grande 
clube, o craque no apogeu da fama e a decadência. Essa linha - ascensão, com 
grande dose de ilusão, glória, queda - preocupava Maurice Capovilla, e a 
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reencontramos, com variantes, em filmes de ficção seus, como Bebel, Garota 
Propaganda e O Profeta da Fome. (BERNARDET, 2003, p.48). 

  

 Bernardet aborda um ponto temático comum entre Subterrâneos e Viramundo.  

 
No final de Subterrâneos do Futebol reencontramos um tema de Viramundo: a 
alienação, a histeria, manifestada com muita intensidade pelo rapaz do vestiário, 
mas também pela sequência toda: massas de torcedores em pânico invadindo 
desabaladamente o campo e levantando nuvens de poeira, feridos sendo 
transportados, ambulância, montes de sapatos abandonados, uma alternância de 
momentos de exaltação com depressão. (BERNARDET, 2003, p. 54). 
 

 
 

3.6   Viramundo  

 Viramundo começa com um texto sobre fundo preto: "As pesquisas realizadas para a 

elaboração do argumento deste filme foram orientadas pelos professores Octavio Ianni, Juarez 

Brandão Lopes e Cândido Procópio." (VIRAMUNDO..., 1965, 0 min.) 

 Desde o início fica claro que o diretor foi assessorado por sociólogos renomados que 

desenvolviam estudos sobre a migração nordestina para São Paulo e isto vai ficar confirmado 

no texto da locução, redigido e falado pelo próprio cineasta, que guarda um tom 

intelectualizado. 

 

3.6.1   Viramundo decupado 

 Créditos do filme sobre detalhe da tela Retirantes, de Cândido Portinari, enquanto 

entram violão e voz de Gilberto Gil, cantando letra de José Carlos Capinan, com música de 

Caetano Veloso.  

 

Quem olhar pra essa terra  

Pensa que perde a razão 

Chuva dá e chuva come 

Nas mudas da estação 

 

Vem o sol embravecido 

Esturrica a lavração 

Dando a safra com fartura 
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Dá sem ter ocasião 

Parte fica sem vendagem 

Outra fica com o patrão (VIRAMUNDO, 1965, 0 min.) 

  

 A câmera sobre o trem chega à cidade de São Paulo ainda acompanhado por Gil: 

 

Na benção meu pai me disse 

Que são Paulo era ilusão 

Dia dorme, dia não dorme 

Dia come e outro não 

 

Se pra alguns tem caridade 

Na vida dessa cidade 

Só vale ter profissão (VIRAMUNDO, 1965, 1 min.) 

 

 Voltam créditos sobre tela de Portinari só com violão 

 Volta chegada do trem à cidade de São Paulo, enquanto canção continua: 

 

Amontado contra a sorte 

Nos cavalos da pobreza 

Disse ao pai ali não chego 

Sem itenção de riqueza 

 

Desemprego e caridade 

Nas portas já da cidade 

Me esperavam pra peleja (VIRAMUNDO, 1965, 2 min.) 

 

 Voltam créditos sobre tela só com violão. 

 Volta chegada do trem na cidade com voz e violão. 

 

Quem ia perto sentia 

Meu jeito de valentia 

Na briga com minha sorte 

Que de berço já trazia (VIRAMUNDO, 1965, 2 min.) 
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 Close do semáforo da via férrea. 

 Trem vem em direção à câmera, enquanto canção continua. 

 

Quem vem aí me gritaram 

Que profissão perguntaram 

De astúcia eu não dizia (VIRAMUNDO, 1965, 3 min.) 

 

 Trem vem em direção à câmera e para na estação do Norte. 

 

Quem vem aí repetiram 

De faca, facão e fuzil 

Grito mais assombroso 

Na Terra ninguém ouviu 

 

Sou famanaz Viramundo 

Do sertão de Pernambuco 

Tudo faço e tudo avio (VIRAMUNDO, 1965, 3 min.) 

 

 Passageiros descem com malas, sacos de bagagem e mulheres com criança no colo, ao 

som do violão e voz de Gil. 

  

Quem quiser agora venha 

Nas veredas da ilusão 

Procurar com o Viramundo 

O que há de sim e não (VIRAMUNDO, 1965, 3 min.)  

 

 Entra a locução do diretor Geraldo Sarno, também um nordestino nascido na Bahia, 

dizendo que todos os dias chega a São Paulo, a maior cidade industrial do país, o chamado 

Trem do Norte. Homens com chapéus de couro e mulheres com crianças pela mão se dirigem 

para a saída da estação. A locução diz que ele traz centenas de pessoas que migram do 

nordeste em busca de trabalho. São pequenos proprietários de terra e camponeses. Uma 

multidão se desloca pela plataforma da estação. A locução declara que de 1952 a 62 migraram 

para São Paulo um milhão e duzentos e noventa mil indivíduos. Imagem de migrante 
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acompanhada de voz-off do diretor: "Você trabalhava onde lá?" Homem fala em síncrono: 

"Na Usina Santa Terezinha." Diretor: "Era trabalho de quê?" Homem: "Era trabalho de cana, 

carpindo a roça, lavoura de cana." Diretor: "Quanto ganhava lá?" Homem: "Eu pegava às 5 e 

meia, largava às sete, ganhava 700 cruzeiros." Diretor: "Todos ganhavam a mesma quantia?" 

Homem: "Todos ganhavam o mesmo porque não dava pra ganhar mais, porque é meio duro." 

Diretor: "Aí o senhor resolveu vir pra São Paulo?" Homem: "Aí resolvi vir pra ganhar mais, 

pra ver se melhora mais a situação." (VIRAMUNDO, 1965, 4 min.) 

 O diretor em off faz perguntas a diversos homens sobre as condições de trabalho na 

terra natal e eles detalham em off ou em síncrono a exploração do seu trabalho pelo 

latifundiário, ou a dificuldade de vender o que eles produzem por preço justo. Uma 

panorâmica para a esquerda revela alguns homens parados olhando para a câmera. A locução 

diz que do total dos nordestinos que chegam, oitenta por cento são analfabetos. 

 Um policial examina a mala de um migrante e encontra um facão, que fica de posse da 

autoridade, enquanto a locução comenta que eles vêm, na sua maioria, das zonas rurais, onde 

estão os estratos sociais mais tradicionais do Brasil. 

 Migrante fala em síncrono sobre suas vindas e voltas para a cidade natal atrás da 

sobrevivência e discorre sobre uma série de tentativas frustradas de se fixar numa terra que 

lhe garantisse o sustento. O diretor em off pergunta sobre o preço da terra e se ele ficaria lá se 

pudesse comprar. O entrevistado diz que ficaria. 

 Homens com malas e mulheres com crianças de colo que se deslocam a pé, com 

destino incerto. A locução declara que todo ano chegam aproximadamente cem mil 

nordestinos; cerca de setenta por cento vai em direção ao interior para trabalhar na lavoura e o 

resto fica na capital para servir a indústria ou a construção civil; são estes últimos que entram 

em contato com os estratos sociais mais evoluídos do país. 

 O filme passa a focalizar prédios e aqueles que trabalham na edificação urbana, 

apresentando em síncrono ou em off várias vozes contando de suas agruras para poder viver 

com o salário ganho. Os operários fazem contas entre o que recebem e o que gastam com a 

família, deixando claro que a fartura esperada pelo trabalho na grande cidade é pura ilusão, 

porque o custo de vida com alimentação é alto e não se pode plantar nada. 

 Entra um homem que diz, em síncrono, que trabalha na construção, mas prefere 

trabalhar na indústria porque recebe os direitos trabalhistas e tem o sindicato para garantir o 

pagamento dos benefícios. 

 Dentro de um escritório, a câmera percorre o ambiente na horizontal enquanto volta a 

canção de Gil: 
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Se pra alguns há caridade 

Na vida dessa cidade 

Só vale ter profissão (VIRAMUNDO, 1965, 10 min.) 

 

 Câmera finaliza movimento ao enquadrar homem de camisa social e gravata que 

começa a falar em síncrono. Não lhe é feita qualquer pergunta e o tom é de formalidade e 

arrogância, como se fosse outro locutor e não um entrevistado: "Observa-se no migrante 

nordestino uma maior parcela de desconfiança, talvez por ser um homem mais angustiado ou 

desconhecer o tipo de relações que encontrará no novo ambiente. Isto tem levado, inclusive, 

alguns empregadores a vetar a admissão desses elementos enquanto ainda na fase de 

entrosamento no novo meio." (VIRAMUNDO, 1965, 10 min.) 

 Um homem sentado à mesa ao lado da mulher e três crianças, fala em síncrono: 

"Cheguei em São Paulo com trinta cruzeiros no bolso. Aqui chegando me dirigi à Fundição 

Progresso onde comecei a trabalhar como ajudante. Depois compramos um terreno. Eu 

trabalhava para um lado, minha esposa para outro. Construímos duas casinhas. Uma eu moro, 

outra é alugada. Na firma onde trabalho entrei como ajudante, depois passei a sub-chefe da 

seção, depois a chefe. Hoje tomo conta de uma das seções mais importantes da Fundição, que 

é a de fornos." (VIRAMUNDO, 1965, 10 min.) 

 Outro homem, diz em síncrono: "Quando cheguei em São Paulo, não tinha profissão 

nenhuma. Cheguei numa fábrica e tinha uma placa de rebarbador. Cheguei e falei 'Moço, esta 

placa de rebarbador é pra fazer barba?' Ele falou 'não, isto é pra rebarba de fogão. Eu sou 

rebarbador. Então tem que fazer um teste.' Eu fiz o teste. Passei. Aí ele olhou a peça do outro 

e olhou a minha, falou: 'A do senhor tá melhor, então vem trabalhar amanhã.' Quando eu 

cheguei lá ele me fichou e eu fiquei trabalhando." (VIRAMUNDO, 1965, 11 min.) 

 O chefe de seção na Fundição Progresso acompanha um operário com um ferro na 

mão. Um grupo de trabalhadores mexe numa máquina. O chefe observa outro funcionário 

trabalhar. 

 Homem, que trabalhou como rebarbador, fala em síncrono: "Cheguei numa firma e um 

homem perguntou se eu ia trabalhar de prensista. Comecei a trabalhar, depois saí e fui 

trabalhar numa fábrica de fogão, depois na geladeira, depois máquina de lavar roupa, depois 

móvel de aço, depois em ferro-velho, depois na Good-year, mas lá vi que ia perder a saúde e 

não quis trabalhar. Fiquei só um mês e saí." (VIRAMUNDO, 1965, 12 min.) 
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 Homem da Progresso, em casa, fala em síncrono: "Quanto à vida que levo aqui em 

São Paulo, eu estou satisfeito. Quero que Deus me dê muita saúde pra trabalhar com a mão 

calejada. Quanto à minha casa, pretendo construir uma boa casa na frente pra morar. E dentro 

da minha casa eu tenho televisão, geladeira e três filhos que adoro. Mas gosto muito de São 

Paulo, desse povo que adoro muito, um povo que olha pra frente, ajuda aqueles que precisam. 

Não me considero nortista e sim um paulista, e aqui pretendo morrer." (VIRAMUNDO, 1965, 

12 min.) 

 O rebarbador sentado à mesa no interior de sua casa. Uma mulher serve café para ele. 

Em voz off, diz: "Eu moro na casa com minha patroa há onze anos, e o dono da casa não quer 

receber o aluguel porque diz que precisa da casa pra reformar. E outros fala que é pra alugar. 

Eu não devo nenhum tostão, e pus na mão de advogado. Ele tá recebendo. Já fizeram um 

prazo de dez dias pra mim e o advogado já tirou fora." O homem levanta e continua em voz 

off: "Depois deram outros cinco dias, ele tirou fora também. Agora tô esperando uma ação 

deles pra resolver a situação." (VIRAMUNDO, 1965, 13 min.) 

 O engravatado, ouve a pergunta off do cineasta: "Senhor empresário, é comum na 

coletividade migrante a evolução de mão-de-obra não qualificada para mão-de-obra 

tecnicamente qualificada?" O empresário responde em síncrono: "Não é comum. A sua 

formação ainda implica numa barreira. Há um determinado momento que ele exaure seus 

recursos para esse aprimoramento, pra essa evolução." (VIRAMUNDO, 1965, 13 min.) 

 O rebarbador veste o paletó enquanto fala em off: "Eu fiquei desempregado e fui 

procurá ferro-velho. Trabalhei seis meses com isso, mas como o dinheiro era pouco, larguei 

mão. Mas aqui em São Paulo é só ter vontade de trabalhar que se vive com tudo, com lata 

velha, com garrafa, caco de vidro. Tudo dá pra se viver aqui. É só ter vontade de trabalhar." 

(VIRAMUNDO, 1965, 14 min.) 

 O empresário ouve a pergunta do diretor em off: "Em regra geral, existe um critério da 

indústria que requeira uma atenção especial à mão-de-obra qualificada?" Ele responde em 

síncrono: "Sem dúvida nenhuma. A mão-de-obra qualificada é muito mais imprescindível 

mormente num centro como São Paulo, onde a carência de profissionais é uma constante." 

Ele fica em pé: "A atuação do elemento qualificado é muito mais preponderante, é vital 

dentro do processo." (VIRAMUNDO, 1965, 14 min.)  

 O chefe de seção da Progresso declara em síncrono: "Sobre o Sindicato eu tenho que 

informar que eu gostaria de ser sindicalizado, mas que fosse um sindicato inteiramente 

brasileiro e não a favor de Rússia, nem de Cuba. Porque nós temos tudo aqui dentro do Brasil, 

engenheiros, operários, gente que conhece, especializado. Por que vamo apelar para uma 
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nação estrangeira? Acho que deve existir dentro da indústria um delegado do sindicato pra 

fazer o operário produzir, sentir que é operário pra poder exigir do patrão. No dia em que 

houver um sindicato desta natureza, eu serei um sindicalizado, mas enquanto houver um 

sindicato a favor de Rússia ou de Cuba não serei sindicalizado." (VIRAMUNDO, 1965, 15 

min.) 

 O rebarbador fala em síncrono: "Trabalhava numa firma de peça de carro. Eles 

mandaram embora porque eu pedi aumento. Aí fui e falei no Sindicato. Abri um processo. 

Fiquei dois meses batendo com isso ali. Não resolveram nada. O Sindicato pode resolver é 

um, remédio, uma doença, um despejo, uma causa assim que o operário tá com dificuldade de 

arrumar um serviço, isso eles pode arrumar, né? Agora assim de outras coisas, negócio de 

indenização eles não indenizam mesmo, porque eles pegam dinheiro grande do patrão e 

esquece do operário. E o operário, de qualquer jeito, tem que perder com eles. E os operário 

vai indo, vai indo e perde aquela fé no Sindicato." (VIRAMUNDO, 1965, 15 min.) 

 Empresário ouve a pergunta do diretor em off: "Quando há uma retração da produção, 

a que setor de mão-de-obra ela atinge em primeiro lugar?" Em síncrono, ele responde: 

"Quando há uma retração na produção ela atinge em primeiro lugar a mão-de-obra não 

qualificada, por ser de mais fácil reposição, dada sua maior disponibilidade. A dispensa da 

mão-de-obra qualificada ocorre após, pois nela está implícita uma especialização em cujo 

mercado a demanda supera a oferta." (VIRAMUNDO, 1965, 16 min.) 

 O chefe da Progresso declara em síncrono: "Quanto ao nosso irmão do norte, em 

maioria, é um pessoal que pensa muito em matá. Não é como o povo aqui do sul que trabalha 

dez, doze, quinze horas por dia pra ter sua casa bem arrumada, encerada, aos domingo sair 

com a esposa e os filho pra uma pizzaria, tomar seu chopp, comer sua pizza, gozar daquilo 

que se chama vida. Isso é que tá valendo. Esta é uma das razões de eu não voltar pro norte, 

porque se pra lá voltar estarei voltando pra trás, portanto estou aqui em São Paulo e quero 

caminhar pra frente." (VIRAMUNDO, 1965, 16 min.) 

 O rebarbador, em frente à sua casa, em síncrono: "Estou desempregado e saio pra 

caçar serviço. Chego nas fábrica, vejo aquelas filas de duzentos, trezentos, quatrocentos, 

quinhentos. Chego numa não tem serviço, chego noutra não há vaga, chego noutra volta 

amanhã. Eu já tô desacorçoado de caçar tanto serviço, vou voltar a catar ferro-velho outra 

vez." (VIRAMUNDO, 1965, 17 min.) 

 Ele atravessa rua de terra e se distancia. Entra a voz e o violão de Gil: 

 

Desemprego e caridade 
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Nas portas já da cidade 

Me esperavam pra peleja (VIRAMUNDO, 1965, 18 min.)   

 

 Gente no centro da cidade. Um homem mexe numa caixa de papelão com lixo. Outro 

pede esmolas na frente de uma igreja. Sobre um tripé onde existe um recipiente para colocar 

dinheiro, há um cartaz com os dizeres: "A caridade é um dom de Deus." (VIRAMUNDO, 

1965, 18 min.) É o Exército da Salvação fazendo coleta.  

 Num centro espírita um homem prega o exercício da caridade para uma plateia. 

Dezenas de pessoas fazem filas para receberem um prato de comida, produtos alimentícios e 

pão. Volta canção: 

 

Deemprego e caridade 

Nas portas da cidade 

Me esperavam pra peleja (VIRAMUNDO, 1965, 21 min.) 

 

 Tem início uma sequência onde várias religiões, cada uma com seu culto e seu 

discurso, falam de divindades, filantropia e salvação espiritual para multidões. Alternam-se 

imagens e preleções de bispo católico e missionário protestante em praça pública, de 

umbandistas no terreiro e de adeptos de religião de matriz africana na praia.  

 Uma líder religiosa, a única mulher que fala no filme, dá um depoimento em síncrono: 

"Padre Damião na terra foi cronista de Dom Pedro. As forças de Dom Damião vêm 

diretamente de Cristo. Ele trabalha com Cristo. Como Jesus fez muita caridade enviada por 

seu pai, agora ele tornou-se o primeiro ministro de Cristo. Agora ele faz as curas todas. 

Emprego também, pai Damião arruma emprego. Pereirinha arruma emprego." 

(VIRAMUNDO, 1965, 23 min.)  

 A guia espiritual dá mais três depoimentos; no primeiro, fala no poder que pai Damião 

tem para curar diversas doenças; no segundo, diz que ele trabalha muito em processos 

judiciais livrando as pessoas da cadeia; no terceiro, de olhos fechados, fala em primeira 

pessoa como se fosse pai Damião e declara que faz todas as atividades místicas que lhe pedem 

e os atendidos estão satisfeitos. 

 Homens e mulheres com malas e pacotes caminham em direção à estação do Trem do 

Norte. Mostram a passagem ao porteiro e se dirigem aos vagões. Retorna canção de Gil: 

 

Sou famanaz Viramundo 
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Do sertão de Pernambuco 

Tudo faço e tudo avio (VIRAMUNDO, 1965, 33 min.) 

  

 Em off, homem diz que é da cidade de Senhor do Bonfim, Bahia. O diretor, off, indaga 

que emprego ele teve em São Paulo. Ele passa a falar em síncrono: "Aqui trabalhei de 

fiandeiro na Indústria Matarazzo em São Caetano. Depois trabalhei no Moinho São Jorge, em 

Santo André. Depois trabalhei na Alponti S.A., em Itapuava. Depois na Indústria de Madeira 

Calder, Santo André. Depois em construções por aí." Diretor em off: "Por que o senhor está 

voltando?" Imagens de meninos e meninas e a voz do homem em off: "Estou voltando porque 

não acho emprego suficiente que dê pra tratar dos meus filhos. A idade não permite mais o 

emprego, as firmas não me querem mais com a idade que tenho. Além disso, eu não acho 

serviço." Off do diretor: "O senhor não encontra emprego? Síncrono do homem: "Procuro e 

não encontro porque chego nas fábricas dizem que minha idade já não dá mais, tenho 

quarenta e sete anos. Fui na API vê se arrumava um auxílio. O homem falou que tenho saúde, 

tô bom de trabalhar." Imagens dos seus filhos. Homem em síncrono: "De maneiras que aqui 

não tá dando pra tratá dos filhos." Diretor, off: "O senhor volta pra onde?" Homem, síncrono: 

"Pra Bomfim." Diretor, off: "O senhor pretende fazer o que lá?" Homem, síncrono: "Trabalhá 

na roça. Tenho parentes lá que tem terreno, então a gente vai plantá para eles." Bilheteiro 

picota a passagem do homem que falou, ele entra no trem carregando mala, seguido por 

crianças e mulher com filho no colo. Diretor, off: "Quantos filhos o senhor tem?" Homem, off: 

"Seis menores." (VIRAMUNDO, 1965, 33 min.) 

 Maquinista fecha a porta da cabine do trem e parte. Rostos dos passageiros nas 

janelas. Trem se afasta até sair de quadro e só ficar a plataforma deserta da estação por alguns 

segundos. Gil finaliza a canção: 

 

Quem quiser agora pense 

Nas veredas da ilusão 

Procurando em Viramundo 

O que há de sim e não 

 

E a peleja asucedida 

De Viramundo e a vida 

Carece de solução (VIRAMUNDO, 1965, 35 min.) 
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 Novos migrantes descem na estação carregando bagagens e as mulheres levando 

crianças no colo. (VIRAMUNDO, 1965)  

 Fim. 

 

3.6.2   Viramundo comentado 

 Muniz informou que o filme não tinha um roteiro escrito e não houve reunião de 

equipe antes do início das filmagens. Como diretor de produção, recebia uma lista do que 

devia providenciar a cada dia e o filme era realizado. A filmagem ocorreu em fases, com 

hiatos de alguns dias entre elas. (Apêndice A) 

 A característica do andarilho em busca permanente de um lugar para criar raízes é que 

dá sentido ao termo viramundo usado como título. 

 O filme pode ser dividido em duas partes. A primeira é dominada pelos três 

personagens (empresário, operário chefe, rebarbador desempregado), cujos depoimentos se 

alternam estabelecendo um debate sobre o mundo do trabalho na metrópole paulistana. O 

empresário se coloca dentro do campo político conservador, como era de se esperar, mas os 

dois trabalhadores se mostram com valores tão conservadores quanto ele. É curioso que o 

filme realizado nos anos de 1964/1965 não traga a opinião de um operário progressista, mais 

ligado às causas trabalhistas. Mas é compreensível, já que o movimento sindical de esquerda 

havia sido desmantelado pelo golpe de abril de 64 e os mais próximos à militância tinham 

sido calados ou estavam em silêncio.  

 Na segunda prevalece a ideia da exploração da espiritualidade popular por várias 

correntes, sem fazer distinção entre elas. O apelo da população a cultos religiosos para 

resolver seus problemas de saúde, comida e emprego, entre outras carências, representa uma 

busca desesperada de soluções esotéricas para problemas totalmente terrenos provenientes da 

injustiça social. O filme mostra que o povo está abandonado, sem saber como agir, a quem 

procurar, em quem confiar. Naquele momento não existe capacidade política para superar a 

pobreza, alguns se conformam, outros aderem aos rituais e muitos voltam para o lugar de 

onde saíram. 

 Viramundo tem uma narrativa circular com início e fim na estação do Trem do Norte, 

indicando um eterno retorno. 

 Gil pontua todo documentário como cantador, tecendo comentários sobre os 

nordestinos que chegam a São Paulo, fazendo as vezes de um dos narradores da obra.  
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 No entender de Bernardet, em Cineastas e imagens do povo, o filme quer refletir 

exatamente a falta de visão progressista da classe trabalhadora, que fez com que as forças de 

direita conseguissem dar o golpe sem qualquer reação. 

 
[...] Viramundo foi realizado em 1965 - planejado em 1964 - e tenta responder a 
uma pergunta latente: por que o golpe de Estado de 31 de março de 1964 ocorreu 
sem resistência popular significativa, quando intelectuais e líderes políticos 
pensavam que o povo estava mobilizado num sentido revolucionário? O filme 
responde: eis a situação da classe operária, ou pelo menos do contingente nordestino 
da classe operária paulista (classe operária que é a principal do país e cujo 
contingente nordestino é extremamente elevado, de forma que Viramundo pode ser 
tido como filme sobre a classe operária). Ela não tem como se afirmar, se mobilizar, 
só se resolve na alienação. (BERNARDET, 2003, p. 33). 

 

 O diretor no documentário, na maioria das vezes, evita estar em quadro para não 

competir com o depoente, ao contrário da reportagem televisiva onde o jornalista, em geral, 

divide o enquadramento com o entrevistado, ou se alterna com ele num esquema de campo e 

contracampo. Neste filme, o diretor optou por não aparecer nunca, mas sua voz é bastante 

presente, não só como locutor, mas também fazendo as perguntas, o que não acontece em 

Subterrâneos porque lá as perguntas são feitas pelo locutor. Em Memória do cangaço o 

diretor aparece junto com o técnico de som entrevistando um homem a cavalo, mas a voz do 

realizador é bem presente pois é ele quem faz as perguntas. Em Nossa escola o diretor não 

aparece nem em imagem nem no som. 

 A primeira entrevista onde o diretor não aparece em cena, portanto sua voz está off, e 

o entrevistado está em quadro, com a fala em sincronismo, é o modo mais utilizado pelo 

filme. Por vezes, a imagem do entrevistado é cortada e sua voz passa para off, com diversos 

planos se sucedendo enquanto se ouve seu depoimento. Este jogo entre a pergunta em off e a 

resposta inicialmente em síncrono, indo para off depois de algum tempo, se estabeleceu como 

padrão no documentário desde o início do som direto, mas nesse momento em que foi 

realizado o filme consistia numa novidade.  

 Apesar da presença de muitas mulheres entre os migrantes o diretor nunca lhes 

entrevista. Elas são personagens silenciosas. A única que é ouvida é uma mãe de santo na 

sequência dedicada aos cultos religiosos. Fica evidente uma falta de consideração pela 

opinião da mulher migrante, fruto do machismo que predominava nos anos 1960, inclusive 

entre os cineastas.  

 Em Subterrâneos o predomínio também é dos homens, pois naquele tempo a presença 

de figuras femininas no ambiente futebolístico era rara, mas existe um importante depoimento 
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de uma mulher, a esposa do jogador Zózimo, que coloca sua angústia durante as longas e 

constantes excursões profissionais do marido. 

 Subterrâneos do futebol, de Maurice Capovilla e Viramundo, de Geraldo Sarno, são 

obras que têm a mesma chave de Maioria absoluta: a pesquisa opinativa em diversos 

segmentos sociais. Mas os filmes realizados por Capovilla e Sarno aprofundam mais seus 

temas, talvez em função da própria duração, pois o filme de Hirszman tem apenas 19 minutos, 

enquanto os outros passam dos trinta. (BERNARDET, 2003)  

 O tom da fala do operário da Fundição Progresso é semelhante ao do empresário e o 

depoimento dos dois aparenta ter sido escrito e decorado, pois não transpira o mínimo de 

espontaneidade. São espécies de autômatos falando um texto baseado em suas experiências, 

mas aparentemente escrito por outra pessoa, o que causa um profundo desconforto no 

espectador. 

 Num dos trechos em que o empresário é entrevistado fica evidente o uso de uma 

linguagem culta por parte do diretor para falar com ele, diferente da que o realizador utiliza 

para falar com os migrantes. Ele chama o representante da empresa de "Senhor empresário" 

(VIRAMUNDO, 1965, min.), mas não diz "Senhor trabalhador" para o migrante, sinal de que, 

apesar de estar claramente ao lado do trabalhador, trata o empresário com mais consideração. 

 No ato do empresário se colocar em pé fica manifesto um movimento artificial, 

provavelmente orientado pelo diretor, mas sem justificativa, pois ele fica parado até o final da 

sua fala.   

 A citação de percentagens e termos sociológicos é uma constante, dando um caráter 

científico para a locução. Este perfil é encontrado também em Memória do cangaço e 

Subterrâneos do futebol, mas de forma mais amena. 

 Comentei com Muniz sobre o fato de três filmes - Memória do cangaço, Subterrâneos 

do futebol e Viramundo, usarem o som direto, tanto síncrono quanto off, mas também 

lançarem mão da locução (voz-over), ao que ele me respondeu: 

 
É. Todos usam narração. No caso do filme do Geraldo você tem o detalhe que pra 
compor a canção-tema do filme são aproveitadas entrevistas que Geraldo tinha feito 
com os migrantes que chegavam e, a partir daí, Caetano e Capinam construíram... 
por exemplo... "quem olhar pra essa terra pensa que perde a razão, chuva dá e chuva 
come no meio do sertão...", "chuva dá e chuva come" é um fragmento de uma 
entrevista. Quer dizer, o filme inteiro tá montado em cima da estrutura que vem do 
som direto. (MUNIZ, Apêndice A, 2019, p. 200). 

 

 De qualquer forma, pode-se dizer que o filme de Hirszman e as primeiras quatro 

produções de Farkas formam um conjunto importante de documentários com os quais o som 
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direto é introduzido no cinema brasileiro, representando uma mudança substancial na 

linguagem deste gênero, que, até aquele momento, se estruturava na locução.  

  

 

3.7   Memória do cangaço 

 O filme foi realizado em 35mm e, apesar da câmera grande, pesada e ruidosa, foi todo 

registrado em som direto. Estranhamente não consta o nome do técnico de som, mas nas fotos 

de cena e no próprio filme aparece Edgardo Pallero, o produtor executivo, manipulando o 

gravador Nagra.  

 Dolly Pussi, viúva de Pallero e assistente de produção no filme, me confirmou em 

entrevista via Facebook que foi seu marido quem fez todo o som direto. (Apêndice C) 

 Nos créditos iniciais é apresentada a função Sincronização, sugerindo que o som teve 

que passar por um ajuste à imagem posterior à filmagem. Ela foi executada por Afonso Beato, 

diretor de fotografia e câmera, e Paulo Gil Soares, roteirista e diretor.  

 Muniz diz que as pessoas entrevistadas foram encontradas durante a pesquisa para a 

realização de Deus e o diabo na terra do sol, quando Soares foi um dos assistentes de Glauber 

Rocha, roteirista e diretor do longa-metragem. (Apêndice A, 2019) O coronel Rufino inspirou 

o personagem de Antônio das Mortes, vivido por Maurício do Vale. 

 Memória é o único dos primeiros quatro filmes do Farkas que teve co-produtora: a 

Divisão Cultural do Itamaraty - Departamento de Cinema do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional. 

 

3.7.1   Memória decupado 

 No início do filme um texto diz: "Um filme pesquisa, apresentando trechos do 

documentário sobre cangaceiros feito em 1936 pelo mascate Benjamin Abraão, fotografias e 

versos de Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, e gravuras populares da literatura de cordel." 

(MEMÓRIA..., 1965, 0 min.) 

 O filme faz uma panorâmica sobre o fenômeno do cangaço no nordeste brasileiro 

durante os anos 1930, cujos integrantes eram capazes de atos de heroísmo e bondade para 

lutar contra o poder dos senhores da terra e suas aliadas, as volantes policiais. Atribui-lhes um 

caráter de Robin Hood, o marginal inglês que roubava dos ricos para dar aos pobres. Fica 
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evidente que o diretor está ao lado dos cangaceiros porque os considera injustiçados 

socialmente e afirma que a atitude agressiva desses homens representa apenas o 

enfrentamento ao estado violento. O locutor, o próprio diretor, comenta que os cangaceiros 

empregavam a tática da guerrilha, que os aproximam dos guerrilheiros, mas só enquanto 

tática e não como objetivo, pois logo em seguida acrescenta que eles lutavam para vingar 

crimes perpetrados contra familiares ou conhecidos e conseguir munição. E o locutor 

pergunta ao espectador: "Mas qual a origem dos cangaceiros?" (MEMÓRIA..., 1965, 3 min.) 

 Quem responde é um professor de Medicina Legal da Universidade da Bahia, Estácio 

de Lima, dizendo não existir uma causa única, mas uma série de fatores e um dos principais 

seria a constituição física do sertanejo, que por ser magro guarda mágoas das ofensas 

recebidas, daí se tornar perigoso. 

 O locutor coloca em dúvida tal afirmação e entrevista vários homens do sertão 

mostrando que são explorados pelo sistema econômico dos latifundiários, que lhes nega 

salário, escola, hospital, deixando-os numa situação de abandono, que os leva à desesperança 

ou à rebeldia, esta última combatida com a força das armas. 

 É apresentado o coronel José Rufino, que sai da caatinga e vem em direção à câmera 

em roupas civis, e a voz do diretor em off indaga: "Coronel José Rufino, quantos cangaceiros 

o senhor matou?" Sentado numa cadeira no ambiente de uma casa o coronel responde em 

síncrono: "Eu matei uma porção deles. Assisti a morte de uma porção deles, agora, não sei 

assim o tanto."  E o realizador insiste: "Foi mais ou menos quantos?" Zé Rufino: "Perto de 

uns 20, assisti a morte deles." (MEMÓRIA..., 1965, 9 min.) 

 O policial discorre sobre vários detalhes perguntados pelo diretor, entre os quais seus 

encontros com Lampião e os convites que o cangaceiro lhe fez para entrar para o bando. 

Conta que antes de se tornar militar ele foi sanfoneiro. 

 A voz de Rufino vai para off enquanto entram imagens de Lampião e seu bando 

realizadas por Benjamin Abraão, que vendia produtos para os cangaceiros e foi o único a 

filmá-los e fotografá-los em vida.  

 Rufino volta a falar em síncrono com seu jeito calmo e diversas vezes sua voz vai para 

off enquanto as imagens de Abraão tomam a tela. O coronel não se nega a responder qualquer 

pergunta, mas erra em algumas informações, que são corrigidas pelo documentarista, agora 

em voz-over. 

 O ex-cangaceiro Saracura é enquadrado enquanto Rufino fala em off que ele era 

destemido, capaz de comandar um grupo. Saracura, em síncrono, conta que seu nome é 

Benício Alves dos Santos, era lavrador antes de viver cinco ou seis anos com o bando de 
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Lampião sob o comando de Ângelo Roque. Ele se tornou cangaceiro para vingar a morte do 

pai que fora torturado e morto pelos policiais e diz que foi ferido gravemente duas vezes. 

Benício fala que comiam farinha com carne seca e dormiam no chão forrado com coberta. 

Perguntado se entraria no cangaço de novo se Lampião fosse vivo ele responde que não, pois 

odeia o passado e hoje é funcionário do Instituto Médico Legal.  

 Rufino, em off, diz que os cangaceiros eram muito valentes, principalmente Lampião, 

mas após a sua morte o cangaço enfraqueceu e ficaram apenas dois grupos, comandados por 

Corisco e Ângelo Roque.  

 Entra imagem de Ângelo Roque da Costa, conhecido como Labareda, que responde às 

perguntas do diretor feitas em off. Ele conta que era lavrador e entrou para o cangaço porque 

matou um soldado que queria carregar a irmã dele à força. Ângelo diz que foi ferido a bala 

quatorze vezes e se entregou às autoridades quando houve um acordo para acabar com o 

cangaço.  

 Coronel Rufino, sentado ao lado de outros homens, apresenta-os, dizendo quais eram 

suas funções quando combatiam sob seu comando. 

 Imagem de uma mulher registrada por Abraão é acompanhada pelo locutor 

comentando que o coronel esqueceu Maria Quitéria, mulher bela e corajosa que abandonou o 

marido para viver com Lampião, tornando-se a Maria Bonita. Sobre a imagem da cangaceira, 

entra um cantador: "A mulher de Lampião quase morre de uma dor/ porque não fez o destino 

com a fumaça do vapor". (MEMÓRIA..., 1965, 23 min.) 

 Rufino conta que matou o cangaceiro Mariano e roubou a mulher dele, Otília. Otília 

narra em síncrono o fato de ter aceitado viver com os cangaceiros porque foi carregada por 

eles quando tinha quinze anos e não queria morrer. 

 Fotos de soldados na década de 30 são apresentadas enquanto o locutor descreve que o 

cerco se fechou sobre Lampião, que acabou surpreendido e morto na Grota dos Anjicos. Mapa 

indica o local. 

 Rufino fala do último cangaceiro que matou: Corisco. Ele detalha como atingiu Dadá 

na perna, que o cangaceiro reagiu com tiros e foi morto pelas costas. O locutor questiona o 

relato dizendo que a data correta foi dia 5 de maio de 1940, não 25 de maio de 1939; e 

Corisco não reagiu com tiros pois estava aleijado dos dois braços com as balas do policial. 

 Dadá, amparada por muletas, conversa com o diretor, repentinamente vem em direção 

à câmera e grita: "Não! De forma nenhuma. Com gravador... não façam isto. Eu mato um." 

(MEMÓRIA..., 1965, 26 min.) A ex-companheira de Corisco perdeu o movimento das pernas 

e se negou a falar sobre sua história para o documentário.  
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 Surgem fotos das cabeças dos cangaceiros com o nome de cada um e o diretor 

pergunta em off se Rufino cortou a cabeça de algum cangaceiro e ele responde 

negativamente, mas diz que, sob sua ordem, seus subordinados faziam isto para tirar 

fotografia. Em off, o rastejador Leonídio fala que o sargento Odilon mandou cortar e ele bateu 

o facão no pescoço de um cangaceiro. 

 Rufino vai em direção à caatinga num plano oposto ao do início do filme. A voz-off do 

diretor pergunta o que ele fez quando terminou a campanha de perseguição dos cangaceiros, 

ao que o policial responde, também em off, que comprou umas fazendas e passou a criar gado.  

 Um cantador descreve Rufino como um que "guardou o mosquetão/ hoje é um homem 

pacato vivendo no sertão." (MEMÓRIA..., 1965, 28 min.). 

 Um texto sobre a imagem encerra o filme: "Eu desejava senhores, fazer uma história 

exata, mas como devem saber nem tudo não se relata e se eu souber esquecer, minha vida vou 

viver..." (MEMÓRIA..., 1965, 28 min.).  

 Fim. (MEMÓRIA..., 1965). 

 

3.7.2   Memória comentado 

 O documentário utiliza como estrutura narrativa a entrevista em som direto em 

sincronia com a imagem, ou em off, e esta ferramenta é tão determinante que o técnico de 

som e seu equipamento (gravador, cabo e microfone) aparecem em cena executando seu 

trabalho em um momento.  

 As imagens realizadas pela produção do documentário, em sua maioria depoimentos, 

se mesclam com o material de arquivo com movimento - cenas captadas pelo mascate Abraão 

-, e o arquivo estático - as fotos dos policiais. Um mapa é igualmente valorizado. 

 A intenção é trazer à tona lembranças dos personagens que vivenciaram o conflito 

entre os cangaceiros e as forças policiais durante o início do governo Vargas. O cineasta 

coloca inclusive a posição do mundo científico quando ouve o professor de medicina legal 

com sua teoria de predestinação à violência devida a fatores étnicos, mas o rechaça em 

seguida com as palavras dos sertanejos, com as quais fica claro que são humildes, explorados 

pelos latifundiários e sem qualquer apoio dos governos em suas diversas instâncias.  

 O que se destaca no filme é a força do policial militar Rufino, do rastejador Leonídio, 

e dos participantes do cangaço (Otília, Saracura e Labareda), pois são pessoas que viveram a 

luta dos dois lados do cangaço e dão seus depoimentos revelando mistérios daquela vida. É 
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curioso ver e ouvir personagens reais, que já conhecíamos de filmes, livros e da literatura de 

cordel.  

 O fato do realizador ter usado o plano não autorizado por Dadá demonstra falta de 

respeito com uma pessoa fragilizada pela perda do companheiro e por ter ficado aleijada com 

tiros. 

 Mas o filme não abre mão da narração (voz-over), tradicional instrumento da não 

ficção, realizada pelo próprio diretor, Paulo Gil Soares e, às vezes, pelo cantador, que entra 

comentando os acontecimentos de forma rimada.  

 É o locutor também que contesta por duas vezes informações relatadas pelo policial 

perseguidor. A primeira é quando corrige a data em que matou Corisco e a segunda quando 

afirma que não é verdade que o cangaceiro reagiu aos tiros, pois estava com os braços 

aleijados por balas. 

 Depois de detalhar a postura da força policial na erradicação dos cangaceiros e deixar 

claro que a violência do estado era muito mais organizada e brutal que a dos marginais, o 

documentário não condena explicitamente o caçador Zé Rufino como criminoso e deixa o 

final em aberto para uma reflexão do espectador sobre aquele momento histórico. 

  

 

3.8   Nossa escola de samba 

 Nossa escola de samba é, dos quatro filmes, o que mais se mantém dentro da narrativa 

tradicional do documentário expositivo e peca pelo excesso de didatismo, se assemelhando ao 

estilo da escola inglesa de John Grierson, que vigorou entre os anos 1930 e 1940. 

 A narração do filme é feita como se fosse de um integrante da Escola, mas na verdade 

o locutor é um profissional, e o texto, como indicam os créditos finais, foi baseado nas 

declarações de Antonio Fernandes da Silveira, o China, presidente da escola de samba.  

 O tom de voz procura mostrar intimidade com o assunto e o ritmo é de conversa entre 

amigos. Mas a gravação não é som direto, e sim som de estúdio. O filme só usa o direto para 

registrar a música e os ruídos, pois não existem depoimentos nem entrevistas. Dos quatro 

documentários produzidos em conjunto, este é o que menos utiliza o som direto.  
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3.8.1   Nossa escola decupado 

 O filme começa com um cartaz com os dizeres: "1965 - Unidos da Vila Isabel - 

Enredo: Rio epopeia do Teatro Municipal. Locução: "Tivemos a ideia de apresentar o enredo 

Rio, a epopeia do Teatro Municipal porque assim a gente homenageava a cidade e os 

cinquenta anos da fundação do Teatro." (NOSSA..., 1965, 0 min.) 

 Imagens da Unidos de Vila Isabel desfilando na avenida. Locução: "Florinda é nossa 

porta-bandeira. Ela trabalha numa fábrica de tecidos. Dos outros componentes, a maior parte 

são pedreiros, eletricistas, empregadas domésticas, outro até motorista. Pintores têm uma 

porção. Até Ana Lucia, a filha do Suco, a mais novinha, tá pensando em trabalhar. Super 

elegante, vem me chamar todo dia de manhã pra gente descer pro trabalho. O carro com 

aquela bailarina dançando representa mesmo o palco do teatro." China com roupa da Escola 

na avenida. Locução: "Esse aí sou eu, o China." (NOSSA..., 1965, 2 min.) 

 China com roupa civil dentro do barraco em que mora; ele continua a locução: "Fui 

um dos fundadores e presidente da Escola há dezessete anos. Moro no morro do Pau-da-

bandeira e faço qualquer negócio em construção." (NOSSA..., 1965, 3 min.) China pega uma 

toalha e sai do barraco. Como trilha sonora um locutor de rádio transmite a notícia que Carlos 

Lacerda vai receber em visita o xá da Pérsia e a princesa Farah Diba. 

 Mulher pede benção para China, que está do lado de fora, e ela fecha a cortina da 

janela do barraco. Ela troca a roupa de uma menina. Um menino também se veste. Locução: 

"Rosemeri é uma das minhas netas. Está com quatro anos. Vive agarrada com a mãe. Só liga 

pra mim à noite quando vem pro meu colo pra dormir." (NOSSA..., 1965, 4 min.) A mulher 

que veste a filha fala com ela rapidamente, mas o som está fora de sincronismo. O oratório no 

barraco.  

 Imagem revela grande parte do morro do Pau-da-bandeira e termina em mulher que 

pega lata d'água na cabeça e despeja num tonel. Locução: "Suco e Palmira moram mais em 

cima. Nos dias de chuva cortam uma 'boca' pra subir." (NOSSA..., 1965, 4 min.) A mulher 

larga a lata e entra em casa, onde está um homem manuseando uma gaiola de pássaros. 

 Garota sentada em frente ao espelho dentro do barraco. Locução: "Ana Lucia já não 

pode estudar. Acabou o quinto ano de escola e agora teria que fazer o ginasial, mas aí tem que 

pagar." (NOSSA..., 1965, 4 min.) Ana Lucia se penteia. Suco mexe na gaiola e Palmira na 

louça. Ana Lucia vem do quarto, passa atrás deles e sai do barraco.  

 Mulher com bebê no colo. Torneira aberta. Locução: "Essa água vem lá das 

Pioneiras." Mulher com lata d'água na cabeça. Locução: "Cada um entrou com um tanto e ela 
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sobe lá pra cima. Tem vezes que leva um mês ou dois sem água, então é um tal de subir lata 

que nem queira saber." (NOSSA..., 1965, 5 min.) Pessoas com lata na cabeça ou na mão. Fila 

de gente espera a vez de encher a lata. Mulheres conversam, mas não se ouve o que falam. 

Crianças próximas às mães. Suco, vestido com macacão, desce o morro.    

 Menina lê livro Leitura Intermediária. Locução: "Rosângela tem nove anos. Está no 

terceiro ano da escola." Menina come bolacha ao lado da mãe. Locução: "É a madrinha da 

velha-guarda e vai a todos os lugares comigo." (NOSSA..., 1965, 5 min.) 

 China com xícara na mão. Menina à mesa, que tem xícaras, pães e bule. Mulher mexe 

o café com leite do filho. Som ambiente de música de rádio. Locução: "O garoto, o Roberto 

Carlos, meu genro paga a escola. Eu acho que são dez ou quinze contos." China fala em som 

direto, mas com sincronismo problemático: "Baixinho, vamo embora." (NOSSA..., 1965, 6 

min.) 

 China e Suco descem o morro. Locução: "Os ensaios para o desfile do quarto 

Centenário, nós começamos na quadra seis meses antes, em outubro." (NOSSA..., 1965, 6 

min.) 

 Mulher samba na quadra da escola ao lado de outras pessoas. Homem canta com 

microfone na mão, mas o som da voz dele não fica presente na trilha. Mulheres paradas olham 

o pessoal dançar. Pés de mulheres sambam. Pessoas olham ou sambam. Locução: "Quando 

começam os ensaios o samba é um micróbio pra nós. A maior parte das alas vêm de cima do 

morro, porque o pessoal do morro tem mais gabarito. Já sabe fazer a evolução. Conhece mais 

o que é samba. O crioulo tem mais samba. Samba mesmo é do preto, mas tem branco que não 

fica pra trás." (NOSSA..., 1965, 7 min.) Integrantes da bateria tocam seus instrumentos. 

Sambistas dançam ao som de batucada, que não está em síncrono. Locução: "Na quadra 

arrecadamos três milhões. A prefeitura deu um milhão e meio. E a gente ainda consegue mais 

com prêmios, bailes ou festas. Neste desfile a Escola gastou uns cinco ou seis milhões. Agora, 

se a gente for contar o serviço que cada um fez, na Escola se gastou, conforme calculamos, 

uns oitenta milhões." (NOSSA..., 1965, 9 min.) Passistas se exibem sozinhos no centro da 

quadra ao som da bateria.  

 Centro do Rio de Janeiro. Locução: "Augusto, Poti, os figurinistas foram ao Teatro 

Municipal. Também foi Gabriel, que fez as alegorias, pra ver a descrição certa, né? ...a vida 

do teatro, e eles trouxeram tudo já riscado, direitinho." (NOSSA..., 1965, 11 min.) Imagens de 

fantasias usadas em peças teatrais do Municipal.  

 Barracão da Escola. Locução: "Aí, quando chega lá no barracão começa a fazer o 

carnaval. Primeiro o carro do balé, lá fazem as figuras no barro e no gesso." Homem mexe em 
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carro alegórico. Locução: "Ele é quem fez o jogo. A ideia do jogo da bailarina, que conforme 

o carro andava, ela dançava." (NOSSA..., 1965, 12 min.) 

 Figurinistas à mesa de trabalho. Locução: "Os figurinistas fazem os riscos de todas as 

alas e então a diretoria faz o sorteio diversas vezes. Embaralha os riscos todos. Bota aí. Chega 

o presidente da ala e tira.  O que for sorteado ele é obrigado a ficar. Agora, se ele não pode 

fazer, não leva, e fica com outro mais barato. Cada um bota o nome no livro e vem outro e 

mais outro." (NOSSA..., 1965, 12 min.) 

 O morro do Pau-da-bandeira. Menino empina pipa. Locução: "Dois meses antes do 

carnaval a alegria do povo é completa." (NOSSA..., 13 min.) Adultos e crianças tocam, 

sambam e cantam no morro. Alguns observam. Revoada de pássaros. Mulher fantasiada de 

baiana se abana. Grupo fantasiado conversa. Locução: "O pessoal tá todo correndo, 

trabalhando, tocando lá pelas tendinhas, cantando. Outros estão nas costureiras, outros 

trabalhando. Cada um se vira do jeito que pode." (NOSSA..., 1965, 14 min.) Grupo samba. 

Suco sobre o morro. Mulher joga água em cima de outra, que se lava. Grupo toca sanfona. 

Homem chega numa tenda e compra pão. Mulher lava roupa numa bacia. Grupo toca sanfona, 

triângulo e pandeiro. Idosa fuma cachimbo. Pessoas olham os músicos. Homem lê jornal na 

frente de casa. Mulher cuida do cabelo de outra com ferro de alisar.  

 Morro visto de cima para baixo. Locução: "Ao mesmo tempo lá embaixo o samba-

enredo de Paulo Brazão empolgou a moçada, porque é mais fácil de cantar e mais, Paulo tem 

cabeça, tem boa inspiração." (NOSSA..., 1965, 16 min.) Mesa num bar com vários homens 

batucando diante de garrafas de cerveja e copos. Homem canta samba e é acompanhado pelos 

outros. É som direto, mas não tem sincronismo. Dedos tocam caixas de fósforo, mãos batem 

palmas. Homem serve café no balcão do bar, enquanto outros batucam. Homem canta, mas 

não está em síncrono.  

 Mulher samba e canta na quadra, em formação com outras. Casal de porta-bandeira e 

mestre-sala faz evoluções na quadra. China conversa com homem. Sambistas dançam. 

Locução: "Na tarde de carnaval Gabriel acaba o último serviço, como faz com aquele carro 

em homenagem ao Uirapuru de Villa-lobos. Aqui o carnaval é a festa máxima. Desde cedo o 

povo começa a ir pro centro da cidade." (NOSSA..., 1965, 19 min.) 

 Pessoas cantam e pulam no centro da cidade ao som de música. Mulher sozinha 

samba. Pequenos grupos dançam. Avenida com público nas calçadas. Blocos desfilam. 

Locução: "Fechamos assim a noite do desfile." (NOSSA..., 1965, 21 min.) 

 Volta desfile da Vila Isabel que iniciou o documentário. Locução: "Com o carro da 

bailarina e novas alas." (NOSSA....,1965, 21 min.) Alas e carros alegóricos da Escola. Bateria 
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e passistas. Locução: "Fomos vice-campeã. Agora, com a primeira colocada, deixamos a 

segunda categoria e poderemos desfilar na Presidente Vargas. Ano que vem estaremos entre 

Mangueira, Portela, entre as grandes Escolas." (NOSSA..., 1965, 25 min.) Escola termina o 

desfile. 

 Janela de barraco vista de fora. China abre e fica no parapeito olhando. Pessoas 

descem o morro. China olha para o outro lado. Crianças correm favela abaixo.  

 Janela é aberta de dentro do barraco, luz invade e ilumina garota deitada na cama. Mão 

a sacode e se ouve em off: "Ana Lucia, acorda, levanta!" (NOSSA..., 1965, 26 min.) Mãe 

entra na sala com cigarro aceso. Na trilha sonora surge o samba de Zé Keti: "Podem me 

prender, podem me bater, que eu não mudo de opinião..." (NOSSA..., 1965, 26 min.) Suco 

toma café olhando o morro e Palmira passa por trás.  

 Mulher fecha o barraco com chave por fora e se afasta. Mulher com bolsa desce o 

morro. Homem caminha com pacote. Homem e duas crianças descem a favela. Chaminés de 

prédio soltam fumaça, enquanto se ouve apito da fábrica.   

 De baixo, avista-se o morro inteiro enquanto continua a música de Zé Keti: "...daqui 

do morro eu não saio não." (NOSSA..., 1965. 27 min.) Som de bateria encobre a voz do 

sambista. (NOSSA..., 1965) 

 Fim. 

 

3.8.2   Nossa escola comentado 

 Considero o filme de Giménez muito mais fraco do que os outros três, e a meu ver isto 

foi fruto das péssimas escolhas feitas na área do som. Em primeiro lugar, o locutor 

profissional que foi escolhido para fazer a voz do China, o personagem narrador da obra, não 

tem interpretação convincente pois falta espontaneidade e o ritmo da sua fala é monótono. 

 A narração funciona como um comentário daquilo que está na imagem, pois não 

acrescenta nada a ela. Cenas das vidas dos sambistas na favela, na quadra da escola e na 

avenida onde desfilam se sucedem e a locução explica o que estamos vendo, caindo numa 

redundância um tanto cansativa.   

 Além disso, o som ambiente e a música parecem descolados da imagem, embora 

tenham sido captados de forma direta pelo mesmo Nagra usado nas outras obras. O 

sincronismo está longe de ser uma exigência para um documentário, mas num trabalho de tom 

realista, ele faz falta para trazer a força da realidade. Este defeito é constante neste filme, 

muito mais do que nos outros três. 
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 O trabalho tem a virtude de ser um dos primeiros documentários que subiu o morro do 

Rio de Janeiro e mostrou uma comunidade por dentro, entrando nas casas, nos ambientes de 

lazer, na dura realidade da miséria do povo de maioria negra. E olha tudo isso sem 

demagogia, com um sentimento de enfrentamento, utilizando o carnaval para criar 

solidariedade e alento para sobreviver.   

 Em Mattos (2006), Capovilla comenta a carreira dos filmes produzidos por Farkas e, 

apesar de destacar a força dos temas e da nova abordagem baseada no som direto, reconhece 

que a linguagem ainda era híbrida, pois os realizadores não estavam seguros que pudessem 

dispensar a locução. 

 
A primeira sessão dos quatro novos documentários produzidos pelo Thomaz Farkas 
se deu na sala da Cinemateca, na Rua Sete de Abril, em 1965. A partir daí o 
conjunto de filmes obteve excelente repercussão junto à intelectualidade e à crítica. 
Os temas da migração nordestina, do carnaval, do futebol e do cangaço apareciam 
com o impacto de um tratamento novo. Um cinema que ia direto aos personagens, 
dispensando intermediários. É verdade que esses filmes ainda eram híbridos. Não 
estávamos completamente seguros de que a imagem e o som direto pudessem 
revelar tudo. [...] 
Após a exibição no Festival Internacional do Filme, no Rio, esses trabalhos 
passaram a repercutir em festivais internacionais e no âmbito do Cinema Novo. Três 
anos depois, chegavam ao grande público em lançamento comercial, enfeixados no 
longa-metragem Brasil verdade. (MATTOS, 2006, p. 83). 
 
 
 

 
 

3.9   Brasil Verdade 

 Os quatro médias-metragen foram exibidos separadamente e alguns anos mais tarde 

reunidos no longa-metragem Brasil verdade (1968).  

 Sobre o título Brasil verdade, Muniz esclarece: 

 
Os filmes não tinham um título, cada filme tinha seu título. Quando o Thomaz 
transformou os quatro títulos em longa metragem, eu sugeri o nome do 
documentário de Brasil Verdade. E a partir de então, de 68, esses filmes eram Brasil 
Verdade. Não que desde o princípio, desde 64, esses filmes são Brasil Verdade. Não 
é. Foi um nome pra dar um título ao longa metragem. (MUNIZ, Apêndice A, 2019, 
p. 205).  

 

 E sobre o papel de Thomaz Farkas, Muniz destaca a não interferência do produtor, que 

respeitava a decisão dos realizadores, aspecto fundamental para o surgimento de obras 

autorais. 
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Isso é um dado importante do Thomaz, ele nunca disse faça isso ou aquilo. Cada um 
fez o filme que quis. Continuou nos outros filmes da série... cada um fez o que quis. 
Ele nunca falou 'pode, não pode'. Podia dizer 'gosto mais deste ou daquele', mas 
nunca 'corta aquilo, põe aquilo'. Nunca teve uma intervenção de produtor, e reunião 
desse tipo pra discutir... acho que se discutiu, talvez, os filmes quando ficaram 
prontos. (MUNIZ, Apêndice A, 2019, p. 204). 

 
 

 Fica claro pelas palavras de Muniz que os filmes não tinham uma proposta 

centralizadora de produção, nem uma orientação única para os diretores. Cada um fazia a seu 

modo, criando seu estilo pessoal, já que os médias que formaram Brasil verdade eram, no 

caso de Sarno, Soares e Gimenez, a estreia como diretores. Apenas Capovilla havia tido uma 

experiência anterior finalizada, Meninos do Tietê. Essa informação foi surpreendente para 

mim, porque sempre imaginei que os filmes tinham sido fruto de uma proposta coletiva, 

fartamente discutida em grupo, pois os realizadores vinham de militância política partidária, 

onde o debate sobre os projetos artísticos eram motivo de discussão acalorada entre as 

diversas linhas que formavam a esquerda. 

 

 

3.10   Segundo Bill Nichols 

 Se tomarmos os conceitos de Nichols sobre os modos do documentário, Subterrâneos 

do futebol poderia ser uma mescla de dois estilos: modo expositivo, "que enfatiza o 

comentário verbal e uma lógica argumentativa" (2005, p. 62), e o modo participativo, "que 

enfatiza a interação de cineasta e tema; a filmagem acontece em entrevistas ou outras formas 

de envolvimento ainda mais direto; frequentemente, une-se à imagem de arquivo para 

examinar questões históricas" (2005, p. 62). 

 Do mesmo modo híbrido (expositivo mesclado com participativo) podem ser 

caracterizados Memória do cangaço e Viramundo, que possuem narração e dialogam com os 

personagens.  

 No caso de Nossa escola de samba, o modo seria só o expositivo, pois o filme todo 

está estruturado numa locução e não são utilizados depoimentos. 

 Para o teórico, a principal deficiência do modo expositivo é que ele é "excessivamente 

didático" (NICHOLS, 2005, p. 177). Subterrâneos, Memória e Viramundo têm um tom 

didático, mas não excessivo, pois os textos caminham no limite entre a assertividade e a 

dúvida. Nossa Escola cai no "excessivamente didático" (NICHOLS, 2005, p. 177), com um 
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texto redundante à imagem, chegando ao ponto de se tornar enfadonho.  

 Em relação ao modo participativo, Nichols coloca como principais deficiências "fé 

excessiva em testemunhas, história ingênua, invasivo demais" (2005, p. 177). Também nesse 

caso, Subterrâneos e Viramundo não se encaixam, porque os textos da locução dialogam com 

os depoentes com certo distanciamento, o que impede que as obras caiam na ingenuidade e 

sejam invasivas. E este recurso é uma das grandes qualidades das obras, pois torna possível 

uma reflexão sobre o tema sem cair numa visão fria e nem sucumbir ao emocional.  

 Memória do cangaço é igualmente bastante rigoroso na utilização das testemunhas, 

aprofunda a história e é invasivo apenas quando tenta registrar de forma clandestina um 

depoimento de Dadá e é rechaçado por ela. 

 

 

3.11   Integração racial 

 Há também uma obra em som direto do mesmo período, Integração racial (1964), 

muito menos citada do que as outras na literatura, provavelmente porque a cópia não é 

acessível. Eu mesmo nunca consegui ver o filme. Mas registro aqui o depoimento de seu 

realizador, Paulo César Saraceni, pois revela como encarou o uso da novidade técnica. 

 
Comecei a filmar Integração racial. Nada melhor no mundo do que filmar, exercer 
sua vocação. Itamarati bancando, as esquerdas no poder. Trabalhei com Carrilho 
como produtor executivo; David Neves na fotografia; Arnaldo Jabor, que começava 
sua carreira, no som; Paulo Bastos Martins na assistência de direção. Graças a Luíz 
Carlos Saldanha, íamos usar o Nagra e o tão almejado som direto. 
Leon Hirszman e Saldanha tinham feito um filme documentário com som direto, 
Maioria absoluta, absolutamente genial. Mas Leon filmou com teleobjetiva, para não 
ouvir o barulho da câmera. Não tínhamos chassi blindado no Brasil e passaria muito 
tempo até que se tivesse. Resolvo, com David, cagar para o ruído de câmera e, com 
a câmera na mão, nos aproximávamos até os closes nos entrevistados. Usávamos o 
ruído ambiente para disfarçar o ruído da câmera. Mesmo no interior usávamos 
música, ruído de liquidificador, do próprio Nagra etc. E conseguimos disfarçar 
brilhantemente, até fazer desaparecer o ruído intermitente da câmera. (SARACENI, 
1993, p. 164). 
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4 BEBEL, GAROTA PROPAGANDA & O JOGO DA VIDA: A 

CIDADE COMO PERSONAGEM  
 

 Bebel, garota propaganda (1968) e O jogo da vida (1977) são obras que têm em 

comum o fato de serem totalmente ambientadas na cidade de São Paulo.   

 

4.1   Bebel, garota propaganda  

 O filme é a estreia de Capovilla no longa-metragem e também sua primeira ficção. A 

obra versa sobre a personagem Bebel (Rossana Ghessa), pertencente a uma família humilde 

do Bom Retiro, que busca o sucesso no mundo publicitário e do entretenimento. Para tanto, se 

submete ao assédio sexual dos homens que lhe prometem uma carreira de sucesso, mas suas 

expectativas vão caindo uma a uma até ela chegar a se prostituir para sobreviver. 

 Baseado no livro de Ignácio Loyola Brandão, publicado em 1968 como Bebel que a 

cidade comeu, título que poderia ser caracterizado como pejorativo à figura feminina, o longa 

foi batizado de Bebel, garota propaganda, referência respeitosa à atividade da protagonista. O 

roteiro do filme é de Capovilla, Roberto Santos e Afonso Coaracy, com diálogos de Mário 

Chamie. 

 Para Tosi, da Contracampo, o realizador conta como surgiu a ideia do filme. 

 
Eu tinha trabalhado na Última Hora e o Ignácio de Loyola ficou muito meu amigo, 
nós trabalhamos juntos no jornal – isso foi em 65. O Ignácio que é o autor do livro, 
que ainda não tinha sido editado, "Bebel que a Cidade Comeu" – o livro só foi 
lançado depois do filme. Ele me deu os originais, eu trabalhei em cima do material e 
mudei muita coisa do livro, com a autorização dele. No livro, ela não é uma garota 
propaganda, é uma menina que vai ... tem uma outra conotação, enfim, ela vai fazer 
publicidade, mas não no sentido em que nós colocamos. Então, eu inventei um 
pouco a história inicial dela, dei uma mexida geral. (CAPOVILLA, 2000). 

 
 E fala de suas motivações. 
 
 

Mas por que eu estava afim de fazer o Bebel? Porque já estava se discutindo naquele 
momento a mudança total em busca do mercado. No mesmo período, e associado a 
nós, a mim e ao Roberto Santos, o Leon Hirszman estava fazendo o Garota de 
Ipanema, que era um filme totalmente voltado para o público. Tanto que nós 
alugamos equipamentos em conjunto, a empresa do Leon e a nossa. (CAPOVILLA, 
2000). 

 

 O diretor define qual era a proposta do filme, numa entrevista para a dissertação de 
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mestrado de Pedro Henrique Simonard Santos, intitulada A geração do Cinema Novo, 

realizada muitos anos depois da produção do seu longa. 

 
Quando eu fiz meu primeiro longa eu não queria mais fazer experimentação. Queria 
fazer um filme que fosse visto, que tivesse penetração pelo menos junto à classe 
média, que o filme tivesse um retorno porque eu estava emprestando dinheiro, era a 
minha cabeça que estava a prêmio; não havia dinheiro do Estado. Minha primeira 
experiência em longa foi tentar fazer um cinema profissional com todo o requinte e 
uma produção por trás. (CAPOVILLA apud SANTOS, 1995, p. 212). 
 

   

 Marcelo Ikeda chama a atenção para esta proposta do diretor: "Essa é a singularidade 

de Bebel dentro do panorama do cinema brasileiro dos anos sessenta: seu discurso crítico 

alinhado ao cinema moderno, mas ao mesmo tempo buscando uma narrativa que dialogue 

com uma certa faixa de público." (IKEDA, 2015, p. 32)  

 Na dissertação de mestrado sobre o livro, Andrade define assim os principais 

personagens: 

 
Bebel pretende alcançar o sucesso a qualquer preço, para sair do bairro onde mora 
com a família; por sua vez Bernardo e Marcelo, através de caminhos e anseios 
diversos, também pretendem atingir o sucesso, por isso deixam suas respectivas 
cidades de interior.  
Porém, se para Bebel a cidade não constitui um desafio ou problema (até em 
determinado momento), para Bernardo e Marcelo, ambos trazendo na bagagem uma 
experiência de vida mais simples, a cidade representa a certeza de "subir na vida", 
de se libertar de alguma coisa, de realizar-se como ser humano, como no caso 
específico de Bernardo:  
"Sair. Sair deste anonimato: Desta obscuridade que me abafa. E então, ter tudo.'' 
(ANDRADE, 1982, p.135).  

  

 Mas Capovilla conta que introduziu a figura do repórter, um dos personagens 

fundamentais do filme. 

 
E esse filme foi, para mim, por ser um primeiro filme, uma coisa louca, porque eu 
consegui, de certa forma, uma maneira de filmar a noite de São Paulo, a parte mais 
violenta do filme. Eu achei que eu fiz um filme interessante. Não um filme nos 
moldes do Cinema Novo. Ele não tinha, vamos dizer, a linguagem dos novos filmes 
que estavam sendo feitos; ele era um pouco um filme urbano, já mais requintado um 
pouco, mais instigante. Eu botei, por exemplo, um personagem que não estava no 
livro, que é o Fernando Peixoto, que é o repórter. Esse repórter não está no romance, 
mas ele serve para mim, para eu ficar de certa forma cutucando cada um dos 
personagens, mostrando... revelando esses personagens, os conflitos. É quase uma 
presença crítica. (CAPOVILLA, 2013, segunda parte, p. 19). 
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4.1.1   Bebel decupado 

 O longa começa num estúdio de TV com um depoimento em close de Bebel a um 

repórter (Fernando Peixoto); ele está off e realiza um documentário sobre a história de vida da 

garota. Ele pergunta de onde ela é e Bebel responde que é de lá mesmo, do Brás, da rua dos 

Italianos. Onde ela mora? A garota diz que ele está atrapalhando e pergunta se o repórter é da 

televisão, porque a coisa que ela mais quer é trabalhar na TV. Bebel é revelada de corpo 

inteiro. Ela conta ter começado como vedete aos quinze anos, com documentos falsos 

arrumados por um produtor, junto com uma amiga com quem aprendeu a dançar. Um dia a 

colega mandou um recado de que tinha entrado numa companhia de teatro maior e viajado 

para Curitiba, e Bebel a substituiu. Imagem tem início nos pés de Bebel e sobe até seu rosto 

enquanto ela fala que o produtor mandou tirar umas fotos dela e colocou na porta do teatro; o 

espetáculo foi um sucesso. Bebel, cercada de bexigas, conta que a amiga com quem começou 

não havia entrado em companhia nenhuma; tinha é fugido com um fazendeiro de café. A 

garota sorri em close e o repórter indaga o que mais ela gostaria de fazer. Ela em cima de uma 

escada, com bexigas ao lado, responde que gostaria de ser uma grande artista de televisão.  

 Foto de Bebel a partir da qual um esboço é traçado completando seu corpo. Surgem 

desenhos e fotos de mulheres vestindo roupas extravagantes e uma sequência de imagens com 

dezenas de modelos com trajes diversos. Imagem de um olho e o nome de Rossana Ghessa sai 

dele e se agiganta. O elenco e a ficha técnica aparecem combinados com figuras animadas, 

sempre remetendo à propaganda. Acompanhadas de uma música vibrante ligada à jovem 

guarda, ritmo brasileiro que era um dos preferidos dos jovens na década de 60, as cartelas 

com os créditos - filmadas em stop motion (técnica onde se filma um fotograma de cada vez), 

simulam anúncios de produtos. 

 Numa tela de cinema despontam produtos de maquiagem, seguidos por figuras de 

mulheres que os utilizam. Na plateia, as cabeças de duas pessoas de costas para a câmera 

assistem o comercial. O filme termina, a luz se acende, Marcos (John Herbert) se levanta e se 

dirige ao colega com assertividade, tentando convencê-lo da sua tese de que é preciso ser 

agressivo, porque de outra maneira não se vende nada; o negócio é fazer o público consumir o 

que ele nunca pensou em consumir e acrescenta que a publicidade ajuda o país dos dois lados: 

do lado de quem fabrica e vende e do lado de quem compra. 

 Numa sala da agência, Marcos entra e é cobrado pelo seu chefe, sentado à mesa. Ele 

quer saber se Marcos já bolou o slogan e recebe como resposta que a ideia ele já tem. 

Pergunta sobre a garota, o mais importante, e o publicitário afirma que é uma menina nova, a 
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mais genial de todos os tempos. O chefe é incisivo ao dizer que a campanha precisa assumir 

sua forma definitiva nos próximos vinte dias. Marcos conta ter criado um tema irresistível 

para o público, pois todos têm amor próprio e amam a própria pele; como o sabonete tem o 

nome Love, que significa amor, as pessoas vão ficar sensibilizadas ao ouvir ela dizer que ama 

Love. O homem diz para ele encontrar uma garota muito boa para vender sabonete na base do 

banho e o resto não interessa. Marcos garante que a garota escolhida está louca para ser artista 

e topa qualquer coisa.  

 Bebel em close caminha em direção à câmera. Num enquadramento mais aberto ela 

anda numa calçada ao encontro da câmera. Música acompanha. 

 Um olho sendo maquiado. O olho com dedo espalhando a maquiagem. O olho com 

pincel distribuindo a pintura. O olho com pincel de maquiador. O lápis fazendo a sobrancelha. 

O lápis branco contornando o olho. O rímel retocando o olho. Batom sendo passado nos 

lábios. Cotonete espalhando maquiagem no queixo. Rímel sobre a pinta. Música acompanha. 

 Bebel maquiada, de roupão. No fundo infinito de um estúdio, a lente zoom abre e 

revela Bebel sendo fotografada por um profissional com a ajuda de um assistente. Close de 

Bebel, zoom abre, fotógrafo passa por trás dela e se coloca ao seu lado. Ela dá uma volta de 

360 graus, o profissional pede para ela olhar por cima do ombro e clica. Ele simula 

enquadramento com as duas mãos e arruma o cabelo da modelo. Pede para ela levantar o 

cabelo com a mão e Bebel atende o pedido. Imagem geral do estúdio com fotógrafo próximo 

à sua câmera e a modelo ao fundo. Ele caminha até a máquina e enquadra Bebel. Ela aparece 

de cabeça para baixo como se fosse imagem do visor fotográfico. O profissional movimenta a 

câmera tendo Bebel ao fundo e lhe dá orientações de como se posicionar. O assistente entra 

com um balde e a caixa de sabão em pó e se aproxima da modelo. Enquanto afina o 

enquadramento o fotógrafo diz ao ajudante para fazer bastante espuma e para Bebel tirar o 

roupão. Ela o desce até os ombros e o profissional manda ela abaixar todo. Bebel fica de 

costas só de calcinha e o fotógrafo diz para o auxiliar dar o sabonete a ela. O profissional a 

orienta e faz a foto. Ela coloca o sabonete próximo ao rosto e o assistente recebe ordem de pôr 

espuma no ombro e nas costas. O fotógrafo manda ela encostar o sabonete no rosto e diz para 

ir virando e sorrindo. O profissional pega outra câmera e se aproxima da modelo, elogia a 

beleza dela e pede para girar o corpo. Fotógrafo clica. Close de Bebel enquanto olha para a 

câmera. Entra música. O profissional faz várias fotos. O fotógrafo, visto por trás, clica a 

modelo ao fundo. Ela sorri e passa sabonete no ombro. O profissional faz cliques de Bebel. 

Câmera do longa se desloca e passa por trás dela. O fotógrafo, de costas, arruma o cabelo da 

modelo e bate fotos. Música termina. 
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 Na sala de cinema da agência, Marcos, em pé ao lado da tela onde aparecem as fotos 

de Bebel e do sabonete, faz uma preleção defendendo a campanha criada para Love. Ele usa o 

retrato do corpo da modelo para reforçar a explanação. Na plateia estão o cliente, um homem 

e o chefe de Marcos. Este garante ao freguês que ele está em boas mãos, porque Marcos é o 

mais brilhante da sua equipe. O publicitário fala do caráter nacional da campanha e do seu 

orçamento. Imagem de Bebel desaparece e surge outra maior, enquanto o publicitário faz 

contas mostrando o preço risível da campanha se dividido por habitante, além do orgulho que 

o nome do sabonete e da sua fábrica representarão para a indústria brasileira. O cliente, o 

homem e o chefe da agência ouvem Marcos que, ao lado da foto de Bebel, diz ser ela o maior 

trunfo da campanha. Fala das medidas corporais da modelo, da cor dos cabelos e dos olhos e, 

por fim, revela seu endereço residencial. O chefe de Marcos olha para o cliente, pergunta o 

que achou, e recebe um sinal de aprovação. 

 Marcos diante da porta do provador de uma loja, de onde sai Bebel e se apresenta a 

ele, que a elogia.  

 Numa rua movimentada um Ford Mustang se aproxima e estaciona. Marcos sai do 

lugar do motorista e Bebel do assento do carona. 

 O publicitário e a garota passeiam por um shopping center. Ele oferece a ela algo para 

beber e os dois entram numa cafeteria. Marcos pede dois cafés e Bebel fala que ele ainda não 

disse nada. Ele diz não ser hora de tratar de negócios e ela questiona sobre o que vão tratar 

então, mas o publicitário deixa a pergunta no ar. 

 Marcos e Bebel entram na casa dele e se sentam à mesa. Ele pega uma pasta de onde 

tira alguns papéis e ela quer saber o que é aquilo. O publicitário diz ser um contrato de 

exclusividade com o sabonete Love. A garota questiona a necessidade do documento já que 

não é teatro nem nada, mas ele garante que ela vai entrar na maior campanha publicitária que 

o Brasil já viu. Bebel indaga se o dinheiro também é o maior do Brasil. Marcos se levanta, 

senta no sofá e diz que ela nunca pensou em ganhar tanto dinheiro, além do que vai ficar 

famosa. Bebel se levanta, anda pela sala e olha os objetos enquanto fala que essa conversa já 

ouviu e agora quer ver. O publicitário promete que ela vai ser filmada, fotografada de todo 

jeito e aparecer no Brasil inteiro em revistas e cartazes espalhados por todos os muros do país. 

Bebel caminha em direção ao publicitário e pergunta quem arranjou tudo aquilo, ao que ele 

responde que foi ele, porque gostou dela. A modelo fala que ele é um amor, joga um beijo e 

quer saber o que precisa fazer. Marcos coloca o contrato na frente dela e manda assinar, no 

que é atendido. O publicitário inicia uma preleção sobre a mudança na vida de Bebel, com a 

transformação de sua imagem na de uma mulher fácil e ao mesmo tempo inatingível, uma 
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garota propaganda com personalidade, que poderá sempre contar com ele se continuar a ser 

boazinha. Marcos liga um gravador de onde sai um jingle do Love. Ele quer saber se ela já 

experimentou cantar e onde aprendeu. A modelo diz que sim, no banheiro. O publicitário fala 

que então ela vai aprender a música da campanha justamente no banheiro. Os dois saem da 

sala.  

 Marcos e Bebel chegam no banheiro e ele fala para ela entrar no chuveiro porque é lá 

que se aprende a cantar. A garota entra no box, o publicitário liga o gravador com a música de 

Love, e a sombra dela dança atrás da cortina ao som do jingle. Ele tira o paletó e vai para o 

chuveiro de roupa e tudo. A sombra deles atrás da cortina dança no ritmo da melodia.  

 Marcos de perfil e o diretor do comercial de costas, o zoom abre e revela o publicitário 

numa cadeira e o diretor sobre um carrinho onde há uma câmera de cinema manipulada pelo 

fotógrafo. Um maquinista está pronto para puxar o carrinho. O diretor manda tocar a música 

do Love e a câmera ao se deslocar mostra Bebel num box cenográfico simulando um banho. O 

diretor corta a cena e Marcos quer saber por quê. A modelo diz que entrou espuma no seu 

olho e pede um lenço. Ela nota que no estúdio há outros homens e reclama. O publicitário diz 

que eles estão trabalhando e a garota é a única que não está. Ela pede para mandar eles 

embora, mas Marcos exige apenas silêncio e diz para continuar o trabalho. Bebel, de costas, 

com Marcos, o diretor, o fotógrafo e o maquinista ao fundo. O diretor pede para o carrinho ser 

acionado e logo em seguida corta novamente, dizendo para voltar à posição inicial. O 

publicitário fica irritado com a modelo e ela reclama da água que cai na sua cara. O fotógrafo 

com o olho na câmera cinematográfica; começa a tocar o jingle. Close de Bebel fazendo 

movimento com a boca como se estivesse cantando, enquanto o fotógrafo faz sinal para o 

maquinista movimentar o carrinho. A modelo continua a simular que canta ao mesmo tempo 

que se ensaboa.  

 Numa rua movimentada, dois trabalhadores colam num outdoor o cartaz de Bebel 

usando o sabonete. Ônibus passam diante do anúncio já colocado enquanto uma grande 

quantidade de pessoas para na frente e fica olhando.  

 A câmera se desloca por rua de São Paulo. O repórter em off diz que está no Bom 

Retiro, centro do comércio barato de uma cidade de 5 milhões de habitantes e aqui começou a 

história de Bebel. Surge a imagem de um casarão e o documentarista fala que ela nasceu 

nessa casa.  

 A câmera sobe uma escada, pega um corredor e vai até o fundo enquanto ele conta que 

por esses corredores de cortiço a garota brincou e cresceu, sonhando com as glórias do 

sucesso. Em off, o repórter pergunta a uma mulher se ela mora ali a muito tempo, ao que ela 
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responde, sem aparecer, que sim. E ele indaga se ela conheceu Bebel, mas ela não responde. 

 Numa alfaiataria, o repórter com o microfone na mão está cercado de pessoas. Uma 

mulher conta que Bebel é a filha do seu Manoel e o nome verdadeiro dela é Maria Isabel, mas 

um dia apareceu um padeiro gago que a chamava por Bebel e assim ficou. Ela acrescenta que 

o farmacêutico da esquina, seu Rangel, pode lhe informar mais alguma coisa. 

 Acompanhado do técnico de som, que carrega o gravador Nagra a tiracolo, o repórter 

com o microfone na mão entra na farmácia e se dirige ao homem atrás do balcão, indagando 

se ele conheceu uma menina que morava por ali e se chamava Bebel. Ele confirma que 

conheceu e diz que ela depois que ficou conhecida nunca mais pôs os pés ali. Ouviu falar que 

a garota foi para a Europa, casou com um milionário e pergunta se é verdade. O jornalista 

revela que ela na verdade continua trabalhando no país. O farmacêutico conta que ela vivia 

comprando cosméticos porque gostava de se pintar desde pequena, mas o pai não gostava 

disso e uma vez lhe deu uma surra por causa de uma caixinha de pó-de-arroz. Diz que eles 

eram muito pobres e quando o velho morreu não tinham dinheiro nem para o enterro. Depois 

que ela começou a aparecer nos anúncios começaram a falar mal da garota e a mãe foi morar 

com a filha mais velha próximo ao mercado. O repórter agradece e vai saindo quando o dono 

da farmácia lhe diz que deveria procurar o fotógrafo ali na esquina, o Graça, pois ele 

fotografava todas as meninas do bairro.  

 No estúdio fotográfico, zoom fecha na imagem de uma garota fantasiada de cigana 

com cartas na mão. Em over, o repórter pergunta o que ele fotografava e o farmacêutico 

responde também em over, que ele fazia fotos de algumas sem roupa. Close de quadro com 

foto de três meninas e um menino fantasiados de marinheiros. Vista através da lente de uma 

câmera fotográfica, uma garota, com imagem invertida, movimenta a cadeira em que está 

sentada para os lados. O Graça, com pano preto sobre a cabeça, enquadra a menina sentada. 

Ele vai até ela, posiciona seu rosto e arruma o seu cabelo. O técnico de som e o repórter 

entram em quadro e este último fala que está procurando por gente que conheceu Bebel e 

indaga se o fotógrafo conheceu ela. Graça conta que sim e o documentarista pergunta se 

poderia ver as fotos antigas dela. O fotógrafo responde irritado com seu sotaque espanhol que 

sabe das fotos das quais fala, mas não tem nenhuma. Diz para não acreditar em história a seu 

respeito porque é tudo invenção da língua sem-vergonha do bairro. Nunca tirou fotografia 

daquele tipo e é um homem honesto. O repórter e o técnico saem de quadro. 

 Bebel e sua mãe entram no apartamento da modelo. A mãe fica maravilhada com o 

lugar e a garota diz ser só o começo e em pouco tempo ela vai ver a filha com carro, casa e 

fazendo televisão e cinema. A mãe acha que deve ser caro morar ali, mas Bebel garante que 



	 	 92 
	

	

nem tanto, diz estar bem e ter pago o aluguel com seu dinheiro. A garota chama a mãe para 

ver suas roupas novas e elas saem de quadro. 

 Bebel entra numa sala e pede à secretária para falar com o Sr. Fernando de Barros. A 

funcionária fala que ele tinha ido ao aeroporto esperar uma pessoa e entra numa sala anexa. A 

secretária fala para alguém fora de quadro que a moça do sabonete está querendo falar com 

ele. A câmera faz movimento para a direita e enquadra o diretor de cinema Fernando de 

Barros sentado atrás de uma escrivaninha, fumando cigarro com uma piteira. Ele fala para ela 

dizer que foi ao aeroporto esperar a Norma, Leila Diniz, qualquer uma. Ele olha diretamente 

para a câmera e fala que conheceu essa moça a uns seis meses atrás, mas não gostou. Disse 

que queria fazer cinema. Quase a colocou numa fita, mas agora não interessa mais. Contrato 

de exclusividade com agência: nunca. Fernando olha para o diretor cinematográfico Roberto 

Santos sentado à sua frente: e questiona se está certo ou não. Roberto amarra o sapato 

enquanto diz que o problema é dela, até aprender que a corda arrebenta sempre do lado mais 

fraco. Ele olha para a câmera e põe em dúvida se ela não vai aprender a se "descaderar". 

(BEBEL..., 1967, 25 min.) 

 Música em destaque enquanto Bebel, de costas, olha o vale do Anhangabaú de cima 

do viaduto do Chá. Ela caminha e a câmera na mão se desloca junto. Close da modelo 

andando no viaduto. A câmera gira em torno dela e a segue. 

 A câmera no interior de uma loja acompanha a garota que passa e olha para a vitrine. 

 No outdoor onde está o anúncio de Love é colado a propaganda de um novo produto. 

 Marcos, o repórter e o técnico de som sentados à mesa de um bar onde há uma garrafa 

de whisky. O documentarista pergunta a Marcos por que Bebel não trabalha mais na agência 

dele e o publicitário justifica com o encerramento da campanha de grande sucesso, que fez do 

sabonete um dos mais vendidos do país. O repórter insiste em perguntar como ficou Bebel 

nisso tudo. Marcos fala que o contrato dela não foi renovado porque o cliente se interessou 

por outro tipo de mensagem mais dirigido à mulher do lar, para não cansar o público. O 

repórter conta que o resultado disso foi que Bebel ficou desempregada. O publicitário fica 

alterado e se defende dizendo ter tirado a garota do teatro rebolado, ter feito dela a maior 

modelo do país, mas que agora ela tem de se virar sozinha, pois a responsabilidade dele 

terminou. O repórter fala que enquanto a Bebel caminha sozinha Marcos vai ter de inventar 

uma nova modelo dirigida à mulher do lar. O publicitário diz ser essa a sua profissão e 

acrescenta que hoje em dia não se vende nada sem a presença da mulher, mas que o jornalista 

não pergunte a ele por quê, pois isso deve ser perguntado ao consumidor. O repórter questiona 

se ele vende sabonete ou mulher. Marcos fica irritado e fala que o entrevistador se excede, 
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pois não vende coisa nenhuma; ele é publicitário.  

 Bernardo escreve à máquina na redação de uma revista, Bebel entra com um envelope 

na mão e se aproxima da mesa dele. Ela se apresenta, diz ter trazido umas fotos e que foi 

recomendada por Marcos. Bernardo fala que não vê ele há tempo, mas sabe do que se trata: 

promoção. Ele pede para ver a fotos, fala para ela sentar, abre o envelope e diz que aquelas 

imagens não servem para a revista; que eles vão fazer uma coisa diferente com ela. A modelo 

fica desconfiada, Bernardo fala que será uma coisa mais sexy, por exemplo: no banheiro. A 

garota diz que ele está gozando, mas ele fala que não, pois ela é a moça do chuveiro. Bebel 

diz para esquecer aquela ideia e Bernardo comenta que ela se desgastou porque também 

entrou na jogada da exclusividade. A modelo diz ter ganho dinheiro e agora quer partir para 

outra. Ele fala de fazer as fotos no dia seguinte e dá um endereço. 

 Bernardo deitado na cama em uma quitinete lê um papel, quando a campainha toca e 

ele vai até uma estante e pega os óculos escuros. O fotógrafo, Samuca, abre a porta. Bebel 

entra e se aproxima do jornalista deitado na cama dizendo que não sabe porque ele marcou 

ali. Bernardo explica que ali é mais fácil de tirar fotos. Ele diz que ali sempre funcionou como 

um estúdio e Samuca confirma. Bernardo pergunta se ela trouxe maiô, mas ela diz que não. O 

jornalista gira em torno da garota e fala para ela começar vestida e a cada pose tirar uma peça 

de roupa. Ela reclama, pois aquilo é strip tease e o jornalista diz que é mais ou menos. A 

modelo se nega a fazer porque aquilo não foi combinado. Ele insiste que o combinado era 

foto sexy, e Bebel retruca que não era para tirar a roupa. Bernardo questiona se ela queria foto 

sexy vestida de freira. Ela diz que pode ser assim como está, mas ele fala que assim não vai 

dar. Ela insiste que é assim ou senão vai embora. Pega sua bolsa, vai em direção à porta e 

para. Bernardo fala que quem precisa das fotos é ela e a garota reclama dos homens só 

pensarem nisso. O jornalista faz cara de ingênuo e diz que ele e Samuca estão ali como 

profissionais da imprensa para fazer uma reportagem. Ele entra no banheiro. Bebel e Samuca 

aguardam em silêncio; ele volta com um négligé nas mãos. Ele entrega a lingerie para Bebel e 

diz para ela vestir no banheiro. Bernardo orienta Samuca a fotografá-la em contra-luz pois a 

peça é meio transparente e o corpo dela aparece inteiro. Diante de uma janela ensolarada 

Bebel, vestida com o négligé e botas, dança sem música. O jornalista coloca um disco e a 

modelo se anima enquanto Samuca bate fotos dela e Bernardo a incentiva a fazer movimentos 

sexy. Bebel sobe numa banqueta e continua dançando. Bernardo lhe passa um chicote e a 

modelo o utiliza como elemento coreográfico. Ele fala para ela morder o chicote e vibra 

quando Bebel o atende. Bernardo diz para a garota girar o cabelo e olhar para a câmera e 

Samuca faz vários cliques. Close do jornalista extasiado. Close das botas de Bebel e Bernardo 
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e Samuca ao fundo, o fotógrafo vai em direção à saída e fala que para ele é suficiente e vai 

embora. A modelo desce da banqueta e se dirige ao banheiro, mas Bernardo diz que precisa 

entrevistá-la. Ela quer trocar de roupa primeiro e ele fala que tem tempo. Ela senta na cama, 

ele oferece whisky e a garota indaga o que mais que ele quer. Bernardo diz que quer 

entrevistá-la, mas ela parece passarinho fora da gaiola. A garota rebate que parece passarinho 

dentro da gaiola e sem saída. Ela entra no banheiro. O jornalista larga o chicote que está em 

suas mãos e começa a escrever à máquina. Pega uma publicação e olha a capa onde há 

pinturas dos mestres do erotismo. Ele chama a modelo para conversar, ela sai do banheiro 

vestida como chegou e retruca que a conversa tem que ser fora do apartamento. 

 Bernardo entra na sala do Mino Carta e mostra algumas fotos de Bebel, mas o editor 

se interessa por outra garota, apesar de Bernardo defender a modelo. Mino brinca dizendo que 

o jornalista está perfumado e pergunta se é o sabonete Love. Bernardo indaga se Bebel tem 

chance, mas o editor fala que ela é muito manjada, ninguém aguenta mais. O jornalista diz 

que ela não trabalha mais para a marca de sabonete. Mino fala que ela deveria mudar, tentar 

outra coisa. Bernardo mostra outra foto de Bebel e insiste que talvez fosse o caso de fazer 

uma foto só e com legenda. O editor diz que o negócio é garota nova, "lolita". (BEBEL..., 

1967, 34 min.) O jornalista desiste e sai da sala. 

 Uma modelo num fundo infinito é fotografada por Apolo, o mesmo profissional que 

fez fotos de Bebel. A garota entra no estúdio e se aproxima do fotógrafo, que para o trabalho 

para conversar com Bebel. Ela pergunta quais são as novidades e Apolo conta que as fotos 

dela foram recusadas e não tem trabalho para ela. Bebel quer saber por quê e o profissional 

fala que a agência queria uma cara nova. A garota diz estar há dois meses sem trabalho. O 

fotógrafo, com toda a calma, explica que a agência fotografa uma, duas, três vezes, depois 

cansa, não dá mais. Ele sugere fazer desfile de fábrica, mas ela diz estar cansada de bater em 

porta errada. Bebel se despede de Apolo e sai. 

 Bebel entra no prédio onde mora e o porteiro lhe entrega uma carta da administração; 

o proprietário quer receber os atrasados. O homem pergunta se ela não está faturando mais e 

sugere faturar por fora. Se a garota quiser ele pode dar um jeitinho nas coisas para ela. Bebel 

retruca dizendo para ele dar um jeitinho nas coisas da mãe dele. O porteiro ri enquanto ela se 

afasta. 

 No apartamento de Bernardo, o repórter entrevista-o tendo ao lado o técnico de som. 

O documentarista pergunta se ele lembra de Bebel e Bernardo diz que sim, que fez fotos dela 

e a promoveu em revistas. Ele pergunta por que ela não foi promovida na revista em que 

Bernardo trabalha e ouve como resposta que Bebel é suburbana. Ele questiona se o jornalista 
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não sabia disto quando tirou fotos dela e Bernardo diz que ela precisava ser trabalhada, 

elaborada. O documentarista diz saber que Bebel se esforçava muito. Mas Bernardo contesta 

dizendo que na hora de entrar na jogada ela não entrava não. Ela queria entrar na chuva sem 

se molhar. Depois, a concorrência é muito grande. O repórter indaga o que ele acha que vai 

acontecer com Bebel e Bernardo fala que ela vai ter de começar tudo de novo.  

 Bebel vestida como se fosse uma garotinha - saia curta, gravata e boné - segura uma 

roda num estúdio, acompanhada de música. Ela gira a roda assistida por uma plateia e aparece 

a palavra Trampolim. A zoom abre e a música termina.  

 Bebel ainda vestida de menina e uma modelo vestida igual comem sanduíche e tomam 

refrigerante sentadas à frente de um balcão. Bebel pergunta se a colega empresta dinheiro no 

dia seguinte, mas a companheira de apartamento conta que também está lisa e o locador vai 

apertar as duas no dia seguinte e que desta vez é Bebel que fala com ele.  Bebel diz não ter 

nada a ver com aquilo porque o apartamento é da colega e se ela for falar com ele já vem a 

cantada. Mas a companheira cobra a promessa dela de dividir o aluguel, que até ali não 

aconteceu. Atrás delas, dois homens se sentam à uma mesa. A colega diz que um deles é o 

Walter, produtor, e que ele não tira os olhos de Bebel e ela deve estar na lista dele. Bebel olha 

para Walter e ele corresponde. Ela diz nunca ter notado, mas a companheira insiste: que 

qualquer dia desses ela vai ver. 

 Bebel de vestido na sala de Walter, caminha cautelosa em direção a ele, que está 

sentado. Ela indaga o que vão fazer, e ouve como resposta que vão fazer um teste. Ele manda 

ela chegar mais perto, mas a garota fica parada. O produtor se irrita, diz não ter muito tempo e 

que a modelo sabe tão bem quanto ele para o que veio. Ele ordema que ela tire a roupa logo. 

A modelo questiona o que vai ganhar com aquilo e o produtor fala que ela vai ganhar um 

programa. A garota larga a bolsa em cima da mesa e se despe. 

 Na sala de Walter, ele está sentado e Bebel se maquia olhando no espelho. Ele diz que 

ela foi aprovada e talvez fosse melhor lançá-la como cantora, porque fotografa muito bem e 

tem um corpo maravilhoso. Close da garota refletida no espelho. O produtor promete que os 

dois vão trabalhar juntos. 

 Dois boxeadores lutam num ringue de ginásio esportivo. A plateia grita incentivando 

os lutadores. Bebel assiste a contenda e Marcelo está na fileira de trás. Ele fala que tem dó de 

ver um dos pugilistas e ela se vira para dar atenção ao estudante. A modelo pergunta por quê, 

se foram eles que quiseram lutar. Marcelo explica sentir dó porque são pés-de-chinelo, pobres 

coitados e se arrebentam para ganhar uns trocados. A garota indaga por que ele vem e o 

estudante argumenta que precisa ver tudo, saber de tudo, mesmo a miséria, essa gente podre. 
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Os boxeadores prosseguem no combate e os torcedores vibram a cada golpe. Um dos 

pugilistas tem uma toalha nos ombros, os olhos inchados e se posiciona ao lado do árbitro, 

que levanta a mão do outro lutador. Homem com boina, sentado em meio à plateia, toca a 

campainha para dar início a outra luta. Novos pugilistas iniciam um round. Bebel pergunta se 

eles não morrem e o estudante fala que não, mas que um deles vai sangrar bastante porque o 

protetor de gengiva caiu. Marcelo confessa que daria tudo para ser boxeador, mas acha que 

não pode mais, ficou tarde para começar. A garota não entende porque ele gostaria de passar a 

vida inteira dando soco nos outros e apanhando feito cachorro. Marcelo conta que gostaria de 

descobrir o motivo pelo qual um homem briga com o outro. E só brigando ele poderia 

encontrar a razão disso. A modelo pergunta se olhando não dá e o estudante diz que para 

desvendar uma coisa é preciso se envolver com ela.  

 Close de tela da câmera de TV onde aparecem Bebel e o cantor Marcos Roberto 

dançando ao som de música. A câmera do longa se desloca para a direita e enquadra a dupla 

frente a frente num estúdio cantando uma música do estilo jovem guarda. A letra conta a 

história de um rapaz que procura uma menina para namorar e encontra, mas ela se esquiva 

alegando que a mãe e o pai não permitem que ela ceda à sedução. No final ele diz que quer 

casar e ela aceita porque ele promete ser bonzinho. Os dois cantores se abraçam. 

 Walter entra na sua sala e encontra o repórter e o técnico de som sentados à sua 

espera. O documentarista pede que diga alguma coisa sobre Bebel e o produtor diz que 

chegaram na hora certa, pois está começando a criar uma nova estrela, que será a maior 

sensação do ano porque tem tudo para ser um big sucesso; depende só dele, Walter. O 

repórter indaga se conhece a modelo há muito tempo e o produtor fala que não, mas que ela 

só precisava de uma chance. O jornalista quer saber o que uma menina precisa ter para ganhar 

uma oportunidade e Walter elenca as qualidades como ser bonita, desembaraçada, versátil. O 

repórter afirma que o produtor percebeu logo que a garota tinha condições para se tornar uma 

grande estrela e Walter alega que tem olho clínico; olhou e sentiu que a menina ia arrebentar. 

O documentarista questiona qual o critério que ele usa para promover uma garota na televisão 

e o produtor alega que é segredo de estado, mas pode ser traduzido como intuição. O repórter 

agradece, Walter pede para o técnico de som desligar o gravador e pergunta para o 

documentarista por que fica interrogando se sabe qual é a jogada. 

 Bebel e Marcelo caminham de mãos dadas na calçada de uma rua do centro de São 

Paulo. Eles param na frente de uma banca, a garota vê uma revista onde está sua foto e mostra 

para o estudante, pedindo confirmação se ela está bacana. Ele diz que sim e a modelo comenta 

sobre a quantidade de pessoas que está vendo ela naquele momento, quanta gente comprou a 
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revista só por causa da foto dela. Marcelo fala que aquilo faz parte de um processo, ou seja, 

ela pertence a todos e não é de ninguém. Ela confessa que é bom se sentir amada por gente 

que nem a conhece, mas ao mesmo tempo é estranha essa sensação de dominar as pessoas de 

longe. Ela está deslumbrada e conta que quanto mais famosa for, mais gente vai querer estar 

ao seu lado, mais gente vai lhe desejar e que isso é muito bom de sentir.  

 Bebel e Marcelo sentados frente a frente à mesa do restaurante, com as mãos dadas. 

Entra música. Ela diz ter impressão que os dois nem mesmo se conhecem. A garçonete põe 

um prato de comida à frente dele.  Bebel, off, diz que ele está sempre tão distante, calado, 

dando a sensação que não liga para ela. O estudante, com o olhar baixo, dá garfadas na 

comida. A garota, em close, diz ter muitas coisas para contar sobre a vida dela, para ele a 

conhecer melhor e a amar mais. Marcelo, em off, diz que ela pode dizer, que ele está ouvindo. 

Mas a modelo diz querer saber o que ele faz. Em off, ele diz que estuda arquitetura e de vez 

em quando trabalha. E ela indaga no que trabalha. O estudante, em close conta que faz 

qualquer coisa, pega o que aparece, pois sabe fazer de tudo. Bebel, off, pergunta onde ele 

mora e o estudante fala que ali perto.  

 Bebel, junto à parede do quarto de Marcelo, anda até a janela e a abre, revelando 

telhados de residências. Entra música. Ela vai até a cama onde está o estudante e coloca os 

braços sobre ele. O casal troca carícias e a zoom fecha em close dos dois, destacando o beijo 

que ela dá na boca dele, os carinhos que ele faz no rosto dela e mais um beijo prolongado. 

Marcelo pede que ela o abrace com força, os dois se juntam, riem, se beijam e a imagem 

desfoca.  

 Imagem entra em foco com os rostos de Bebel e Marcelo, zoom abre até mostrar os 

dois abraçados na cama, deitados sob os lençóis. O sol bate no casal, a garota se ajoelha sobre 

o leito, se coça e reclama das pulgas. O estudante diz que pensava que ela era virgem, pois 

tinha todo o jeito. A modelo pergunta qual é o jeito da virgem e ele diz não saber. Bebel então 

questiona por que ele disse aquilo e Marcelo fala que foi só para dizer. A garota indaga se está 

decepcionado e ele diz que não. Os dois se beijam e abraçam e o estudante diz ter gostado 

muito. Bebel pede para ele nunca a abandonar e pergunta se ele promete. O estudante fala que 

não pode porque vai dar no pé, sumir desse país. Bebel diz que aquilo é meio loucura. Ao que 

ele contrapõe que é melhor do que ficar e não fazer nada, e ele quer ver o mundo. 

 Num estúdio de TV, um grupo musical ensaia e alguns técnicos trabalham. Zoom 

fecha em Bebel que entra, se aproxima dos músicos e dá a volta em torno deles. Um dos 

músicos quer saber o que a modelo está fazendo ali e ela pergunta onde está o Walter.  

 Walter entra na sua sala, passa a chave e ouve a voz de Bebel dizendo que não adianta 
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trancar a porta porque a conversa deles não tem segredo. Câmera gira para a esquerda e revela 

a modelo sentada na poltrona. O produtor quer saber do que se trata e ela rebate que está atrás 

do dinheiro dela. Walter senta no sofá, tira os sapatos e pergunta se ela não recebeu, ao que a 

garota responde que ganhou uma porcaria de dez contos, além de ter esperado uma hora. 

Bebel levanta e questiona como isso pode acontecer. O produtor protesta indagando o que ela 

está reclamando, se já tem o seu programa. A garota retruca que por aquela miséria não vale a 

pena, está cheia da conversa dele e não vai fazer nada mais naquela TV. E pergunta quando é 

que sai seu programa. Walter diz para ela ter paciência pois o contrato está na boca, mas a 

modelo não aceita o argumento porque já foi enganada com esse negócio de contratação. O 

produtor fala para ela esperar um pouco mais, porque o patrocinador ainda não aceitou a 

proposta, mas na hora que ele topar ela vai ver o que é bom. Bebel, na frente da porta com a 

mão na maçaneta, rebate dizendo que aquela jogada tá ficando velha e que ele tem de mudar o 

disco. Ela sai.  

 A modelo caminha no corredor da emissora, Walter vem atrás e diz que ela terá que 

sair com ele se quiser ganhar um programa.  

 O produtor e a modelo saem do prédio da TV e se dirigem a um carro enquanto a 

zoom fecha em Marcelo, que vê a dupla, mas não é visto pelos dois.  

 Walter na direção do automóvel em movimento e Bebel ao seu lado, ambos 

enquadrados de costas. Ele fala que vão encontrar um pessoal importante numa festa e ela 

deve sorrir, não fechar a cara, ser gentil. Ela vai conhecer o Brito, um importante empresário 

e, se der certo, ele pode patrocinar o programa dela.  

 Um conversível com Bebel, no banco da carona, e Brito, na direção, para no posto de 

gasolina de um bairro de elite. O frentista atende. A garota pergunta se o empresário já 

satisfez a curiosidade sobre ela, mas ele diz ainda estar curioso. Em off, Walter diz que vão 

para Guarujá e pergunta se os dois vêm juntos. O empresário indaga Bebel, ela confirma e ele 

responde ao produtor que sim.  

 Vista do mar a partir de uma lancha que se desloca. Em destaque, entra música que 

Bebel cantou com Marcos Roberto no estúdio de TV e fala de uma paquera. A modelo e o 

Brito, sentados com roupa de banho na proa do barco, conversam, mas não se ouvem suas 

vozes ao longo de toda cena. Os dois, de costas, batem papo na popa da embarcação tendo ao 

fundo o piloto e a cabine. O casal, de frente, na popa, ela sorri, o empresário pega na mão dela 

e levanta a alça do biquíni. Brito fica em pé, ela se levanta, ele a abraça e a dupla passa pela 

câmera em direção ao camarote.  

 Bebel caminha num parque de diversões e zoom fecha nela. A câmera a acompanha e 
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revela Marcelo sentado em um brinquedo. O estudante levanta e o zoom abre enquanto ele vai 

em direção à garota. Ela pergunta o que ele faz ali e Marcelo conta que mora no local. Bebel 

fica surpresa e não acredita, mas ele diz ser verdade porque tem um amigo no parque que lhe 

emprestou um barracão para residir. A modelo diz que ele está cada vez mais por fora. Ele 

beija Bebel e os dois riem. O casal passa próximo da montanha-russa e vêm em direção à 

câmera. Entra música em destaque.  

 Vista de costas, a dupla caminha sobre o percurso do carrinho da montanha-russa e a 

zoom fecha neles.  

 Bebel e Marcelo giram num brinquedo que os "cola" na parede e faz o piso 

desaparecer. Ela, de braços abertos, gira "colada" no equipamento e sorri. Ele também roda 

"grudado" no aparelho. O brinquedo pega maior velocidade e ele grita que a ama. O 

equipamento para aos poucos, o chão reaparece, Marcelo vai até Bebel e a abraça.  

  Na sala de espelhos, Bebel ri ao se olhar num espelho que deforma suas feições e diz 

para Marcelo que não sabe como ele pode viver ali, se tudo é tão sujo. Ela pergunta se ele 

ficou zangado e Marcelo responde que não, mas questiona como ela o encontrou. Bebel fala 

ter sabido através de um amigo dele e em seguida declara que precisa muito dele.  

 O parque de diversões à noite, dois homens com espingardas de brinquedo atiram na 

barraca de tiro ao alvo.  

 No quarto de Marcelo, ele e Bebel sentados na cama, ela pergunta o que são aqueles 

estampidos e o estudante fala que é o tiro ao alvo. A garota teme que eles sejam atingidos, 

mas Marcelo minimiza. A modelo se levanta, se veste, diz querer ir embora dali naquele 

instante e questiona o motivo dele ter saído da pensão. O estudante conta ter fugido porque a 

polícia o estava procurando por achar que ele tinha organizado a passeata. Ele acrescenta 

gostar dali, do pessoal, das histórias dos amigos que passam toda noite para se divertir e 

conversar. Bebel indaga sobre o tema das conversas e ele resume: política.  

 Visão noturna do parque 

 Na emissora de TV, homem olha quadro de avisos, Bebel se aproxima e também 

observa. A modelo pergunta o que aconteceu com o programa do Vasconcelos e ele fala que 

naquela semana não vai ao ar. Ela indaga se ele viu o Walter, o indivíduo fala que não e se 

afasta. Outro cara se achega para olhar o quadro, a garota faz a mesma pergunta e o homem 

responde que ele estava na sala do Dr. Francisco. Ela se distancia.  

 Na sala do Dr. Francisco, ele e Walter sentados frente a frente. O chefe fala que os 

programas de Walter estão caindo muito e o produtor precisa dar um jeito nisso. Francisco 

mostra o relatório de audiência e comenta não poder fazer nada porque o cliente está 
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reclamando. Walter, em off, diz que não compreende porque, mas o chefe rebate que entende, 

pois conhece o produtor há muito e tem observado que ele passa o dia inteiro atrás da Bebel. 

Walter contrapõe que pode fazer dela uma grande estrela, só precisa de tempo, mas se 

Francisco tira dele o único programa em que ela pode aparecer então ele está frito. O chefe 

retruca que Bebel é bonitinha, mas não sabe fazer nada, e o negócio é programar a Martinha, 

uma garota que está aparecendo bem. Walter diz que o chefe é quem manda. 

 Bebel e Marcelo caminham na cobertura do edifício Copan de onde têm um panorama 

de São Paulo. Entra música em destaque. O estudante conta que perdeu o emprego e isso é 

uma coisa maravilhosa, pois se livrou daqueles chatos. A garota rebate dizendo para ele não 

mentir pois nunca teve emprego. Ele comenta que por isso vive satisfeito, mas a modelo diz 

que tendo um pai como o dele, que manda dinheiro todo mês, isso é fácil. O estudante 

questiona quem disse aquilo e Bebel diz simplesmente que sabe. Marcelo fala já ter tido 

muitos empregos, percorrido a cidade de cabo a rabo, ter atravessado fábricas, lojas, 

escritórios, repartições, bancos, oficinas; ter ficado amigo de pretos, brancos velhos, moços, 

operários, intelectuais estúpidos, reacionários e comunistas. Bebel, em off, questiona o que 

ele ganhou com isso e o estudante diz que se tornou mais experiente. O casal caminha em 

direção à câmera enquanto ele tira um pedaço de papel do bolso e ela pergunta o que é aquilo. 

O estudante diz que é anúncio de jornal, rasga um pedaço, joga para baixo do prédio e lê um 

deles onde se oferece emprego, mas são exigidas inúmeras qualificações. A dupla chega 

diante de um latão com uma torneira em cima e o estudante a abre, comentando com ironia 

que são poucas as exigências para se vencer na vida sem fazer força. Ele bebe água e fecha a 

torneira. A modelo questiona por que ele não se candidata logo e Marcelo diz só saber inglês, 

de toda a lista de requisitos. A garota fala não ser difícil aprender o resto, mas o estudante diz 

que para ele é muito complicado, pois não aceita amolecer, ser bem comportado e que 

ninguém monta em cima dele. A modelo diz não saber do que ele fala e só se interessar por 

sua carreira, o resto pode se danar. Marcelo fala que Bebel também entrou na linha do bom 

comportamento e todo mundo é assim, porque é uma coisa organizada, planejada, pensada lá 

de cima e que um amigo dele chama isso de massificação - todo mundo igual, pensando a 

mesma coisa, desejando a mesma coisa. Ela se despede e vai embora. Ele caminha e dá socos 

no ar como se estivesse lutando boxe. Sobre a imagem do estudante entra a voz over do 

repórter perguntando o que Marcelo acha da Bebel. Sobre a imagem de Marcelo, ele fala em 

over que ela é uma alienada, uma burguesa. O jornalista, em over, diz que agora ela está com 

problemas e pergunta se ele não quer ajudar e o estudante, em over, fala que não é produtor de 

televisão e não pode auxiliar, porque ela quer um emprego, dinheiro, roupas, quer subir na 
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vida, fazer carreira e o negócio dele é outro. O repórter questiona qual é o negócio de Marcelo 

e ele responde que é o povo, a massa, que não vota, não se vê, não se ouve falar. O 

documentarista indaga como ele pretende ajudar o povo e o estudante diz que participando.  

 Marcelo, o repórter e o técnico de som na frente do prédio da Faculdade de Filosofia 

da USP na rua Maria Antônia continuam a conversa, mas agora com voz síncrona. O repórter 

pergunta como ele participa e o estudante esclarece que é tomando consciência. Ele 

acrescenta que a participação pode ser ativa ou passiva. O documentarista retruca que o 

estudante é um daqueles que participam passivamente, e Marcelo se afasta rebatendo que 

aquela é a opinião dele. O técnico e o repórter o seguem, este último mostra ao estudante a 

palavra GREVE escrita no muro e questiona se ele tem alguma coisa a ver com esse 

movimento. Marcelo responde sim, o jornalista indaga se ele acha importante uma greve 

estudantil e o estudante devolve que é tão importante como uma greve operária. O repórter 

questiona o que ele tem a ver com greve operária, Marcelo se distancia, mas o repórter vai 

atrás questionando se ele participa do movimento operário e que tipo de contato ele tem com 

trabalhador. O estudante fala que é a relação humana. E o documentarista diz que quer ver 

isso. 

 O repórter, Marcelo e o técnico caminham sobre uma passarela ao lado de um 

aqueduto que vai de uma margem a outra de um rio. O documentarista aponta para um lugar, 

fala que é um bairro operário, questiona se o estudante já morou num lugar assim, e ele 

responde que mora num lugar como aquele. O repórter indaga como o estudante vive, ele diz 

viver como os operários e que trabalha de vez em quando. O jornalista pergunta como ele faz 

para arrumar dinheiro para estudar e Marcelo responde que isso não lhe diz respeito. Os três 

chegam no outro lado do rio, o repórter mostra uma favela com uma indústria atrás e pergunta 

por que o estudante não vai falar com os operários para explicar a força que eles têm. Ouve-se 

uma sirene de favela, Marcelo vai em direção a ela, mas para. Um menino olha para a câmera, 

que faz um movimento de 360 graus, revela uma favela com muitos prédios ao fundo, e 

Marcelo e o repórter no final do movimento. O repórter aponta para um lado da cidade, depois 

para o outro e questiona se é essa cidade que ele conhece ou aquela outra. O estudante olha 

para os dois locais e em seguida para o repórter, que o chama. Os dois caminham em direção 

a uma colina de onde se avista muitos edifícios. O documentarista questiona se é isso tudo 

que ele quer abandonar. O repórter interroga por que Marcelo quer ir embora se a grande 

briga vai ser ali na cidade, ou ele quer fugir da grande briga? Close em Marcelo perplexo 

enquanto o repórter diz que agora ele não fala. Agora ele não consegue falar.  

 Casa de shows lotada, a cantora De Kalafe canta em francês acompanhada de uma 
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banda enquanto Bebel, vestida luxuosamente, e Renatão, de terno, conversam sentados à 

mesa. Ele pergunta por que a modelo ia para a cama com ele e a garota conta não ter sido 

agradável no início, mas depois era como uma carteira de trabalho, uma garantia de emprego. 

A modelo fala que ele fazia o que queria, dançava, cantava, caía de quatro no quarto, se 

levantava, mas ele queria ir para cama, ela dormia com ele. Mas ele nunca a deixou esquecer 

que o dinheiro era dele, só dele. De Kalafe canta. Bebel e Renatão à mesa com De Kalafe ao 

fundo cantando. A garota diz que ganhava seu dinheiro e tinha a esperança de ficar célebre, 

mas ele sempre lembrava que ela dependia dele. Renatão oferece mais uma bebida para Bebel 

e ela pergunta se está ficando bêbada, ao que ele rebate que ela está ótima e pede para 

continuar o relato. A modelo, em close, fala que muita gente faz coisa pior para garantir seus 

empregos e ele a levava a passear, a exibia, dizia estar interessado na carreira dela, mas na 

verdade a enganou o tempo inteiro e por isso ela o odeia. Close em De Kalafe, ela termina a 

canção.  

 Bebel, de costas dentro do box, toma banho. Walter, em off, pergunta se ela já vai sair 

e a garota quer saber que horas são. O produtor diz ser nove e meia e ela indaga se é de 

manhã, mas ele fala que já é noite e questiona onde ela foi na noite anterior. Close de Walter, 

Bebel retruca em off, dizendo que ele não deve se meter. Ele diz ter vindo buscá-la, quer ela 

bem bonita. O produtor anda do banheiro para o quarto enquanto tira o paletó. A garota 

ameaça não ir, mas o produtor insiste na ida dela pois o negócio a interessa. A modelo sai de 

roupão do toalete, quer saber do que se trata e Walter fala que é de uma novela, cujos 

patrocinadores vão recepcionar os artistas e ele vai arrumar um papel para ela. Zoom fecha no 

rosto de Bebel enquanto diz que não é atriz e aquilo não vai dar certo. O produtor, em off, diz 

que se ela quiser vira atriz, mas ela não está interessada. Ele fala dela ser a principal, sem 

testes, mas Bebel duvida questionando qual é a jogada dele. Ela quer saber quanto ele leva 

nisso e Walter diz só querer ajudá-la. Bebel olha a hora, coloca o relógio de volta na mesa de 

cabeceira e o produtor se aproxima dela mandando ela por o vestido e o acompanhar. A 

modelo diz não querer ir com ele nem ter vontade de ver qualquer pessoa de televisão, ou 

encontrar algum patrocinador. Ela faz o gesto de "banana" com os braços. Ele não desiste, 

fala para ela acabar com aquela teimosia logo e ir com ele. Bebel confirma a negativa e 

Walter diz que ela vai se arrepender e depois ficar reclamando que quer seu programa. Bebel 

contrapõe dizendo que já pagou para ele na cama trezentas mil vezes e até aquele momento, 

nada. Ele replica chamando-a de pé-de-chinelo. Questiona quem ela pensa que vai ser na vida. 

A modelo diz que vai ser mais do que é, e o produtor diz ter dó dela. Bebel manda ele enfiar a 

dó dele, fala que dessa vez vai sozinha e que ninguém a segura. Walter se dirige para a porta 
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de saída e insiste para ela ir, a garota volta a dizer não e ele diz que ela vai nem que seja na 

marra. Bebel joga um vaso contra o produtor, que espatifa na parede. Em close, Bebel fala 

para ele não bater a porta por que não é filme mexicano, ao que Walter responde que ela que 

não deve bater a porta porque o apartamento é dele. Zoom fecha no rosto da garota. 

 Bebel e Marcelo sentados em banco de praça do centro da cidade, ele de costas para 

ela. Marcelo reage ao fato de Bebel querer por fim à relação, dizendo que nunca lhe prometeu 

nada e é melhor que terminem porque ele não é futuro para ela. A garota rebate que ele não 

tem sentimento, nunca ligou para ela e só se aproveitou dela. O estudante diz que ela fala 

bobagem, mas ela replica falando que por causa dele prejudica sua carreira na televisão e não 

sabe mais o que faz. Ele também diz não saber o que fazer e sai andando pela praça no que é 

seguido pela modelo. Eles param em uma banca de frutas, um homem se aproxima e manda o 

ambulante desmontar tudo. Marcelo tem dinheiro na mão para pagar o vendedor, mas chegam 

dois ajudantes do fiscal e um deles fala para o estudante não pagar porque os marreteiros têm 

que aprender. Marcelo paga o ambulante e vai embora quando o homem reage agressivamente 

dizendo que havia dito para não pagar. O fiscal e os auxiliares levam a bancada do camelô, 

este coloca as frutas numa caixa e se afasta. Engraxate lustra o sapato de um cliente sentado 

ao lado de outros homens. Fiscal se aproxima do engraxate, pede licença para pegar a caixa de 

trabalho onde está sentado e o freguês questiona por que ele não se mete com sua vida. O 

fiscal manda o cliente embora e os ajudantes tentam pegar a caixa do engraxate enquanto 

Marcelo e Bebel passam perto. O fiscal exige a caixa ameaçando o engraxate de prisão, mas 

estudante intervém dizendo que ele não vai bater em ninguém e o fiscal parte para cima de 

Marcelo, enquanto a modelo assiste apavorada. O estudante briga com os três homens, dois 

deles o seguram e o terceiro bate. Dois policiais chegam, separam os brigões e conduzem 

Marcelo e o fiscal, que protesta dizendo que é fiscal. Os meganhas carregam o estudante 

enquanto Bebel grita seu nome. 

 O repórter e o técnico entram na sala de Walter e o encontram. Ele fala que não dá 

mais entrevista porque o caso de Bebel está encerrado. Sentado à frente do produtor está 

Renatão. Walter pega o telefone e fala para Matos que tem uma novidade e quer que seja 

publicada na coluna dele. Ele dita a notícia para o jornal dizendo que Bebel entrou em férias 

porque precisava descansar.  

 Sentados à mesa de um bar, Bebel, Renatão e um homem conversam à noite. Uma 

buzina de automóvel e som de freadas fora de quadro fazem Renatão ir para a rua, no que é 

acompanhado pelo homem e a garota.  

 Na rua há um Ford Galaxy e um menino sentado na beira da calçada, cercado por 
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populares, onde está um homem de terno branco no centro do grupo. Renatão, a modelo e um 

amigo se aproximam das pessoas e observam o homem de branco perguntando à criança se 

ela se machucou. Renatão diz para ele levar o menino para o pronto socorro e chama o 

homem de terno de pau-de-arara, que diz só querer testemunhas para provar que a culpa foi 

do menino, que se atirou de baixo do carro. Renatão reage dizendo que o homem quase matou 

o garoto e chama-o novamente de pau-de-arara. O homem de branco se diz deputado e 

ameaça Renatão de prisão, que entrega seu copo para Bebel e parte para a briga. Renatão 

desafia o político a prendê-lo e dá um soco nele, jogando-o sobre o carro, onde continua a 

esmurrá-lo com incentivo dos populares até o homem perder os sentidos. Renatão pega o 

parlamentar pelos braços e o coloca no banco de trás do automóvel. O amigo agarra o garoto 

no colo e o põe no banco traseiro. Bebel entra no banco da frente, Renatão dá uma bronca nas 

pessoas ao redor, depois assume o lugar do motorista, o amigo senta-se ao lado da modelo e o 

carro parte.   

 O Galaxy roda pela cidade durante a noite com Renatão, Bebel e o amigo sorridentes 

no banco da frente. O menino dorme no banco de trás.  

 Numa rua de terra à noite o Galaxy vem em direção à câmera e para. Os três saem e 

Renatão pede um lenço porque o capô está sujo de sangue, mas o amigo diz que não tem e 

oferece o paletó do deputado. Bebel dança sem música. O político desacordado é despido pelo 

amigo que joga o casaco para Renatão. Ele pega a peça de roupa e passa sobre o sangue na 

lataria do carro dizendo que é para despistar a polícia. O amigo pergunta o que vão fazer do 

deputado e Renatão fala que vão jogar fora. Bebel está sentada sobre o automóvel e Renatão 

se deita na carroceria ao lado dela. Bebel questiona o que vão fazer com o garoto e Renatão 

comanda a retirada. O automóvel sai só com Bebel e Renatão, mas o amigo corre atrás, o 

carro para, ele entra e todos partem.  

 À noite, o carro para na frente de um pronto-socorro, Renatão buzina, o amigo deixa o 

garoto na entrada e eles se afastam.  

 O Galaxy para na frente de uma delegacia de polícia, Renatão sai, coloca casaco e 

cachecol, e chama os outros dois para entrarem no distrito, falando que é para eles se 

acostumarem, porque se o deputado morrer, eles são assassinos mesmo. 

 Os três andam pelo corredor da chefatura, Renatão assobia. Eles entram numa sala 

onde há três homens sentados e Renatão continua assobiando. Um guarda pergunta onde vão 

e Reanatão rebate dizendo que não vão a lugar algum. O policial questiona se eles são 

detentos ou testemunhas e ouve que não são nenhuma coisa nem outra, que foram lá fazer um 

comunicado. Renatão declara que sua irmã desaparaceu. O meganha fala que não é ali, mas 
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no DI. Renatão retruca e diz que vieram de lá naquele momento. O policial manda eles para 

lá, mas Renatão levanta a voz e fala que não, disseram que era ali então vai ser ali. Ele 

pergunta pelo delegado e o guarda se irrita falando que ele está drogado, mas Renatão o 

ironiza, falando que só louco viria drogado na boca do lobo. O meganha insiste e diz que 

drogado fica louco. Renatão diz que quer saber da sua irmã, policial repete que é no DI e 

afasta Renatão com as mãos. Outro policial aparece, questiona o que está havendo e pergunta 

ao colega se é para prender o trio. Renatão exige respeito com ele. O segundo guarda reage e 

questiona se ele ficou bronqueado, e Renatão diz que jamais iria bronquear. Ele só pediu 

respeito com a irmã dele. Os três saem do distrito.  

 Close do rosto ensanguentado do deputado apoiado sobre o encosto do banco traseiro 

do Galaxy enquanto se desloca. Renatão, off, pergunta se os amigos topam matar o político. O 

trio sentado no banco da frente do automóvel que transita pela noite. Ele diz que o 

parlamentar não faz falta a ninguém, vive na Câmara roubando os outros e aposta que ele é 

intelectual, porque é mania de nordestino. Close de Bebel, ela pergunta se ele fala sério. 

Renatão, off, pergunta por que não? Bebel fala que é absurdo matar o cara sem motivo. 

Renatão rebate dizendo que não é sem motivo, porque estão cheios daquele cara e ninguém 

vai ligá-los ao crime. O amigo fala que muita gente os viu pegando o carro na frente do bar, 

além disso, todo mundo conhece Bebel. Renatão contrapõe que ninguém conhece a modelo. 

Em close, ela reage falando que ele está engrossando. O trio de perfil dentro do carro, 

Renatão fala que ali ninguém é de nada, só ele é macho. Bebel em close retruca que ele anda 

com ela e o amigo porque quer.  Os três de perfil no Galaxy enquanto Renatão diz que quer 

resolver aquilo o quanto antes porque não aguenta mais ficar dentro daquele carro.  

 Durante a noite, o Galaxy vem em direção à câmera, passa dela e para mais à frente. 

 No local de uma obra, Renato sai do carro e coloca casaco e cachecol. Amigo também 

sai e pergunta se ele já bolou algo para o deputado. Renatão abre a porta traseira, pega o 

político pelos ombros, o coloca num carrinho de mão e entra no automóvel. 

 Com a câmera dentro do veículo, Renatão diz que vão acabar com ele e investe o carro 

contra o carrinho de obra, mas desvia, por três vezes.  

 Com a câmera fora do Galaxy, enquadrando o carrinho, o veículo vem em direção ao 

deputado. 

 Com a câmera dentro do Galaxy, o automóvel vai em direção ao político, mas desvia. 

 Com a câmera fora do Galaxy, o carro vem em direção a um monte de brita e bate 

nele.  

 Renatão sobre uma pedra de gelo enorme escorrega numa ladeira. Ele, de perfil, sobre 
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o gelo, desliza na descida. Ele fala de fazer esporte de inverno na merda da cidade de São 

Paulo. Ele escorrega sobre o gelo em direção à câmera. Renatão e o amigo deslizam lado a 

lado.  

  Fotógrafo olha no visor da máquina fotográfica sobre um tripé num estúdio e diz para 

Bebel por a mão num detalhe da roupa. Ele clica. O profissional e Bebel ao fundo no estúdio. 

Entra música em destaque. Bebel vestida com lingerie e um banco ao lado. A modelo com 

outra peça de roupa íntima. E mais outra. Close das coxas com meia. As pernas dela vistas de 

lado. Close das coxas de Bebel sentada no banco. A modelo de costas vestida com lingerie se 

vira para a câmera. A garota com meias e ligas sentada no banco, ela tira uma liga e uma 

meia. Bebel de sutiã. Close do sutiã na modelo.  

 Bebel caminha pelo corredor da casa da mãe dela e chega até a porta aberta da sala 

onde sua irmã passa roupa. Ela cumprimenta a irmã, que se surpreende com sua presença, 

pergunta se a mãe está bem e recebe como resposta que sim.  

 Bebel vai até o quintal onde a mãe coloca roupas no varal cumprimenta a mãe e dá 

dois beijos nela. A genitora conta que pensou na filha naquele dia e as duas sobem a escada 

em direção à casa. 

 A modelo entra em casa e pergunta se há alguma coisa para comer, pega uma revista e 

senta no sofá da sala. A mãe comenta que não tem visto a filha na televisão e Bebel diz estar 

de férias. A mãe sai da sala e entra a irmã, questionando por que então não veio antes ver a 

mãe. A garota fala que não teve tempo, irmã indaga se ela virou grã-fina e pergunta se ela 

sabe o que diziam das artistas lá no bairro. Bebel rebate que não tem interesse em saber o que 

diziam, mas a irmã questiona se ela não virou artista para mostrar no bairro com quantos paus 

se faz uma canoa, e está mostrando. A modelo retruca dizendo que o bairro que se dane, 

porque não vai passar a vida inteira pensando naquela gentinha. A irmã contrapõe que a 

gentinha é muito distinta, dá duro o dia inteiro e quem dera a modelo fosse assim. Bebel 

responde que não é e dá graças a Deus porque se fosse estaria perdida. A mãe, sentada, tem o 

olhar no vazio. A seu lado, a irmã, em pé, olha para Bebel e a chama de vagabunda. A modelo 

protesta dizendo que então o que elas comem vem do dinheiro dado por uma vagabunda, e se 

é assim, por que comem? A irmã fala que a mãe não toca naquele dinheiro. Em close, a irmã 

diz que está tudo no banco. Bebel indaga se tudo mesmo e a irmã diz que quase tudo, e quem 

trabalha na casa é o marido dela. A modelo dá um beijo na mãe, se despede e sai de casa. Ao 

lado da mãe, a irmã dispara que Bebel não existe mais, acabou. Ela sai da sala. 

 Na sala de redação da revista, Renatão entra e se aproxima de Bernardo, que sentado à 

escrivaninha, o cumprimenta. Ele quer saber onde anda Bebel e o jornalista diz que há tempo 
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não a vê. Renatão pergunta se ele tem o endereço dela e Bernardo lembra que ela morava na 

Major Sertório, mas o outro diz que falou com o zelador e há tempo ela saiu de lá. Renatão 

convoca o amigo para procurar a modelo, pega o casaco do jornalista no encosto da cadeira e 

sai, seguido por Bernardo.  

 Em um carro conversível, Renatão dirige e Bernardo vai de carona. O jornalista indaga 

por que eles não pegam umas mulheres com um carrão daqueles. Renatão fala que o carro se 

chama Jerônimo e é o diabo em figura de automóvel - ele vai trazer duas mulheres para eles. 

Renatão aciona o mecanismo da capota e ela sobe. Bernardo fica extasiado. Renatão faz a 

cobertura baixar e levantar diversas vezes e o jornalista dá um viva à civilização ocidental, 

cristã e decadente. 

 Bernardo espera no carro parado na frente do Teatro de Arena e Renatão conversa com 

alguém na bilheteria, onde há uma placa da peça Arena conta Tiradentes. Renatão volta para o 

automóvel e fala que lhe deram o endereço de um costureiro amigo de Bebel. Eles partem.  

 A dupla, vista de frente no carro, se desloca pela cidade. O jornalista indaga por que 

ele precisa dela tanto assim? Renatão explica que sempre foi amigo da modelo e agora ela 

está na fossa e precisa de ajuda. Bernardo quer saber se o outro conseguiu algum programa de 

TV ou show e Renatão diz que conseguiu um programa. Os dois, vistos a partir do lado 

esquerdo do carro, Renatão completa que não é na TV. O jornalista não acredita e questiona 

se ele agora faz aquele tipo de negócio e o outro responde que só entre a alta classe. Bernardo 

conclui então que o carrão vem desse negócio. Renatão fala que vai ter muito mais e o 

jornalista diz não entender porque ele faz isso logo com Bebel. A dupla vista a partir do lado 

direito do carro, Renatão explica que a alta sociedade se reúne e faz uma rifa, cuja prenda é 

uma mulher com quem o ganhador passa a noite. Dessa vez o prêmio é Bebel, o que deve 

render uma grana boa para ele e também para ela. Bernardo diz querer ver ele fazer a proposta 

para a modelo. 

 Bebel abre a porta de seu apartamento para Renatão e Bernardo e pergunta por que 

eles vieram. O jornalista fala que o sumiço dela deixou todos preocupados. Ela diz que 

ninguém liga para ela e depois ficam preocupados, mas o jornalista insiste que ela tem amigos 

e ela responde que só querem é papar. A garota conta que não queria ninguém lá, Bernardo 

retruca que só precisavam saber se ela estava bem, portanto podem ir embora. Bebel fala que 

eles podem ir e não devem voltar, mas Renatão quer muito conversar, pois tem um bom 

negócio, que ela vai achar meio chato mas vai dar para se levantar. Bebel e Renatão 

caminham pela sala até ficar um de frente para o outro. Bebel pergunta por que ele fala em 

levantar e Renatão explica que quis dizer melhorar. A garota, em close, diz que pela cara dele 
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ela já sabe o que ele vai propor e não é o primeiro que vai fazer este tipo de proposta. Renatão 

conta que tem um programa para ela e Bebel quer saber quanto vai ganhar. Ele responde que 

ela vai ganhar quanto quiser. A modelo manda ele sair e Renatão diz que vai, mas volta, 

enquanto ela fica pensando. Ela se irrita, o xinga de sujo e o manda embora de novo. Renatão 

chama Bernardo para irem embora e o jornalista diz que fica mais um pouco.  

 Na cobertura do prédio, a garota recolhe roupas do varal e Bernardo olha com carinho 

a cidade, onde despontam poucos arranha-céus. A modelo pergunta se ele gostou e o 

jornalista vai para o outro lado da cobertura e se aproxima de Bebel. Ela pergunta novamente 

se ele gostou de vê-la defendendo a honra, diz que amanhã ele volta e propõe a mesma coisa e 

ela aceita.  A modelo fala que gostava muito de Renatão, porque era divertido, meio louco. A 

modelo e o jornalista se aproximam do peitoril, um de frente para o outro e Bebel conta que 

agora ele lhe dá nojo. A câmera faz uma panorâmica da urbe e capta a imagem da fuligem 

enquanto a dupla continua a conversa em off. Ela pergunta se ele observou uma fumaça negra 

e pergunta se ele sabe o que é. A câmera chega até os dois e ela diz que aquilo é ar poluído, 

que a cidade está inteirinha contaminada e leu não sabe onde que de cada dez pessoas uma 

morre por causa disso. Ela questiona o jornalista se aquilo é verdade e ele responde que pode 

ser. A garota pergunta se ele já pensou nas pessoas morrendo devagarinho e ao mesmo tempo 

muito depressa. A dupla ao fundo e a cidade atrás, Bebel pega uma roupa no varal e sai de 

quadro, Bernardo a segue. Entra música em destaque. 

 A música prossegue em relevo, agora tocada pela banda The Bells, numa casa noturna, 

com um globo cheio de bolinhas numeradas sobre o palco.  

 Renatão é entrevistado pelo documentarista, ambos sentados ao balcão do bar, vistos 

de lado. O repórter pergunta por que ele trouxe Bebel para a boate e Renatão fala que sempre 

foram bons amigos. O documentarista quer saber onde ele trabalha e Renatão diz ser relações 

públicas de uma firma há seis anos. Ele indaga se Bebel trabalha para essa firma e o 

entrevistado fala que infelizmente não. O repórter provoca Renatão dizendo que se a modelo 

não trabalha para a firma, então trabalha para ele, o que gera uma grande irritação no sujeito 

que questiona qual é o problema de isso ser verdade. O documentarista diz ter pensado que 

ele era o empresário da garota, mas o outro explica que não. O repórter quer saber que tipo de 

trabalho Renatão pode encontrar para Bebel, o entrevistado se revolta e manda o 

documentarista perguntar a ela.  

 Um saxofonista faz coreografia enquanto toca.  

 O repórter, em pé, entrevista Bebel, sentada, comendo sanduíche na cozinha da casa 

noturna. O repórter pergunta por que ela aceitou ir até aquele local e a modelo diz que foi 
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trabalhar. Ele indaga se ela gosta daquele tipo de trabalho e a garota questiona se ele gosta do 

dele. Ele responde sim e volta a perguntar se Bebel gosta do dela. A modelo explica que é um 

trabalho como outro qualquer e ele quer saber se ela ainda quer ser uma grande atriz. A garota 

fala para ele não perturbar porque não é da conta dele. Mas ele insiste em saber se ela acha 

que ainda pode ser uma grande atriz ou ela já se considera uma grande atriz. Ela diz que ele 

faz perguntas demais, mas o repórter não desiste questionando se ela tivesse que começar 

desde o princípio, sabendo de tudo que ia acontecer, se faria tudo igualzinho. Bebel diz que 

talvez. Ele questiona por que talvez, por que ela não diz sim ou não. A modelo diz não querer 

responder a ele, o repórter indaga mais uma vez por que ela não quer responder, e ela rebate 

irritada dizendo que não interessa a ele. O documentarista indaga se ela vai continuar no 

mesmo tipo de trabalho ou pretende melhorar e a modelo pergunta se ele tem algo melhor.  O 

repórter pergunta se ela tem alguma coisa em vista, mas Bebel diz que não. Ele indaga se ela 

está contente, ela responde com ironia que está felicíssima e solta um arremedo de 

gargalhada.  

 Close do globo girando com bolas numeradas, zoom abre e revela Renatão acionando 

a manivela. Ele anima o público e avisa para conferirem o número que será sorteado com os 

canhotos de seus convites. Ele solta uma bolinha com número, faz sinal para o baterista rufar 

tambor, e anuncia o número 1. Close de homem na plateia, câmera faz panorâmica até outro 

sujeito, depois mais um e outro.  Ele lê o segundo número, 4, e avisa que o último numeral 

contemplará o felizardo com uma noite no paraíso. A panorâmica chega até o globo girando 

novamente, ele retira uma bolinha e lê o número 9. Uma panorâmica vai até um homem na 

plateia com um papel na mão gritando que ganhou. A banda começa a tocar, Renatão retira o 

globo e desce sobre o palco uma gaiola com Bebel dançando. Ela sai do engradado e continua 

requebrando. Zoom fecha na garota que dança alucinadamente, até a imagem congelar no seu 

close. Música prossegue enquanto surgem os créditos finais. (BEBEL..., 1967).  

 Fim.   

 

4.1.2   Bebel comentado 

 É frequente nesta obra a utilização de linguagens de diversas mídias, como a 

fotografia e a televisão, num diálogo permanente do longa com elas.  

 Esse diálogo ocorre também com os diversos gêneros que compõe o filme, como o 

cinema documentário, o filme musical e o comercial de TV. Os créditos iniciais já 

estabelecem um dos estilos que o filme vai lançar mão para retratar aquele universo: o 
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publicitário. Para o realizador, nessa obra e em outras, esse limite entre os gêneros é flexível, 

pois o que interessa é revelar um universo a partir do olhar do autor e para isso todos os 

recursos de linguagem são válidos. 

 No início do longa, Bebel faz uma série de fotos para vender o sabonete LOVE e 

durante a sessão fotográfica há um diálogo entre a câmera do longa-metragem e a câmera do 

fotógrafo publicitário. A câmera cinematográfica operada pelo diretor de fotografia Waldemar 

Lima simula os mesmos enquadramentos da câmera de foto fixa que registra Bebel usando o 

produto.  

 Durante a filmagem do comercial para TV do LOVE, a câmera do longa assume o 

papel da câmera do filme publicitário, numa clara indicação de que o autor não se exime do 

caráter de produto que também o longa possui. 

 A linguagem da TV é mimetizada pelo longa quando a protagonista faz dupla com o 

cantor Marcos Roberto, um dos expoentes da música jovem da década de 1960. Os dois 

fazem um número musical em forma de diálogo dentro de um estúdio de televisão, onde as 

câmeras televisivas aparecem inicialmente como se fizessem parte do cenário e depois 

desaparecem, dando lugar à câmera de cinema que assume o registro da cena com ar 

televisivo. 

 O documentário, que é realizado dentro do filme, acompanha a protagonista durante 

toda a história, ajudando a revelar quem ela é, e participando do aspecto metalinguístico da 

obra de Capovilla. O gênero documental é representado pela presença de Fernando Peixoto, 

tendo na mão um microfone direcional, que faz as vezes de um documentarista do estilo 

Cinema-verdade, sempre acompanhado do técnico de som direto Sidney Paiva Lopes munido 

de um gravador Nagra. Esse estilo de cinema, surgido na França em 1960, propunha uma 

interação do realizador com os personagens, num envolvimento não dissociado da reflexão e 

da crítica. Este tipo de documentário foi introduzido no Brasil em 1964 por alguns pioneiros, 

entre os quais o próprio Capovilla, que realizou um dos primeiros filmes com essa postura, 

Subterrâneos do futebol. 

 A certa altura do longa, Peixoto aparece entrevistando alguns personagens, mas sem a 

companhia do técnico de som e seu equipamento. No momento em que conversa com 

Renatão, papel do ator Maurício do Valle, este não se limita a responder ao documentarista, 

mas passa a questioná-lo e chega até ameaçá-lo. É como se o documentário tivesse se 

integrado à ficção e se tornado uma coisa só.  

 O realizador do documentário pode ser caracterizado como o alter-ego do longa-

metragista, que não só começou como documentarista, mas que se manteve neste gênero 
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durante toda sua carreira profissional. Em muitas ocasiões de suas realizações ficcionais 

Capovilla lança mão de recursos não ficcionais, criando uma linguagem híbrida que provoca o 

espectador e ajuda no seu distanciamento crítico, com o intuito de provocar uma reflexão. O 

personagem interpretado pelo ator e dramaturgo Fernando Peixoto é a voz mais explícita de 

Capovilla na investigação da história dos personagens, em busca da verdade sobre Bebel. 

 Capovilla conta a Mattos (2006) sobre a criação do personagem de Peixoto e o que 

representava.  
Especialmente para ele (Fernando Peixoto) criei um personagem que não existia no 
livro do Ignacio: o jornalista que investiga o caso Bebel e impulsiona a reflexão 
crítica sobre as ações dos personagens. No início ele está no comando de uma 
equipe de documentário. Aos poucos, é como se sua câmera fosse absorvida pela 
câmera do filme. De alguma forma, era através dele que eu inseria na história as 
minhas próprias questões. (MATTOS, 2006, p. 106). 

 

 Na verdade, a câmera do documentarista nunca aparece, portanto, a câmera dele 

sempre foi a do próprio filme. 

 Na cena no apartamento do publicitário há uma quebra de eixo, quando Bebel olha 

para a esquerda da câmera ao falar com Marcos e ele olha para o mesmo lado. Para não 

quebrar o eixo, um deveria olhar para esquerda e o outro para a direita. Na cena do almoço de 

Bebel e Marcelo, Capovilla também quebra várias vezes o eixo, embora, em certos cortes ele 

respeite a direção do olhar dos atores. Esta variação entre o corte no eixo e o corte que quebra 

o eixo gera em mim um incômodo grande, porque os personagens parecem não estar falando 

um com o outro. Esses momentos que se repetem ao longo do filme dão a sensação de que o 

realizador mistura conscientemente o corte clássico - aquele que respeito o eixo do olhar e 

torna o corte imperceptível (XAVIER, 2006), com o corte moderno - o que não respeita o 

eixo, tornando o corte perceptível. Assim, posso dizer que a direção de Capovilla por vezes 

combina o estilo clássico e o moderno, provocando um desconforto proposital no espectador, 

provavelmente para atrair sua atenção.  

 Outra rebeldia do diretor em relação aos cânones do cinema clássico aparece no 

diálogo entre os cineastas Fernando de Barros e Roberto Santos, pois a "quarta parede" é 

"quebrada" duas vezes quando eles falam olhando para a câmera como se estivessem falando 

diretamente para o público. A denominação "quarta parede" vem do teatro feito em palco 

italiano, que tem três paredes (duas laterais e a do fundo), e a quarta seria o local onde fica a 

plateia. Este recurso da "quebra", chamado "distanciamento" pelo dramaturgo Bertold Brecht, 

tem como função romper a ilusão do espectador de que a ação dramática é realidade e com 

isso provocar uma reflexão sobre o que ele está assistindo. A meu ver, a utilização deste 
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recurso por Capovilla tem como resultado chamar a atenção do público para uma crítica ao 

próprio meio cinematográfico, na medida em que os dois diretores, que representam a si 

próprios, estão investidos de um comportamento desprezível quando se referem a uma pessoa 

no início de carreira. 

 O brinquedo do parque de diversões cujas paredes rodam e o piso some, aparece, 

provavelmente pela primeira vez, em Os incompreendidos (1959), de François Truffaut. Mas 

o parque de diversões como um todo se tornou muito comum nos filmes do final da década de 

50 e durante os anos 1960, como na obra de Karol Reisz, Tudo começou num sábado (1960), 

pois era um dos ambientes de entretenimento preferidos dos adolescentes e jovens, e para o 

cinema tinha grande apelo visual e sonoro devido à variedade de estruturas, cada uma com 

sua riqueza de movimentos. Provavelmente, Capovilla se deixou levar inconscientemente pela 

memória das imagens da Nouvelle vague e do Free cinema, movimentos de renovação 

cinematográfica como o Cinema Novo. 

 A cena ambientada na frente do prédio da Filosofia é um plano só, onde o diretor de 

fotografia utiliza a câmera na mão para se deslocar e acompanhar os atores, constituindo-se 

num plano-sequência, o único do filme. A filmagem se deu no mesmo local onde ocorreu a 

batalha entre os estudantes da USP, ligados aos movimentos de esquerda, e os da 

Universidade Mackenzie, de direita, em 1968, ano do lançamento comercial do filme.    

  A música da jovem guarda não entra apenas em alguns números cantados, mas serve 

de trilha sonora na maior parte do tempo, nesse último caso utilizada de forma instrumental. 

Ela condiz com a idade e o comportamento de Bebel, e reforça o lado lúdico da história, 

narrada criticamente, mas procurando uma ampla comunicação com o público. As músicas 

foram compostas por Carlos Imperial, um dos músicos populares de maior sucesso comercial 

dessa fase, mas os arranjos da trilha sonora foram compostos por Damiano Cozzella e 

Rogério Duprat, ligados à vanguarda musical que criou o movimento Tropicália, 

contemporâneo do filme. 

 Essa proposta de linguagem popular, mas sem demagogia, foi atingida de forma 

suficiente a permitir que os produtores do longa, entre os quais o próprio Capovilla, pagassem 

o empréstimo bancário que viabilizou a obra (MATTOS, 2006). Isto não é pouco, dentro de 

um quadro em que os filmes nacionais quase sempre tiveram um resultado de bilheteria 

aquém do necessário para se pagarem. 

 Capovilla revela:  

 



	 	 113 
	

	

Nós emprestamos dinheiro para fazer o filme, porque na época não havia nenhum 
tipo de apoio, não havia esse tipo de dinheiro incentivado, nada disso. Então, um dos 
nossos sócios tinha uma... o pai fazia parte de um banco em Minas Gerais, 
emprestamos dinheiro em Minas Gerais. E o filme foi muito bem, foi pago... Não é 
que a gente ganhou dinheiro, mas ele foi, de certa forma, um certo sucesso. Só pelo 
fato de passar já é sucesso, naquela época. (CAPOVILLA, 2013, p. 19). 

 

 Vinculado ao Cinema Novo, movimento de renovação do cinema brasileiro da década 

de 1960, em que predominavam os filmes críticos da realidade brasileira que não faziam 

concessões à uma escritura mais digestível para o espectador, o longa de Capovilla conseguiu 

aliar reflexão e entretenimento e atingiu uma quantidade de público que lhe garantiu retorno 

financeiro suficiente para quitar seus compromissos. 

 Sobre a performance da obra no circuito de salas de cinema, Capovilla revela a Mattos 

(2006): 

 
Teve uma carreira razoável, suficiente para pagar seu custo. Era uma narrativa 
relativamente simples, linear, centrada num só personagem, e assim se comunicava 
bem com o público. Para mim, era um meio-termo entre filme comercial e filme 
sério.  
Todo o cinema brasileiro estava tentando uma maneira de ir além das plateias de 
intelectuais e estudantes. Contudo, pelo menos para mim, isso não significava abrir 
mão da atitude crítica. Uma das minhas afirmações, nesse período, era de que "a um 
diretor do Cinema Novo não interessa se o público gostou do filme, mas se este 
causou algum pânico ou bem-estar". O cinema parecia-me bem mais que uma 
brincadeira de salão. Era uma teoria do conhecimento, de profundo alcance social. 
(MATTOS, 2006, p. 114). 

 

 Ele está inserido num contexto onde os filmes feitos no Brasil tinham como 

protagonista, em sua maior parte, a figura masculina. A obra, ao lado de A Falecida (1968), 

de Leon Hirszman, é uma rara história cuja personagem principal é uma mulher e a trata com 

toda dignidade, mas sem santificá-la. É um filme precursor nesse sentido. Não dá para dizer 

que Bebel é um filme que assume o ponto de vista da mulher porque é feito por um homem, 

que, apesar de progressista, estava inserido no contexto machista da época. Mas é possível 

declarar que o primeiro filme de Capovilla olha com sensibilidade o papel da mulher.  

 Não havia um cinema com olhar feminino até a década de 60 no país. As mulheres 

trabalhavam no cinema brasileiro como atrizes, assistentes de direção, continuístas, 

figurinistas, montadoras, mas quase não havia diretoras. (ARAÚJO, 2015) Uma das poucas a 

se lançar como realizadora foi Helena Solberg, que dirigiu seu primeiro filme, A entrevista, 

em 1966, um documentário de média-metragem. Só a partir daí, pode-se falar de um cinema 

nitidamente feminista. 
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Equipada com um gravador Nagra que ela mesma opera, a diretora entrevista 30 
mulheres que haviam sido suas contemporâneas de colégio. As conversas são 
gravadas ao longo do ano de 1964 e giram em torno das aspirações dessas mulheres 
na adolescência e suas atitudes em relação ao casamento, sexualidade, virgindade, 
educação recebida dos pais, criação de filhos e engajamento político. (TAVARES, 
2007, p. 2). 

 

 Em Bebel é usada de forma recorrente a lente zoom, criada em 1959, e que 

representava uma novidade durante a década de 1960. A capacidade de ir de um plano geral a 

um primeiro plano (ou vice-versa) enquanto a câmera filmava, trouxe uma sofisticação 

bastante explorada naquela época, a ponto de ser praticamente banida nos anos posteriores. A 

utilização deste recurso no filme não é excessiva como ocorreu em algumas películas daquela 

fase. 

 A fotografia do filme, na maior parte do tempo, se comporta de forma clássica, ou 

seja, se alinha com os enquadramentos e movimentos de um estilo cinematográfico já 

definido. Mas não cai no convencionalismo, na medida em que rompe com este padrão em 

diversas ocasiões, como nos casos já citados de quebra de "eixo" e da "quarta parede", bem 

como na utilização inovadora do zoom e de uma iluminação que se aproximava mais do tom 

de comercial de TV e de programas televisivos. Não à toa, o diretor de fotografia foi 

Waldemar Lima, que depois de ter feito Deus e o diabo na terra do sol, de Glauber Rocha, 

havia se fixado no ambiente do filme publicitário paulistano. 

 Na homenagem ao filme Os incompreendidos, quando Bebel e seu namorado 

passeiam num parque de diversões e se divertem no brinquedo giratório que "cola" as pessoas 

na parede, a cena vai muito além do simples tributo, porque estabelece um paralelo entre o 

adolescente vivido por Jean Pierre Léaud e a jovem Bebel, na medida em que os dois são 

seres solitários a procura de estabelecer vínculos afetivos, em vão. Ambos são impotentes 

para viverem sozinhos e também para se conectarem com a sociedade; são "heróis de pés de 

barro": por mais que lutem são incapazes de superar suas fragilidades. 

 Mas em outro momento, ainda no parque, Capovilla cria uma cena que foge ao 

realismo e a qualquer referência, quando coloca o casal andando no caminho do carro da 

montanha-russa, que não está em atividade. A imagem beira o surreal porque simula um 

passeio nas alturas, simbolizando o gozo do casal numa conjunção carnal. 

 Um dos personagens do longa é a cidade de São Paulo, cenário de toda história, com 

sua aparência ainda provinciana. É um ambiente predominantemente horizontal, com poucos 

arranha-céus, entre eles o Copan, cuja cobertura serve de palco para a discussão definitiva da 

relação entre Bebel e Marcelo (Foto 3). A urbe representa um personagem que "come" Bebel, 
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ou seja, devora, um dos sentidos explicitados no título do livro que deu origem ao filme: 

Bebel que a cidade comeu. O outro sentido de "come" é, evidentemente, o sexual, visto que a 

garota desperta o desejo de muitos homens e cede a eles em troca da sobrevivência 

profissional. 

 
Foto 3: Rossana Ghessa (Bebel), e Geraldo Del Rey (Marcelo), em cena de Bebel,garota propaganda. 

 
(Fonte: Mubi) 

 

 Andrade aponta este protagonismo da metrópole  

 
Neste romance, a cidade de São Paulo ganha uma significação ampla e complexa, 
que ultrapassa os simples limites físico-geográficos: ela representa o produto de uma 
infraestrutura que organiza a sociedade segundo os interesses de uma pequena 
minoria. Por isso, a compreensão da trajetória das personagens, nesse romance, deve 
ser efetuada tendo em vista a complexidade da estrutura dos grandes centros 
urbanos. Assim, as personagens marcantes só têm sentido dentro do contexto da 
grande metrópole. E só evoluem na medida em que tentam compreender as 
contradições dessa grande cidade, a fim de sobreviverem no seu interior. 
(ANDRADE, 1982, p. 49). 
 

 O universitário vivido por Del Rey, que tem a ideologia do revolucionário de esquerda 

e o conformismo da classe média, é o mais crítico à cidade, mas a amargura com que a olha 

parece refletir sua insatisfação com a própria ambiguidade existencial.  

 Segundo Ismail Xavier: 
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O período pós-64 é de crítica acerba ao populismo anterior ao golpe - o político e o 
estético-pedagógico. Desenvolve-se uma auto-análise do intelectual em sua 
representação da experiência da derrota; ao mesmo tempo, o espaço urbano e as 
questões de identidade na esfera da mídia ganham maior relevância. (XAVIER, 
2001, p. 29). 

 

 Sobre o personagem Marcelo, diz Capovilla à Contracampo: 

 
É uma crítica, no caso desse personagem, a um certo elitismo da esquerda estudantil. 
Você vê que isso era antes de 68, era um momento em que a UNE estava fazendo 
aquele CPC etc. e tal, mas o estudante, de uma maneira geral, estava meio 
distanciado do processo, entende?, do processo político. Nós pertencíamos a uma 
visão que era a do Partido, até 65 eu estava mais ou menos ligado ao Partido, só fui 
sair depois da crise do CPC. Mas, enfim, a gente tinha uma visão de que – era uma 
besteira ideológica – de que a luta operária é que era mais importante, e que a luta 
universitária não existia, que os estudantes eram alienados. (CAPOVILLA, 2000) 
 

 E Marcelo serve para Capovilla fazer autocrítica, o que reconhece em depoimento a 

Mattos (2006). 

 
Da mesma forma, acrescentei a sequência em que Marcelo, o estudante de esquerda, 
é duramente confrontado com a realidade do bairro operário. Ali estava uma 
semente de autocrítica em relação a um ideal revolucionário construído à deriva, à 
revelia do povo, paternalista e, nesse sentido, fora da realidade. (MATTOS, 2006, p. 
111). 

 

 Assim como ousa "quebrar o eixo" em certas cenas, Capovilla não respeita a 

continuidade espacial na cena com Bebel e Marcelo no terraço do Copan. O longo diálogo 

entre os dois se desenvolve em planos filmados em diversas partes da cobertura e, em certos 

momentos, a conversa volta a se desenrolar num dos lugares que serviu de cenário antes. Fica 

evidente que o bate-papo foi filmado numa sequência que utilizava diferentes locais do 

terraço e na montagem a ordem foi alterada (provavelmente devido ao sentido dos diálogos) 

fazendo com que a conversa voltasse a se desenvolver em localidades usadas anteriormente. 

Isto ocasiona uma fragmentação espacial que combina com o estilo daquele momento dos 

anos 1960. 

 Bebel é um dos primeiros filmes a citar a poluição atmosférica de São Paulo, no 

momento em que a garota está no terraço de um prédio, acompanhada do jornalista (Paulo 

José), e diz: "Ar poluído. A cidade está inteirinha contaminada. A gente respira isso o tempo 

todo." (BEBEL..., 1967, 101 min.) 

 As entrevistas que o documentarista faz, em geral, começam com som síncrono e se 

mantém assim na maior parte do tempo. Mas no caso de Marcelo, o depoimento tem início em 

over e depois passa a ser síncrono. Outra característica deste personagem, é que o estudante é 
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entrevistado em mais de um local, coisa que não acontece com os outros, que são ouvidos 

apenas num ambiente. O militante é um dos mais provocados pelo documentarista, chegando 

a questioná-lo agressivamente por que ele não é coerente com o que pensa e faz uma 

revolução para mudar a sociedade.  

 O personagem, Renatão, difere dos outros porque não fica claro quem ele é, no que 

trabalha e ele surge do nada conversando com Bebel na casa de shows, para depois aparecer 

na sala do produtor de TV. Dono de uma personalidade exuberante, metido a valente, do tipo 

doidão, ele parece ter sido colocado na história para representar um certo niilismo, típico de 

uma geração que havia fracassado em 1964 no afã de mudar o curso da história do país.   

 Num roteiro que tem como linha narrativa a vida de Bebel, na cena em que Renatão 

pega a direção do carro do deputado (Adones de Oliveira) acontece um "desvio", ou 

"barriga", na medida em que o fio condutor da história deixa de ser central e o foco passa 

a ser as maluquices do personagem de Mauricio do Valle. Essa sequência de cenas vai 

desembocar numa visita sem objetivo à uma delegacia, que não traz qualquer contribuição ao 

avanço da história. A montagem de Sylvio Renoldi, um dos grandes técnicos do cinema 

brasileiro, é de grande qualidade, mas neste trecho do filme ele se perde. 

 O fim do filme é também o término do projeto de sucesso e riqueza de Bebel. Ela 

acaba numa boate de prostituição de luxo como prêmio de um bingo entre os frequentadores: 

o ganhador terá o direito de passar uma noite com a garota. Para incentivar os clientes a 

comprarem números do jogo, dança freneticamente ao som de uma música com base num 

saxofone, enquanto uma foto gigante dela mesma serve de fundo. Ela se agita olhando para 

sua imagem, como se estivesse dialogando com sua sombra. 

 No blog Maravilhas Contemporâneas, Luiz Antonio de Sá comenta a última cena 

 
Mesmo na cena final, em que ela chega ao ponto de maior decadência – o ápice de 
seu processo de transformação em mercadoria – sendo oferecida como o prêmio de 
um sorteio, a câmera não se preocupa em captar um olhar triste, ainda que 
escondido, um pudor, uma hesitação. Nós a vemos dançando ao som de um rock 
agitado que foge a qualquer tentativa de dramatização da situação. Ela está fingindo 
como sempre; é um mero fantoche, um objeto incapaz de demonstrar qualquer 
sentimento. (SÁ, 2018). 
 

 Sá descreve Bebel como uma cínica, calculista, uma alpinista profissional, com a qual 

não concordo. Vejo Bebel como uma "heroína de pé de barro" porque, apesar de seu esforço e 

algum talento, nunca atinge o estrelato que almeja e sucumbe ao machismo. É um destino que 

poderia ser caracterizado como trágico, pois não é passível de controle humano, é 

irremediável.  
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 Mas não só ela padece dessa sina, pois do mesmo jeito pode ser encarado o 

personagem do estudante esquerdista Marcelo, nascido numa situação mais favorável, mas 

que não consegue se mover em qualquer direção. 

 O filme recebeu o Prêmio de Melhor Atriz para Rossana Ghessa no Festival de 

Brasília de 1967, embora ela tenha sido dublada por Miriam Mehler porque é italiana e 

carregava o sotaque da sua terra natal. A premiação representa uma situação esquisita criada 

pelo júri, pois é questionável uma atriz, cuja performance utiliza a voz de outra profissional, 

ganhar um prêmio de interpretação.  

 Segundo Viany (1970), em artigo para o Jornal do Brasil, o filme participou também 

do Festival de Pesaro, Itália, em 1968, onde foi bem recebido pela crítica internacional. 

 Sobre a direção de atores, Capovilla comenta em Mattos (2006) sobre seu 

aprendizado. 

 
Para minha primeira experiência de direção de atores, valeu-me ter observado por 
um bom tempo o trabalho do Augusto Boal no Teatro de Arena. Havia 
acompanhado um seminário dele sobre dramaturgia e sentia-me apto ao trabalho 
básico com o elenco. (MATTOS, 2006, p. 104). 

 

 Nos créditos iniciais aparece o nome de Sidney Paiva Lopes como responsável pelo 

Som Direto. Embora seja ele o técnico que aparece no filme com o gravador Nagra, 

colaborando com o documentarista nas entrevistas, é pouco provável que a voz dos 

entrevistados seja aquela captada diretamente, porque o longa foi filmado com uma câmera 

35mm cujo ruído impossibilitava a gravação do som direto. É mais provável que o som 

gravado no Nagra tenha sido usado como som guia, ou seja, o registro dos diálogos para 

orientar a dublagem dos atores. 

  Enquanto narrativa, Bebel apresenta elementos do cinema clássico e do cinema 

moderno. Ele é clássico pela linearidade, por ter como foco apenas uma história, pela clareza 

e pelas sequências se desenvolverem num jogo de causas e efeitos. (VANOYE; GOLIOT-

LÉTÉ, 1994). E é moderno na medida em que não adota a narrativa tradicional de três tempos 

(apresentação, desenvolvimento, solução), nem a montagem invisível (XAVIER, 2006) e 

rompe com a quarta parede.   
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4.2   O jogo da vida 

 O jogo da vida (1977), baseado no conto Malagueta, Perus e Bacanaço, de João 

Antônio, publicado em 1963, aborda a vida de três jogadores de bilhar que se encontram 

numa noite e resolvem perambular pelos salões a procura de otários para enganar no "jogo da 

vida", tipo de competição que se aposta dinheiro e onde cada jogador tem uma "vida" (bola) e 

precisa tirar a "vida" do outro.  

 Capovilla diz na Contracampo: 

 
O filme foi feito com todas as condições, mas dentro daquele espírito mesmo de 
filmar na rua. Você vê que eu tive o elenco que eu quis. Bom, eu queria o Grande 
Otelo para fazer o Malagueta – mas o Otelo viajou com a mulher para fazer uns 
shows. Então eu chamei o Lima Duarte, que assumiu o papel. (CAPOVILLA, 2000). 

 

 Com roteiro de João Antônio, Gianfrancesco Guarnieri e Capovilla, a história central 

se passa numa única noite na cidade de São Paulo e a vida dos personagens é revelada através 

de cenas do passado de cada um deles em momentos diversos. Mas não são flashbacks no 

sentido tradicional, pois não possuem uma vinculação estreita com cenas da narrativa 

principal. Eles representam saltos em direção à vida pregressa individual dos golpistas, que 

não vivem do jogo, mas que o utilizam para sobreviver no caso de desemprego ou ausência 

eventual de grana.  

 O roteiro traz para o cinema a gíria dos salões de bilhar da capital de São Paulo, que 

até aquele momento não tinha sido explorada por nenhum filme. O outro filme brasileiro onde 

o bilhar é tema é Vai trabalhar, vagabundo (1973), de Hugo Carvana, cuja gíria é dos bilhares 

cariocas. Mas existe uma enorme distância de abordagem entre ambos. 

 
“O jogo da vida” evidencia a vida de três malandros perfeitamente joãoantonianos; 
notamos um espírito de angústia e uma preocupação nas lentes de Capovilla com a 
situação dos personagens no âmago da sociedade. [...] De maneira direta e eficaz, os 
malandros não são apenas “picaretas” urbanos, mas figuras inseridas num processo 
amplo de exclusão. Sua vida não se resume aos pequenos golpes, esperteza e 
trapaças no bilhar, mas possuem também um pano de fundo socioeconômico. 
Em “Vai trabalhar, vagabundo”, ao contrário, Dino parece ser malandro por mera 
opção, ou por assim dizer, por razões “genéticas”. Alguém que não poderia ser outra 
coisa na vida, independente de sua conjuntura pessoal. Um malandro feliz, sem a 
angústia e a melancolia dos antiheróis do filme de Capovilla. [...] 
Da mesma forma, há no filme de Carvana uma preocupação conciliatória entre 
personagens de classes distintas que jamais teria espaço no filme de Capovilla. 
(CORAÇÃO, EDUARDO, 2016). 

 

 As cenas do passado dos jogadores foram totalmente criadas pelos roteiristas, pois não 
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existem no conto original, que tem sua ação concentrada numa noite apenas. Esses episódios 

foram inventados a partir da história oculta dos personagens, que serviu para João Antônio 

construir as figuras.  

 Capovilla afirma em entrevista à Tosi na Contracampo: 

 
A novela não tem os flash-backs, eu que criei porque tinha que explicar quem eram 
esses caras, eu não conseguia fazer um filme só no presente. Eu tentei reconstituir o 
passado deles, quem são. Eu não sei se isso melhorou ou piorou a idéia do filme, 
mas somente a viagem pela noite, o livro, não tinha material suficiente dentro da 
história. Eu achava que tinha que ter uma referência de quem eram aquelas pessoas, 
de onde vieram etc. (CAPOVILLA, 2000). 

 

 Malagueta (Lima Duarte) se veste com roupas velhas e tem aspecto sujo, vive de 

pequenos furtos no Mercado Municipal de São Paulo e mora num barraco com a companheira 

Tunica (Myrian Muniz), que é mãe de santo. Exímio no bilhar, é teatral na simulação de 

tacadas infelizes para esconder os golpes do trio e aprecia uma altercação com os colegas. Seu 

apelido vem do hábito de comer pimenta malagueta. É um lumpen. 

 Perus (Gianfrancesco Guarnieri) é um operário da fábrica de cimento de mesmo nome, 

localizada no bairro paulistano de Perus. Ele participa de uma greve longa, é demitido, e se 

desencanta com o movimento trabalhista. Sem esperança de conseguir viver dignamente 

como trabalhador, pega sua mala e vai para o centro da cidade à procura de ganhos nas mesas 

de pano verde. Deixa para trás a mãe, a irmã e a futura esposa, que devolve o anel de noivado. 

É um operário desempregado.  

 Bacanaço (Mauricio do Valle) é uma mistura de traficante de pequeno porte, bicheiro 

e gigolô, gosta de se vestir bem, esteve na cadeia e usa a força física e a malandragem para 

liderar o trio de jogadores, levando sempre a maior parte da renda. Seu apelido vem do hábito 

dele se vestir com elegância. É um malandro. 

 São três "heróis de pés de barro", embora vindos de estratos sociais diferentes, porque 

Perus já teve profissão, foi operário com carteira assinada, está desempregado não por sua 

culpa, mas tem casa, família e tinha noiva; Bacanaço é um malandro pé-de-chinelo, nunca 

teve emprego e não tem nada de seu, só a estampa, a esperteza e a valentia; Malagueta é o 

favelado, só tem a mulher e se torna sem-teto, mas é o mais feliz de todos porque não tem 

nada a perder. São três brasileiros sem a menor capacidade de superar suas condições sócio-

econômicas, como milhões por aí. 
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4.2.1   O jogo decupado 

 A história começa com cada personagem em um lugar diferente. Bacanaço dorme com 

uma mulher, que acende a luz de cabeceira e se encosta nele, sendo rechaçada pelo trapaceiro, 

que volta a dormir.  

 Malagueta no Mercado Municipal de São Paulo chupa uma laranja e depois tenta 

roubar fruta de uma barraca, mas é observado por um policial e desiste.  

 Perus olha o bairro onde mora enquanto a irmã (Martha Overbeck) tira água do poço a 

manivela. Ele pega uma mala e sai de casa em direção à estação de trem.  

 Um garoto engraxa os sapatos de Bacanaço, que veste terno branco impecável. Ele 

paga e sai andando pelas ruas.  

 Entram os créditos iniciais sobre imagens de tacos e bolas sendo impulsionadas e 

encaçapadas, acompanhados por uma canção composta e cantada por João Bosco, com letra 

de Aldir Blanc: 

 

Joga o jogo 

Joga a vida roubada 

Joga 21 

Joga carambola, sinuca, bilhar 

Joga pra espetá, pra matá, pra defesa 

 

Olha mesa, olha o quadro,  

Olha firme no olhar do parceiro 

Olha o taco, olha o roubo,  

Confere o dinheiro 

E num chia, que o bom jogador joga o jogo. (O JOGO..., 1977, 85 min.) 

 

 Bacanaço e Perus se encontram num salão de bilhar pequeno. Perus está sentado num 

banco, tendo a mala ao lado. 

 Flashback - Perus na fábrica de cimento alimenta uma máquina que gira na horizontal 

jogando um produto com a pá. Ao seu lado um colega faz o mesmo naquele ambiente 

sufocante, que deixa os dois cobertos de pó branco e suando em bica. Eles param de trabalhar 

por um instante, se olham como a lamentar da situação e voltam ao batente.  

 Entram alguns jovens no bilhar e Bacanaço os provoca. Depois convida Perus para 
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jogar "porrinha", mas o operário recusa pois está sem dinheiro. 

 Flashback - Na cozinha da casa de Perus, ele e a mãe conversam sentados à mesa, 

enquanto sua irmã cozinha ao lado. O operário diz que vai embora porque não quer mais 

trabalhar em fábrica, nem participar do movimento grevista. Além do mais, o dinheiro não 

está ali naquele bairro. A mãe aceita o argumento, mas a irmã o acusa de tirar o corpo fora e 

sempre deixar as despesas por conta dela. Os dois discutem e a mãe tenta calar a filha. Perus 

fala que vai trazer dinheiro todo fim de mês, mas a irmã ironiza. Os dois se encaram e o 

operário dá uns tapas na cara da irmã, que chora e desiste de brigar.  

 Bacanaço encara os clientes do salão, convida-os para jogar a dinheiro e, como 

ninguém se habilita, humilha-os chamando-os de criança.  

 Ele vai até a frente do bilhar, olha para os populares que passam pela calçada e os 

chama de "trouxas". 

 Flashback - Num pequeno barco a motor que desliza pelos canais de Santos e é 

pilotado por um homem, Bacanaço e mais um comparsa olham atentos para os lados enquanto 

a embarcação entra no mar e se aproxima de um navio ancorado. De cima do navio dois 

atiradores disparam vários tiros contra a embarcação do malandro, que joga um saco no mar 

ao mesmo tempo que o piloto se afasta em direção ao ponto de origem.   

 Malagueta chega ao bilhar e senta-se ao lado de Perus. Bacanaço junta-se a eles e 

combinam de sair pela noite a procura de jogo, fazendo um trio onde Perus joga a sério, 

Malagueta faz marmelada e Bacanaço administra.  

 Flashback - Numa rinha de galos lotada de gente, Malagueta, com aparência limpa, 

anota as apostas que os torcedores fazem aos gritos, ao mesmo tempo que dois animais se 

engalfinham no ringue.   

 Bacanaço consegue algum dinheiro emprestado com o gerente do bilhar empenhando 

o "bobo" (relógio de pulso) e os três saem pelas ruas.  

 Eles entram num salão e Bacanaço disfarçadamente dá dinheiro aos outros dois. Há 

apenas uma mesa ocupada com quatro jogadores e o mais velho (Jofre Soares) confere as 

apostas e coloca na caçapa. Perus pede para entrar no jogo e Malagueta o segue. 

 Flashback - Perus recebe a noiva no seu quarto, ela devolve a fotografia dele e diz que 

a relação acabou. O operário tenta convencê-la a ficar com a foto e desistir de terminar, 

dizendo que ali na fábrica de cimento não tem futuro para ele, mas com o taco ele pode 

conseguir uma vida melhor para os dois.  

 O velho autoriza a entrada de Perus e Malagueta. Bacanaço assiste a tudo do bar, 

tomando cerveja. Malagueta pede ao atendente do bar um pão com pimenta e cachaça e 
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depois se prepara para jogar, mas outro diz que a vez é dele. O lumpen insiste, mas o velho 

fala para ele não tumultuar. O jogador dá a tacada. Bacanaço propõe uma aposta ao atendente, 

mas ele recusa. 

 Flashback - Uma mulher dança na frente do espelho tentando chamar a atenção de 

Bacanaço, deitado na cama com cara enfezada. Ela se aproxima dele e pergunta qual é o 

problema. Ele diz que vai embora, ao que ela mostra os seios, abraça e beija o malandro. A 

porta do quarto se abre com violência e entram dois homens, um dos quais parte para cima de 

Bacanaço, que quebra uma garrafa no braço do agressor e lhe dá um chute atirando-o sobre o 

tocador. O outro invasor encosta uma espingarda calibre 12 na cabeça do malandro, que fica 

paralisado. 

 Acaba a primeira partida com a vitória de Malagueta e o grupo inicia outra, vencida 

por Perus, que pega o dinheiro na caçapa e conta. 

 Flashback - Perus e o companheiro de fábrica sobem uma ladeira do bairro onde 

trabalham, cujas casas têm o telhado branco de pó de cimento. Perus diz que vai se mandar e 

o outro cobra uma postura dele argumentando que na hora que eles têm de se juntar o colega 

quer ir embora. Perus rebate dizendo que ali não há nada a fazer além de comer pó. 

 O jogo continua e Malagueta erra uma bola fácil de embocar para deixar para Perus 

encaçapar, provocando a ira do velho que percebe a "marmelada". Uma discussão se 

estabelece entre o velho e o lumpen, que se desculpa e enumera mil razões para ter errado a 

jogada. Bacanaço interveem no bate-boca defendendo o comparsa pela falha e convencendo 

os outros jogadores de que se trata de um erro normal. O velho, relutante, aceita a 

argumentação e o jogo prossegue, terminando com a vitória de Perus. Os três "heróis de pés 

de barro" saem rápido do salão. 

 Flashback - Num ônibus urbano lotado, Malagueta age como cúmplice de um batedor 

de carteira, usando o corpo para encobrir a mão do larápio no bolso de um homem. Ao chegar 

na roleta a vítima percebe que foi roubada e grita, ocasionando um tumulto entre os 

passageiros enquanto o ladrão sai pela porta de trás.  

 Os três pegam um taxi e conversam sobre o perrengue que acabaram de passar no 

salão. Perus entrega o dinheiro ganho para Bacanaço e este divide com os outros dois, ficando 

com a maior parte.  

 Flashback - Bacanaço e uma mulher sentados à mesa de um boteco conversam sobre a 

nova vida que vão levar depois de ter deixado a cidade portuária onde moravam. Ele bebe 

uma cerveja e oferece a ela, que rejeita a bebida. Ele insiste, mais do que isso, manda ela 

beber, o que a faz dar um gole sem entusiasmo. O malandro promete lhe dar uma vida melhor, 
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cheia de amor e presentes.  

 O trio para num boteco para beber e comer alguma coisa. Malagueta pede um pedaço 

de sardinha, vai comer sentado na porta do bar. Chega um cão vira-lata atraído pelo pedaço de 

peixe, com quem o lumpen começa a brincar de oferecer uma lasca do petisco.  

 Flashback - Malagueta, com um saco de pano na mão, chega no barraco onde mora 

com Tunica (Myrian Muniz) e conta que ganhou dinheiro no jogo de bilhar e comprou os 

ingredientes para ela fazer uma feijoada, além da pinga. O casal se abraça e ri copiosamente. 

 Malagueta, sentado na entrada do botequim, mostra um pedaço de sardinha para o cão, 

mas ele mesmo come. Sentados ao balcão, Perus toma uma média e Bacanaço uma cerveja. 

 Flashback - No Jockey Clube, Bacanaço e uma mulher acompanham a corrida de 

cavalos torcendo no meio do público. Os animais cruzam a reta de chegada e o malandro 

comemora a vitória do cavalo em que apostou abraçando e beijando a companheira. 

 Bacanaço e Perus assistem TV no boteco. O malandro levanta, paga sua conta, no que 

é seguido pelo operário, e chama Malagueta, que se dirige ao balcão enquanto tira dinheiro do 

bolso. 

 Flashback - No barraco onde se destaca um altar com uma estátua de são Jorge, 

Tunica, fumando charuto, faz a feijoada, e Malagueta está deitado na cama. Ela diz que ele 

urinou na cama e precisa ir no médico e é para cortar as unhas dos pés porque estão rasgando 

os lençóis. Ele conta em detalhes como foi a partida de bilhar da noite anterior, quando 

ganhou uma bela soma dos otários. A mulher diz que o barraco está precisando de uma 

pintura, mas Malagueta já gastou uma parte da grana com a feijoada e com o resto quer se 

divertir com ela. Ele acredita que as coisas vão melhorar, pois tem um jogo de vida bom no 

dia seguinte e, se ganhar, vai mandar caiar o casebre por dentro, colocar batentes na porta e 

trocar as telhas. Ele ri e toma um gole da garrafa de pinga. 

 No centro da cidade à noite, o trio se aproxima de uma banca de revistas e olha os 

produtos em exposição. Perto deles dois homens discutem sobre uma mulher, um ofende o 

outro e este pede respeito. Bacanaço fala que Perus ainda vai levar muita porrada na vida até 

ser um trapaceiro de verdade e mexe paternalmente na cabeça dele, o que desagrada o 

operário. 

 Flashback - Um operário dirige uma assembleia no salão do sindicato lotado, com a 

presença de Perus. O dirigente coloca em discussão a proposta de um dos grevistas: comprar 

um revólver, matar o mau patrão e assim resolver a greve. O público ri da sugestão, enquanto 

Perus se levanta, vai até a janela, acende um cigarro e olha o bairro com desalento. 

 Os três entram num salão onde muita gente cerca uma mesa de bilhar para 
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acompanhar o jogo de dois homens, um deles o exímio Carne Frita, uma lenda do esporte. Ele 

faz inúmeras jogadas de mestre e fecha a partida, sendo aplaudido pelos espectadores. 

Bacanaço diz aos dois comparsas que ali não dá para encarar e o melhor é ir para outra 

bocada. Eles partem.  

 Flashback - Malagueta e Tunica (Foto 4) comem feijoada trocando garfadas com 

pedaços de carne e porções de couve. Eles tomam pinga e ficam exaustos de tanto comer e 

beber, dormindo sentados, encostados um no outro.  

 
Foto 4: Myrian Muniz (Tunica) e Lima Duarte (Malagueta) em cena de O jogo da vida. 

(Fonte: IMDb) 

 

 O trio percorre a pé sem destino o centro da cidade de São Paulo à noite, 

acompanhado pelo tema musical do filme só com instrumentos.  

 Flashback - Num botequim de esquina, Bacanaço, sentado à uma mesa, faz anotações 

num papel. Uma viatura da polícia civil para em frente ao bar e dela saem dois policiais que 

caminham em direção ao malandro. Ele convida os meganhas para tomar uma cerveja, mas 

eles o pegam pelo braço, e o levam. Ele reclama da detenção, mas é algemado e colocado no 

camburão.  

 Bacanaço e Malagueta chegam a um bilhar onde só tem um cliente elegantemente 

vestido no balcão e o atendente. Perus chega por último e é chamado pelo homem. O operário 

se aproxima e ele o agarra pelo casaco e pisa em seu pé. O indivíduo diz que Perus tem que 
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pagar imposto e pergunta onde está o dinheiro, mas fica sem resposta. O cara insiste várias 

vezes e Perus não diz nada.  

 Em câmera lenta, Malagueta vai em direção ao homem e pega-o pelo pescoço, dando-

lhe uma rasteira que o faz cair no chão. Perus dá diversos chutes no cara, que leva a mão ao 

revólver dentro do coldre junto ao corpo. Bacanaço coloca a navalha no pescoço do policial. 

Perus e Malagueta riem escandalosamente.  

 Com câmera em velocidade normal o homem continua a exigir a propina com o pé 

pisando o de Perus. Bacanaço se dirige ao meganha e intercede pelo comparsa. O policial 

aceita conversar e o malandro senta ao balcão com ele, ao mesmo tempo que diz para Perus e 

Malagueta irem embora. Bacanaço oferece uma nota para o achacador, ele recebe com 

satisfação e vai embora.  

 Os três jogadores vagueiam pela cidade e comentam o ocorrido, destilando suas 

mágoas com o comportamento do meganha. Bacanaço tenta levantar a moral do grupo 

dizendo que um dia eles ainda vão à forra.  

 Flashback - Numa cela de cadeia, vários homens dormem no chão, Bacanaço entre 

eles. Um policial despeja um balde d'água sobre eles e fala para acordarem. O malandro 

acorda furioso e promete vingança.  

 O trio chega num salão onde só tem um funcionário arrumando as bolas de bilhar e 

chamando outro empregado com um apelido pejorativo. O funcionário fala que os três 

escaparam por pouco de uma batida policial que levou dali cinco vagabundos presos. 

Malagueta diz que não frequenta lugar de vagabundo e Perus pergunta o que eles têm a ver 

com isso. O funcionário continua a chamar o colega com um xingamento, o operário se irrita 

e ameaça agredi-lo. Bacanaço segura Perus e diz que o negócio é eles irem embora porque ali 

não tem jogo. 

 Flashback - Na favela onde moram Malagueta e Tunica chegam três homens de 

macacão e um de terno com uma pasta. O engravatado ordena que o barraco deles seja 

derrubado, mas o casal reage querendo saber o motivo, sem sucesso. Os funcionários iniciam 

a demolição enquanto o lumpen e a companheira tentam salvar móveis e utensílios 

domésticos. O casebre acaba no chão. 

 Os três jantam num restaurante e Bacanaço reclama que Malagueta fez bobagem no 

jogo e deixaram de ganhar um bom dinheiro. O lumpen culpa Perus por ter vacilado, que se 

defende alegando que ele ganhou a partida. Bacanaço fala que eles precisam ir atrás de mais 

jogo naquela noite porque o dinheiro que conseguiram é pouco. Eles decidem partir para 

Pinheiros em busca de nova oportunidade. 
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 Flashback - Num hotel barato, Bacanaço entra e vai até o quarto onde está uma 

mulher, que o rejeita. Ele não aceita, joga-a na cama, bate-lhe com o cinto e manda que ela 

tire a roupa. Ela obedece e os dois transam entre tapas e xingamentos. 

 Ainda está escuro e os três chegam num salão onde só tem o encarregado. Na falta de 

parceiros, Bacanaço provoca os dois colegas para fazer uma partida, mas não chegam a um 

acordo em relação ao tipo de jogo que vão fazer. Um homem de terno e gravata entra no 

bilhar e se dirige ao bar, pedindo um suco. O trio vê nele um otário a explorar e o malandro 

propõe uma partida a dinheiro. O estranho topa e dá início à contenda contra Malagueta, que 

emboca todas e sai vencedor. O engravatado propõe dobrar a aposta e eles aceitam. Malagueta 

dá a primeira tacada e não emboca nada. O homem tira o paletó, encaçapa várias bolas e erra. 

Malagueta retoma, põe na caçapa uma bola e comete erro. O adversário volta a colocar todas 

as bolas e ganha. Perus, preocupado, observa junto à janela o dia nascer. O lumpen se 

aproxima de Bacanaço e fala que quer parar, mas o malandro diz que ele tem de ir até o fim. 

Bacanaço pede o dinheiro de Perus, que também não quer continuar, mas o chefe do trio exige 

a grana. Uma nova partida é iniciada pelo rival que fecha a partida sem falhar uma bola. 

 No bar do primeiro bilhar, o garçom, olhando para a câmera, diz que Malagueta, Perus 

e Bacanaço acabaram de passar por ali, sem grana, pedindo três cafés fiados. 

 Sob a chuva, Bacanaço olha para as pessoas no ponto de ônibus e as chama de 

"trouxas". (O JOGO..., 1977, 85 min.) 

 Volta a imagem do malandro com uma mulher na cama, que acende a luminária e o 

abraça, mas é rejeitada.  

 Malagueta molhado de chuva olha para o vazio.  

 Retorna a imagem do lumpen no Mercado Municipal.  

 Perus, ensopado, tem o olhar catatônico.  

 Torna a imagem do operário acendendo um cigarro dentro do trem.  

 Funde para Perus debaixo da chuva e imagem congela. Fim. 

 Esta sequência final é acompanhada pela música e voz de João Bosco cantando letra 

de Aldir Blanc: 

 

Batendo pelas tabelas 

Meu jogo é elas por elas 

Não quero nem dou partido 

 

Numa jogada infeliz 
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Resvala o tempo vivido 

Que nem num taco sem giz 

 

E em cada bola tentada 

Existe além da tacada 

A fama do jogador 

 

Mas se alguém se suicida 

E a marca de uma ferida 

Não sai com apagador 

 

A partida está fechada 

A aposta deu errada 

E o que fazer desse cansaço? 

 

Carregar nossa cruz feito o menino Perus 

Cair na sarjeta que nem Malagueta 

Ou virar bagaço igual Bacanaço. (O JOGO..., 1977, 85 min.) 

  

 Entram créditos finais com música instrumental. (O JOGO..., 1977) 

 Fim. 

 

4.2.2   O jogo comentado 

   

 A situação de discussão entre Perus e a irmã na frente da mãe é muito semelhante ao 

conflito de Bebel com a irmã, mas por motivos diversos. Em Bebel, a irmã briga com ela 

porque, apesar de sustentar a casa, considera o trabalho dela imoral e além disso a modelo 

nunca vem visitar a mãe. No caso de Perus, a irmã o confronta porque ele não ajuda a 

sustentar a família. De qualquer forma, os irmãos se desentendem porque disputam o poder 

em casas onde o pai não está presente e a mãe tem personalidade fraca.  

 As cenas de Malagueta e sua mulher tem um tom caricatural cujo objetivo era o 

humor, mas o alvo não foi atingido, pelo contrário, o que acontece é uma sucessão de clichês 

que geram desagrado. Lima Duarte, com Malagueta, repete o tipo popularesco do parvo 
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esperto e simpático que interpretou em outros filmes e sobretudo nas novelas televisivas. 

Enquanto atua ao lado de Mauricio do Vale e Gianfrancesco Guarnieri há uma harmonia, pois 

os dois funcionam como contraponto, Guarnieri fazendo uma interpretação contida e Vale 

expressando autenticidade. Mas quando Duarte se junta a Myrian Muniz sua performance fica 

exagerada pois a atriz o atiça na busca de uma parceria em torno do excesso. A figura de 

Tunica construída por ela é inverossímil porque fala com sotaque de habitante de bairro 

paulistano de tradição italiana sendo moradora de favela. Fica claro que Capovilla não 

conseguiu direcionar os dois atores que fazem o casal para um trabalho mais próximo do tom 

geral do filme e as cenas vividas por eles ficaram exacerbadas e constrangedoras.  

 O diretor reconheceu isto. 

 
O dois se apoderaram da sequência euforicamente e criaram cacos enormes, que me 
soaram até exagerados. Mas eu não podia ficar pedindo menos, menos. Eles eram 
aquilo! Em casos como esse, a intervenção do diretor só faz atrapalhar. Com grandes 
atores, limito-me a orientar caminhos. Não me meto a impor ritmos e medidas. 
(MATTOS, 2006, p. 153). 

 

 Na Contracampo, Gardnier comenta: 

 
Mas o mais importante no filme é o tom encontrado para narrar todas essas mazelas 
que poderiam dar num melodrama mexicano ou num filme fake de contestação. 
Todos os efeitos artificialescos são abandonados; todas as referências à ideologia 
são descartadas. Não estamos mais aqui no terreno em que o intelectual filma 
exploratoriamente o pobre sabendo exatamente aquilo que é preciso para que o 
pobre alcance uma cidadania (o que é a ideologia clássica dos filmes medianos de 
esquerda à la CPC); estamos num terreno em que o intelectual abandona seus 
prejulgamentos, sua cultura de livros e respostas fáceis e se mistura à multidão, sem 
querer ser maior que os outros, sem querer deter um saber (que na verdade ele não 
tem) que os outros, "alienados", não têm. (GARDNIER, 2000). 

 

 Trabalhei como diretor de produção neste filme e acompanhei todo o processo de pré-

produção e filmagem, tendo contato também com alguns momentos da edição e finalização, 

portanto conheço em detalhes como foi realizado. Foi um dos meus primeiros trabalhos 

profissionais, quando ainda cursava cinema na Escola de Comunicações e Artes da USP. 

 A direção de fotografia e a câmera de Dib Lutfi, acompanham a trajetória dos três, na 

sua maior parte, na mão, num trabalho semelhante ao que realizava durante a época do 

Cinema Novo, caracterizado pelos longos planos que se aproximam e se afastam dos 

personagens, como se estivesse contracenando com os atores.  

 Os dois últimos planos do último jogo são longos, um com 2'36'' e o outro com 3'. Isto 

é importante porque cada um registrou uma partida de forma integral, captando o ritmo real 
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da partida e isso só foi conseguido pelo talento do diretor de fotografia e câmera, Dib Lutfi, 

que operou o equipamento na mão, se deslocando ao redor da mesa para buscar o melhor 

enquadramento a cada tacada. Apesar de não se tratar de planos-sequência, porque não 

cobrem toda a cena filmada nesta locação, estes dois planos demonstram enorme habilidade, 

que colaborou para que o ápice dramatúrgico do filme fosse atingido plenamente. 

 Capovilla afirma na revista Contracampo. 

 
Se não fosse o Dib Lutfi não se conseguiria fazer. Tem seqüências – ele filma com o 
olho aberto, um olho no visor e o outro também aberto, sempre foi – em que ele 
enquadrava e já intuitivamente ia buscando a posição contrária a banca, entendeu? É 
um negócio fantástico. (CAPOVILLA, 2000). 

 

 E acrescenta: 
 

 

A câmera gira em torno da mesa inteira, e a equipe toda atrás. E eu ficava segurando 
ele pelas costas, também dando umas indicações em função do jogo, porque eu tinha 
experiência: a bola vai para lá então você tem que vir para cá. E ele ia exatamente na 
caçapa onde iria ser jogada a bola. Eu até hoje não sei como é que deu certo aquele 
negócio. (CAPOVILLA, 2000). 

 

 Outro momento que se refere ao lema do Cinema Novo, "uma câmera na mão e uma 

ideia na cabeça", é quando os três personagens vagueiam à noite pelo centro de São Paulo, 

depois do achaque do policial sobre Perus exigindo grana. A cena foi realizada sem ensaio e 

nenhuma restrição às pessoas que transitavam pelo local, com Dib empunhando a câmera que 

seguiu os atores por longos trajetos. Esses planos aproximam a ficção da linguagem 

documental, porque os atores improvisam no meio de populares que aparecem como 

figurantes não conscientes desse papel.   

 No livro de Mattos (2006) há um parágrafo em que Capovilla é traído pela memória e 

comete dois erros. 

 
Em 1962, os operários da Cimento Perus, pertencente ao Grupo Votorantim, fizeram 
uma greve histórica por melhores condições de trabalho e contra a poluição que 
causava sérios problemas pulmonares aos moradores. Nós conseguimos filmar 
algumas cenas no interior da mesma fábrica, sob a alegação de que fazíamos um 
documentário. (MATTOS, 2006, p. 155). 
 
  

 A Cimento Perus não pertencia ao Grupo Votorantim, mas ao Grupo J. J. Abdalla; as 

cenas do personagem Perus não foram filmadas na fábrica de cimento, mas numa pequena 

empresa de cal que existia no mesmo bairro. A administração da Cimento Perus não autorizou 

a filmagem e o jeito foi recorrer a esta fabriqueta cujo ambiente de trabalho se assemelhava ao 
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da produtora de cimento, segundo o operário João Breno, que nos auxiliou na escolha das 

locações.  

 A montagem foi realizada por Maurício Wilke, que também editou o som, numa 

moviola da produtora de Alfredo Palácios. Naquele tempo, a edição de som não era feita por 

um técnico especializado porque não havia condições de se realizar um trabalho muito 

elaborado devido à falta de equipamentos sofisticados, como existem hoje. 

 O som foi captado na hora da filmagem com um Nagra, operado pelo técnico Romeu 

Quinto Júnior, mas serviu apenas para construir a pista de ruídos e como guia para os atores 

na dublagem. Não houve som direto porque a câmera que o Dib Lutfi operava magistralmente 

na mão era uma Arriflex IIC, cujo motor fazia um ruído semelhante a uma máquina de 

costura. Para trabalhar com um blimp, equipamento que impede a saída do barulho do motor, 

a câmera se tornaria muito pesada e incômoda para operar na mão. E uma das grandes 

qualidades do filme são os belos e longos movimentos de câmera na mão realizados pelo Dib.  

 A produção tinha orçado sonorização completa do filme na Odil Fono Brasil, estúdio 

antigo de São Paulo. A dublagem foi feita lá, mas quando chegou na hora da mixagem o 

equipamento velho da Odil apresentou vários problemas. Capovilla perdeu a paciência, pegou 

o copião e as pistas de som e foi para o Estúdio Álamo, que acabara de ser inaugurado, 

possuía aparelhamento novo e muito mais moderno, que proporcionou um excelente 

resultado. Em compensação, o preço do Álamo era bem superior daquele que tinha sido 

estimado. 

 A trilha sonora foi composta pelo maestro Radamés Gnatalli, mas as músicas cantadas 

por João Bosco foram compostas por ele e Aldir Blanc especialmente para o filme, e têm 

grande presença nos créditos iniciais e na cena final quando os três malandros amanhecem na 

Lapa, debaixo de chuva. Bosco e Blanc já eram muito respeitados dentro do universo da 

música popular brasileira, mas não cobraram nada porque adoravam bilhar e frequentavam 

aquele tipo de ambiente. 

 Tive o prazer de conhecer João Bosco quando fui junto com Capovilla até seu 

apartamento no bairro de Copacabana para ouvir a gravação demo das canções com ele 

sozinho ao violão. As músicas, de excelente qualidade, poderiam ter sido usadas para chamar 

o público às salas de cinema, mas não foram utilizadas pela distribuidora, que desperdiçou um 

trabalho de grande apelo popular. 

 Com grande parte da produção bancada pela Empresa Brasileira de Filmes - 

Embrafilme, como adiantamento sobre a distribuição, a obra contou com dois atores de 

grande visibilidade por causa da televisão: Lima Duarte e Gianfrancesco Guarnieri. Mas isso 
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pouco contribuiu para a carreira comercial do filme, que teve um lançamento negligente por 

parte da distribuidora da Embrafilme e como conseuência um resultado de bilheteria pouco 

expressivo.  Capovilla relembra: 

 
No Rio, a Embrafilme jogou o seu próprio produto aos leões, lançando-o na mesma 
semana de A dama do lotação, em abril de 1978. O resultado foi uma carreira bem 
mais modesta do que se poderia esperar. Como se não bastasse, a estatal, nossa sócia 
na produção, atrasou o pagamento de direitos autorais a João Antônio, ocasionando 
um desentendimento que repercutiu publicamente e abalou por algum tempo a nossa 
amizade. (MATTOS, 2006, p. 159). 
 

  
 Jalusa Barcelos, esposa de Capovilla na época, trabalhava como jornalista em um 

diário carioca durante o lançamento da obra e contou ao marido que conseguiu com o editor a 

seguinte manchete no caderno de cultura: "Dois filmes brasileiros dividem a semana". 

Segundo ela, no dia seguinte, alguém da distribuidora da Embrafilme ligou para o jornalista e 

o repreendeu, pois a empresa queria reforçar apenas o lançamento de A dama do lotação. Sei 

dessa história pois estava passando alguns dias na casa deles no Rio e ouvi Jalusa narrar o fato 

ao Capovilla. Isto deixa claro que a Embrafilme boicotou O jogo da vida deliberadamente 

num dos principais mercados do cinema brasileiro.  

 A frustração de Capovilla com o desempenho econômico da sua obra nas salas de 

cinema foi tão grande que ele só voltou a fazer longa-metragem vinte e seis anos depois com 

Harmada (2003).  

 
O filme foi mal lançado e deu pouco dinheiro. Até hoje está parado. Teve uma 
confusão com o João Antônio... Me desiludi muito e desisti de ficar pendurado nas 
benesses do Estado. Desisti de depender do tratamento dos funcionários públicos 
que, infelizmente, são funcionários públicos, não gostam de cinema. Eles não vêem 
o cinema com os olhos que a gente vê. Não consigo entender o processo de 
burocracia estatal em relação ao cinema. (CAPOVILLA, 1999, p. 348). 

 

 Sobre o problema com o João Antônio, há um fato anterior ao atraso do pagamento 

que Capovilla esqueceu de mencionar a Mattos (2006). Mas me lembro bem que antes do 

início da filmagem o escritor reclamou que o cineasta havia lhe prometido, como pagamento 

dos direitos de adaptação do conto e participação no roteiro, o equivalente a 10% sobre o 

orçamento do filme. Como a Embrafilme financiou 30% do valor total do orçamento, a 

Documenta, produtora da obra, pagou apenas 10% sobre o valor recebido da estatal. João 

Antônio não aceitou e foi para os jornais. A Documenta não havia feito um contrato com o 

escritor e depois do ocorrido fez um acordo com ele através de advogado, encerrando o caso.  
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A Embrafilme havia entrado com 30% do orçamento do filme. O restante fora 
coberto por nossa produtora Documenta, mediante empréstimo do Banco Nacional. 
[...] Em 1975, para levantar a produção de O jogo da vida, Guarnieri, Zeca 
Zimmerman e eu fundamos a Documenta. Nosso primeiro projeto, contudo, seria a 
montagem, no ano seguinte, de Ponto de partida, a peça do Guarnieri inspirada na 
morte de Vladimir Herzog. (MATTOS, 2006, p. 159). 

 

 No início da pré-produção de O jogo da vida, houve também certa frustração de 

Capovilla com os parceiros da montagem de Ponto de Partida, os atores e produtores Martha 

Overbeck e Othon Bastos. Ele sempre falou para os amigos do seu ideal de formar um grupo 

de produtores culturais que se ajudassem mutuamente para realizar projetos e a Documenta 

foi criada com essa intenção. A empresa entrou como co-produtora da peça sobre Herzog com 

recursos financeiros e o espetáculo teve boa repercussão de crítica e de público. Mas depois 

de encerrada a temporada teatral Capovilla e Zeca Zimmerman produziram o longa e não 

tiveram qualquer colaboração de Martha e Othon. Não é que Capovilla houvesse solicitado 

apoio do casal, mas acho que ele esperava uma participação voluntária, o que não aconteceu e 

causou incomodo no cineasta. Sei disso porque certa vez na produtora ele falou alto e bom 

som: "Deveria ter usado o dinheiro que investimos na peça para comprar o negativo do meu 

filme".  

 O jogo da vida recebeu o Prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante para Myrian Muniz no 

Festival de Gramado de 1978. 

 O filme é estruturado numa história que se passa numa noite e está localizada no 

presente, onde os três vão em busca de jogo, intercalada por flashbacks que trazem momentos 

diversos da vida de cada personagem. Mas estas voltas ao passado não são memórias nem 

explicações psicológicas de cada um deles; são histórias complementares que servem para dar 

densidade às três figuras.   

 O jogo pode ser considerado uma obra moderna na medida em que o roteiro foge do 

tradicional modelo dos três tempos (apresentação, desenvolvimento, solução) e também não 

apresenta linearidade, pois são dois eixos de história que se alternam. Mas do ponto de vista 

da decupagem é um trabalho clássico porque adota o corte invisível e não se permite 

"quebras" de eixo nem de "quarta parede" como em Bebel. 
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5 O PROFETA DA FOME E O ESPETÁCULO DO 

SUBDESENVOLVIMENTO 
 

5.1   O profeta da fome 

 O profeta da fome (1969), com argumento e roteiro de Fernando Peixoto e Capovilla, 

traça a história de um pequeno circo, que roda pelo interior do Brasil com sua trupe miserável. 

A equipe se decompõe à medida que o público vai desaparecendo e eles entram em conflito 

entre si em busca da sobrevivência. O circo é incendiado pelos espectadores descontentes e 

isto provoca a fuga do faquir Ali Khan (José Mojica Marins), de sua companheira Maria 

(Julia Miranda) e do domador (Mauricio do Vale). Ao longo da viagem eles encontram um 

cantador cego que lhes guia por certo período de tempo. Durante o percurso Khan entra em 

choque com o domador e mata-o, ajudado por Maria. O casal vai parar numa cidade onde 

Khan pede que o crucifiquem a fim de transformar seu sacrifício em espetáculo e ganhar 

dinheiro com ele. O interesse que desperta na população provoca a ira das autoridades locais, 

que o prendem e o mantém a pão e água. Seus seguidores aumentam ainda mais e ele 

descobre que a fome pode ser um bom negócio. Solto, declara: "Aprendi uma nova profissão. 

O negócio é a fome". (O PROFETA..., 1970, 78 min.) Ele monta um show de faquir no centro 

de São Paulo obtendo enorme sucesso e depois forma uma caravana que percorre inúmeras 

cidades do interior atraindo multidões. Ele é eleito o campeão da fome, vai parar em um 

depósito de estátuas descartadas e acaba num lixão.    

  Capovilla define o tratamento do filme assim: 

 
Se você vê, por exemplo, o tratamento que tem O Profeta, não é de limpeza, mas é 
de enquadramentos capazes de passar a verdade desse filme, essa grande 
contradição. Parte do quê? O que é o profeta? Ter que passar fome para comer, ter 
que passar fome para viver. A fome é toda motivação. O precário, o pobre, é o ponto 
de partida para que esse filme seja um filme capaz de ser visto. Você vê aquele 
enterro, não é um enterro real, entendeu?, tosco, sujo. É um enterro armado, tem 
toda uma precisão de espaço, de cruzes, eu vou buscar um cemitério que é uma 
loucura, num local absolutamente louco, que é um cemitério imenso onde só tem 
cruzinhas mesmo, não tem quase nenhum túmulo. (CAPOVILLA, 2000) 
 

 O filme parte do ensaio de Glauber Rocha intitulado Estética da Fome, que propõe a 

criação de uma estética terceiro mundista baseada na explicitação da fome, como forma de se 

contrapor ao cinema hegemônico americano e europeu. "Como [Capovilla] declarou, “estava 

muito preso à tradição realista do cinema paulista, da crítica de costumes”. O fim do sonho 
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utópico do cinema social deu lugar a discussões com Fernando Peixoto sobre o texto de 

Glauber Rocha, Estética da Fome." (RAMOS, F.; MIRANDA, L. F. apud RAMOS, A. F., 

2005, p. 5) 

 

 A certa altura Rocha afirma: 

 
A fome latina, por isto, não é somente um sintoma alarmante: é o nervo de sua 
própria sociedade. Aí reside a trágica originalidade do Cinema Novo diante do 
cinema mundial: nossa originalidade é nossa fome e nossa maior miséria é que esta 
fome, sendo sentida, não é compreendida. (ROCHA, 2000).  

 

 A Contracampo traça um paralelo entre a teoria de Glauber Rocha e o filme de 

Capovilla. 
 
Para apresentar as intenções e motivações dessa Estética da Fome – ou Estétyka da 
Fome, como Glauber preferia grafar esse texto fundamental para a compreensão do 
projeto cultural dos cineastas brasileiros naqueles anos 60 – a melhor opção é citar 
Ismail Xavier:  
Da fome. A estética. A preposição da, ao contrário da preposição sobre, marca a 
diferença: a fome não se define como tema, objeto do qual se fala. Ela se instala na 
própria forma do dizer, na própria textura das obras [...] passa a ser assumida 
como fator constituinte da obra, elemento que informa a sua estrutura e do qual se 
extrai a força da expressão, num estratagema capaz de evitar a simples constatação 
(somos subdesenvolvidos) ou o mascaramento promovido pela imitação do modelo 
imposto (que, ao avesso, diz de novo somos subdesenvolvidos). 
A influência maior do artigo de Glauber sobre O Profeta da Fome de Capovilla está 
aí resumida: em ambos, a cultura como ordenação da realidade através de símbolos. 
No circo, antes lugar do limpo e do belo, agora também chegam a fome e a 
dilaceração existencial e física daqueles corpos famintos, sujos e violentos – e aí não 
há como não fazer a analogia com a frase mais famosa da Estética: "nossa cultura 
nasce da fome". (ROCHA, 2000). 

  

 O cineasta e crítico de cinema Alex Viany, comentou o filme para o Jornal do Brasil 

antes da estreia e a Contracampo reproduziu anos depois. 

 
Maurice Capovilla faz questão de dizer que a idéia de O Profeta da Fome surgiu 
quando ele e Fernando Peixoto leram um ensaio de Glauber Rocha, A Estética da 
Fome. 
– A justificativa teórica do filme está naquele ensaio – acrescenta o cineasta. – E, 
nesse sentido, o filme é dedicado a Glauber e às posições que tem assumido. 
O Profeta da Fome é também, em verdade, o primeiro filme pessoal de Maurice 
Capovilla, se bem que ele não renegue a experiência de Bebel, a Garota 
Propaganda, sua primeira longa metragem. Tem mesmo todas as características do 
filme de estréia de um cineasta de talento, que joga na primeira obra de ficção as 
múltiplas idéias surgidas em muitos anos de militança como espectador e 
cineclubista, crítico e professor de cinema, e, finalmente, documentarista. (VIANY,  
2000). 
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 Não concordo com essa opinião de que O profeta é a primeira obra pessoal de 

Capovilla, visto que Bebel já tinha uma proposta autoral, na medida em que trabalha com uma 

estética que não se limita aos paradigmas do cinema clássico nem do Cinema Novo, e expõe 

uma visão de mundo avançada, onde a mulher é a protagonista de sua vida apesar de 

explorada pelo homem.  

 O roteiro de O profeta é dividido em um prólogo e dez capítulos, apresentados por 

aforismos irônicos inspirados na Bíblia: Nem Só de Pão Vive o Homem, Crescei e 

Multiplicai-vos, Comei-vos uns aos Outros, Olho por Olho, A Paixão do Incrível Sofredor, A 

Tentação do Demônio, Atualidades do Velho Mundo, Industrialização da Nobre Arte de 

Passar Fome, Devagar com o Andor e De Hora em Hora Deus Piora.  

 

5.1.1   O profeta decupado 

 O Prólogo gira em torno de uma disputa por um pedaço de carne onde os protagonistas 

são um cão, o faquir Ali Khan e o domador, que só lida com um leão representado por um 

homem fantasiado de animal, cujo rugido vem de um disco. O cachorro leva a melhor sobre 

os dois rivais humanos e come a carne.  

 No primeiro capítulo, Nem Só de Pão Vive o Homem, o cão e a pomba do mágico são 

sacrificados para saciar a fome de alguns dos integrantes do elenco. O faquir apresenta seu 

número de comedor de lâminas, pregos, cacos de vidro e parafusos, e o domador é traído pelo 

risco no disco com os rugidos do seu leão de fancaria, o que provoca a ira da pequena plateia, 

que acaba derrubando as grades que separam o público do picadeiro. 

 No segundo, Crescei e Multiplicai-vos, Ali Khan convida Maria para ser sua ajudante 

de palco e a seduz, engravidando-a "milagrosamente" de uma criança que nunca vai nascer.

 No terceiro, Comei-vos uns aos Outros, o faquir apresenta seu tradicional número de 

comer cacos de vidro, mas o público não se satisfaz. O mágico morre de fome e é enterrado 

em cortejo do qual participa o público local. O enterro inspira o faquir a criar o número do 

enterrado vivo. Ele é "sepultado" em pleno picadeiro enquanto durar o espetáculo. O palhaço 

consegue enxotar os espectadores com sua falta de graça e o domador diz ao dono do circo 

que a única forma de chamar o público é fazer o faquir comer gente. Anunciado em cartaz, 

Khan é pressionado pela plateia a executar o prometido. Ele escolhe o menino que vende 

balas para ser a vítima, mas depois da primeira mordida o garoto foge e é perseguido pelo 

empresário, que sai atrás dele dando tiros para o alto. Os espectadores se revoltam e colocam 

fogo na lona, transformando o circo em cinzas. 
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 Em Olho por Olho, o quarto capítulo, acontece a fuga do faquir, sua ajudante e o 

domador, que caminham sem destino até encontrarem um cego cantador de cordel que narra 

uma história que coloca o destino nas mãos de Deus, enquanto os leva até uma cidade. Mas 

no percurso, o conflito entre o faquir e o domador se acirra por causa de um pão e Khan perde 

um olho, mas Maria mata o opositor com uma pedra.  

 No capítulo A Paixão do Incrível Sofredor, Khan e Maria estão numa pequena cidade 

e o faquir pede que Maria o crucifique. (Foto: 5) Ele é colocado na frente de uma cruz maior 

que existe num outeiro e para lá acorrem centenas de pessoas, muitas por curiosidade e 

algumas para vender algo para os curiosos. Maria passa um pires pedindo donativos e o casal 

consegue arrecadar somas cada vez maiores.  

 
Foto 5: José Mojica Marins (Ali Khan) e Julia Miranda (Maria) em cena de O profeta da fome. 

 
(Fonte: www.papodecinema.com.br) 

  

 O sexto capítulo, A Tentação do Demônio, é o período prisional de Maria e de Khan, 

que só recebe pão e água como alimentação. Mas o povo que o acompanha permanece fiel, só 

que do lado de fora da cadeia, orando por ele e trazendo oferendas de diversos tipos. Cansado 

daquela peregrinação, o delegado os liberta e recebe de presente um colar de pães feito com 

barbante.  
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 O sétimo capítulo, Atualidades do Velho Mundo, é um documentário realizado com 

material de arquivo, narrado por um locutor, que começa assim: "Por onde andará esse Deus, 

escondido em cavernas distantes da imaginação dessa gente com fome?" (O PROFETA..., 

1970, 80 min.) 

 Com voz de pastor religioso, o locutor indaga pela presença de um ser superior para 

aplacar a fome no mundo. Sucedem-se cenas de multidões em montanhas, vales e cavernas, 

acompanhadas de música instrumental de tom místico. Seguem-se trechos de um filme de 

ficção com Jean Paul Belmondo, onde ele está preso à Estátua da Liberdade enquanto cédulas 

de dinheiro se espalham com o vento. Entram planos do jogador Pelé fazendo o milésimo gol 

enquanto a locução o chama de "o super-herói de gente com fome". (O PROFETA..., 1970, 

82 min.). 

 A certo ponto, o documentário é interrompido pela ficção. Surgem imagens do centro 

da capital paulista onde há uma tenda de Ali Khan com bilheteria e a faixa "Campeonato 

Mundial de Jejum". (O PROFETA..., 1970, 82 min.) Khan e Maria dançam ao som da música 

Good Morning, dos Beatles. O faquir aparece deitado numa cama de pregos no interior da 

tenda.  

 Entram cenas de navios de guerra em pleno mar, enquanto o locutor vocifera: "Na 

terra a guerra fere, mata, queima, sangra. Não para a fome".  (O PROFETA..., 1970, 83 min.) 

Soldados desembarcam numa praia e caminham por ela. Imagens de nave no espaço se 

sucedem ao som da música Danúbio Azul, numa alusão ao filme 2001: Uma odisseia no 

espaço (1968), de Stanley Kubrick. Aparecem crateras da Lua seguidas da nave estacionada 

de onde sai um astronauta que caminha na superfície lunar. O narrador finaliza: "O homem 

com fome nas areias da Lua brinca de futuro. O passado ronca na sua barriga". (O 

PROFETA..., 1970, 83 min.). 

 No oitavo capítulo, A Industrialização da Nobre Arte de Passar Fome, Khan e Maria, 

no centro de São Paulo, cobram ingresso dos curiosos que querem entrar na tenda do faquir e 

vê-lo sobre a cama de pregos. Num estilo que une os atores (ficção) a figurantes involuntários 

(documentário), se sucedem cenas sem diálogos onde dezenas de pessoas fazem fila para 

desfrutar da farsa travestida de tragédia.  

 No nono capítulo, Devagar com o Andor, o faquir empreende uma caravana pelo 

interior do país num ônibus onde é instalada a cama de pregos dentro de uma caixa 

transparente. O tom documental também está presente nestas cenas com poucos diálogos, que 

são uma sucessão de momentos de uma peregrinação por cidades indicadas por mapas 
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animados. Khan e Maria se misturam com dezenas de anônimos que pagam para assistir o 

espetáculo do homem que não se alimenta e se deita num leito formado por pregos. 

 Khan, numa cadeira de rodas empurrada por Maria, sai de um prédio e é ovacionado 

por uma dezena de homens, que lhe oferecem comendas e gritam: "Viva o campeão!" (O 

PROFETA..., 1970, 90 min.) Um garçom serve champanhe e eles brindam. O faquir recebe 

uma bandeira do Brasil, Maria o abraça e lhe serve bebida na boca. 

 O décimo e último capítulo, De Hora em Hora Deus Piora, traz Khan numa sala de 

estátuas de personagens históricos como Stalin, Hitler, Santos Dumont, Papa João XXIII, e 

outros. O faquir, barbudo e cabeludo, está deitado na cama de pregos dentro da caixa 

transparente e próximo a ele há um certificado com os dizeres: "Campeão Mundial da Fome". 

(O PROFETA..., 1970, 91min.). 

 Khan, deitado em seu leito, está num depósito de móveis velhos e vozes proferem: "O 

profeta, o profeta". (O PROFETA..., 1970, 92 min.). 

 O faquir em sua cama encontra-se num lixão. 

 Imagem da Lua funde com imagem de nave espacial. A Lua vista do espaço funde 

com imagens cada vez maiores do próprio planeta. A imagem congela. (O PROFETA..., 

1970).  

 Fim.  

 

5.1.2   O profeta comentado 

 O Prólogo funciona como uma antecipação do conflito fundamental do filme, que é a 

luta dos seres vivos para aplacar a fome. 

 Viany, citando depoimento de Capovilla em carta ao crítico: 

 
Por outro lado, o diretor procurou dar às cenas quatro diferentes tratamentos 
cinematográficos. Nas primeiras partes, desenroladas no circo, buscou um estilo de 
comedinha circense. 
– O circo é tradicionalmente visto como espetáculo de variedades, isto é, um 
conjunto de números de trapézio, malabarismo, animais amestrados, etc. Nas 
conversas que tive com os irmãos Seyssel, tradicionais artistas de circo de São 
Paulo, eles me afirmaram que o circo, para eles, ainda é e nunca deixará de ser um 
espetáculo de variedades. Mas acontece que esse circo acabou. O que existe é a 
comedinha, isto é, um drama em vários atos, representando até bang-bang, como 
cheguei a ver no interior de São Paulo. O circo mambembe não tem mais poder 
aquisitivo para montar espetáculos com artistas especializados. Como queria 
apresentar o circo com os números que faziam parte do tema inicial (colocação do 
problema da fome) e da estrutura do filme, tive de misturar as coisas, para não 
deixar de lado a tradição cultural e não perder o vínculo com a realidade. Todo o 
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circo é, portanto, uma farsa, no estilo da Commedia dell’Arte, mas partindo da 
realidade cultural e vivida brasileira. (VIANY, 2000). 
 
 

 O papel da mulher aqui é totalmente diverso de Bebel, onde ela é usada pelos homens, 

mas não engravida e nem se submete a um homem só, mantendo sua liberdade sexual e se 

afastando das figuras que a querem submissa. Capovilla comenta o segundo e terceiro 

capítulos, segundo Viany. 

 
– O segundo capítulo, Crescei e Multiplicai-vos, é outra coisa, um parênteses onde 
procuro colocar o problema da mulher. Eu quis representar o drama da mulher 
brasileira, vítima de sua condição social, eternamente presa ao domínio dos homens. 
Na miséria, então, a proliferação aumenta; e, pensando nisso, bolei aquela cena em 
que a mulher sente crescer o feto que nunca mais a abandona – espécie de metáfora 
de uma condição real da mulher subdesenvolvida do Terceiro Mundo. O terceiro 
capítulo, Comei-vos uns aos Outros, é a colocação da antropofagia como saída 
desesperada para o problema do grupo. Tudo vem sendo exposto aos poucos: o 
número das facas e espadas, a morte e o enterro do mágico, o enterrado vivo, o 
palhaço louco e, enfim, o conflito entre o domador e o dono do circo, do qual surge 
a idéia de se comer gente em público. (VIANY, 2000). 

 

 A sequência da fuga é marcada por planos longos com câmera na mão, a maioria feita 

com a lente grande angular (também chamada de olho de peixe), o que provoca uma distorção 

na imagem. Numa conversa com Capovilla em 1976 ele me contou que queria aqueles planos 

com lente normal, mas o diretor de fotografia Jorge Bodanzky se negava a fazer dizendo que 

a imagem ia ficar muito tremida. Capovilla então disse ao fotógrafo que ele não fazia com a 

lente normal porque tinha medo. Para meu gosto, aqueles planos com grande angular 

incomodam, pois os enquadramentos ficam forçados. 

 É interessante notar que o personagem fundamental deste capítulo, o cego cantador, 

desaparece ao final dele, sem explicação. Viany acrescenta, com a ajuda de Capovilla. 

 
No quarto capítulo, Olho por Olho, que quis ser uma fábula dentro de uma fábula, 
Maurice Capovilla muda tudo: a paisagem, a lente, a interpretação dos atores. 
– É, na verdade, um canto épico. Mas eu não quis representar o Nordeste, nem o 
cantador de feira; a forma é da música de cordel, mas está tudo estilizado, para se 
tornar mais compreensível e nacional. Colhi a história num livrinho de cordel que 
encontrei no Nordeste, adaptei alguns versos, cortei muita coisa, e incluí a 
personagem do cego cantador que conta a história para os protagonistas do filme; e, 
por força de um encantamento, o faquir e o domador passam a viver a história que 
está sendo contada. Montei a seqüência no estilo do teatro épico, brechtiano, onde as 
coisas são mais reais do que realistas. Tudo é encenado em mímica, tornando-se 
assim mais didático, mais afastado e, portanto, mais essencial. (VIANY, 2000). 

 

 No capítulo A Paixão do incrível sofredor há uma reiteração exagerada da coleta de 

donativos pela Maria, o que torna o andamento desta sequência um tanto quanto cansativo. 

Nela, a ficção se mistura com o documentário, pois as centenas de pessoas que circulam ao 
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lado do crucificado e oferecem esmolas fazem o papel de figurantes involuntários. 

  Esse ponto de vista é confirmado pelo cineasta em depoimento: "Claro, a cidade é um 

documentário 'bruto', as pessoas são reais, não tem ninguém que foi pago para fazer aquele 

negócio: ficamos lá esperando que surgissem os romeiros, aqueles caminhões são os romeiros 

que chegaram neles para a festa..." (CAPOVILLA, 2000) 

 O acontecimento vira uma festa popular e a coleta de esmolas por parte de Maria cada 

vez aumenta mais. O padre se aproxima de Khan na cruz e exige que ele vá embora, mas o 

faquir resiste. O religioso se reúne com o delegado e o coronel e decidem que o forasteiro está 

ameaçando o poder constituído da cidade. O coronel manda o policial prender Khan.  

 Nesta cena do encontro entre o padre, o delegado e o chefe político e econômico do 

local, Capovilla faz um plano-sequência, mantendo o enquadramento fixo com os três, sendo 

que o coronel está de costas. Plano-sequência porque a cena é constituída apenas por um 

único plano. Ele destoa completamente do restante do filme, cujos planos na sua maioria são 

curtos e instáveis por causa da câmera na mão. Considero esta rigidez apropriada para 

representar os três poderes: o político-econômico, o religioso e o policial.  

 O longa dialoga com a linguagem documental também em outro momento, como na 

festa que é oferecida à população de uma pequena cidade onde bois são carneados e cozidos 

em caldeirões. A cena do animal sendo sacrificado dentro do recinto onde acontece o almoço 

e os planos das pessoas comendo são claramente imagens documentais que foram adicionadas 

à ficção, porque não existe nada nelas que faça uma ligação com outras imagens, nem os 

personagens nem o tratamento, e populares assumem o protagonismo, o que causa certo 

estranhamento, mas que não deixa de fazer sentido dentro do conjunto do filme.   

 O cineasta Hermano Penna, que foi assistente de produção no filme, em entrevista 

exclusiva para este trabalho, confirmou que estas cenas são documentais. 

 
Aquilo é a Festa do Divino. Naquele ano foram mortos uns oitenta bois, porque 
durante uma semana tem aquela comida coletiva, aquele banquete coletivo, que era 
da Festa. Aqueles panelões, aquelas coisas tudo ali. Aquilo tudo é documental. 
(PENNA, Apêndice B, 2019, p. 210). 

 

 Viany comenta citando Capovilla. 

 
Nos dois capítulos seguintes, A Paixão do Incrível Sofredor e A Tentação do 
Demônio, Capovilla emprega o terceiro tratamento. (...) 
– Como eu queria retratar o povo, fixei-me naquelas caras e fui tratando delas até 
explodir naquela onda de misticismo. Não precisei mais do que paciência e um 
pouco de trabalho para ir enfileirando aquela gente, para fazer um retrato deste 
Terceiro Mundo. Em A Tentação do Demônio, há o encontro entre a condição e a 
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vocação, ou melhor, a escolha da profissão baseada na única experiência da 
personagem: passar fome. (VIANY, 2000). 

 

 Viany prossegue: "O sétimo capítulo é um documentário sobre a fome no mundo, 

onde o cineasta procura abrir um pouco o filme, que tendia, até esse momento, a ficar 

enclausurado em torno do protagonista". (VIANY, JORNAL DO BRASIL, 22 e 23/02/1970) 

 Este capítulo, marcado pela mistura do documental com a ficção e locução 

hiperbólica, lembra um filme estilo ensaio, mas como paródia dos jornais cinematográficos. 

Faz recordar também o cinejornal com que Orson Welles apresenta seu protagonista em 

Cidadão Kane. O crítico Chico Serra também reconhece a mistura destes gêneros: "Um filme-

síntese, antiespetáculo alegórico sobre a fome-latino-americana, que busca uma linguagem 

nova, entre a ficção, documentário e o cine-jornal." (SERRA, 2015, p. 34) 

 Viany prossegue, com a ajuda do diretor: 

 
Nos três últimos capítulos, Maurice Capovilla estabelece um quarto tratamento 
cinematográfico. 
– É aí que o filme deixa de ser um simples retrato da realidade para ir às últimas 
conseqüências do absurdo. Por isso, passo para um tom de teatro do absurdo, ou 
coisa parecida. Um pouco dentro do espírito, talvez, do Garcia Márquez de Cem 
Anos de Solidão. Só vim dar conta disso, aliás, quando li pedaços do livro, depois de 
o filme estar pronto. (VIANY, 2000). 

 

 O profeta da fome Ali Khan é um "herói de pé de barro", pois é um perdedor que faz 

de sua derrota o ganha-pão. Embora ele não consiga superar sua peculiaridade de fracassado, 

seu suplício grita por transformações. 

 Gardnier resume o filme dessa maneira na Contracampo: 

 
Se o subdesenvolvimento é fator patente na obra de Maurice Capovilla, logo o seu 
aspecto mais flagrante tomará forma com seu segundo filme: a miséria, a fome. Não 
à toa, o protagonista do filme é seu profeta: O Profeta da Fome. Nesse filme, 
tratava-se de mostrar a miséria brotando de cada estômago, transformando-se em 
miséria espiritual e por fim virando um grande espetáculo de cidade grande. 
Fazendo da fome o tótem por excelência do Terceiro Mundo, Capovilla faz em seu 
mais famoso filme uma estética do choque – declaradamente baseada na "Eztetyka 
da Fome" glauberiana –, uma arte da repugnância, da fruição incômoda, do cuspe na 
cara do dominante. É um cinema da revolta, da denúncia. Um filme que exige 
mudanças. (GARDNIER, 2000). 

 
 Mas sua colega de revista, Meliande, traz uma nova leitura, que coloca o filme num 

patamar mais elevado, pois para ela a obra discute inclusive a utilização da fome como 

espetáculo cinematográfico. 
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O filme de Capovilla se posiciona diante da fome de uma maneira diferente: não fala 
da fome em si, e sim da transformação da fome em espetáculo. É o espetáculo do 
espetáculo da fome. É nesse sentido que podemos afirmar que O Profeta pode ser 
visto como um filme metalinguístico. Se relaciona com seu objeto de maneira 
referente ao Cinema que o comporta, uma característica realmente nova dentro dos 
filmes do Cinema Novo.  
[...] Capovilla traz em O Profeta a referência de algo maior que o próprio filme. 
Industrializa a fome e se utiliza dela assim como a maioria de seus companheiros de 
Cinema socialmente engajado. Porém, ultrapassa a fronteira da simples constatação 
da existência da fome: ela é usada para representar não só uma sociedade que a 
utiliza mas também um cinema que a utiliza. (MELIANDE, 2000). 
 

 
 Capovilla, em declaração a Mattos (2006) concorda com essa visão.  
 

 
Retrospectivamente, tendo a concordar com uma leitura crítica recente, segundo a 
qual o filme reflete sobre o próprio Cinema Novo, que fez da fome uma forma de 
espetáculo. (MATTOS, 2006, p. 135). 
 

 
 E Mattos aponta o fato deste filme representar uma ligação entre o Cinema Novo e o 

movimento que o sucedeu, o Cinema Marginal, que questionava a estética cinemanovista 

como sendo uma linguagem reformista. 

 
A metáfora central de O profeta da fome, tão cara a certa faceta do Cinema Novo, 
não significou uma adesão irrestrita do diretor às linhas do movimento. Nas atitudes 
do faquir Ali Khan talvez esteja, mais que um aceno de concordância, uma piscadela 
irônica aos preceitos da estética da fome. Esse filme é, provavelmente, um dos elos 
mais palpáveis entre o Cinema Novo e o Cinema Marginal. (MATTOS, 2006b, p. 
21). 
 
 

 José Mojica Marins, que vive o faquir Ali Khan, foi dublado por Paulo César Peréio, 

porque o diretor achou que a voz de Mojica estava muito identificada com o personagem 

criado pelo ator, Zé do Caixão (MATTOS, 2006).  

 O fato de Capovilla o ter escolhido para viver seu "herói de pés de barro" não é mera 

coincidência, mas uma aderência ao movimento que existia e que se aproximava do 

anarquismo. Era como se o cineasta estivesse se afastando do realismo crítico do Cinema 

Novo e assumisse a posição de elogio ao absurdo do Cinema Marginal, ou Cinema do Lixo 

como Xavier o denomina. O filme partiu da Estética da fome e chegou à Estética do Lixo. 

 
Florescido no período posterior ao AI-5, esse cinema é em geral assumido como 
resposta à repressão na linha agressiva do desencanto radical; sua rebeldia elimina 
qualquer dimensão utópica e se desdobra na encenação escatológica, feita de 
vômitos, gritos e sangue, na exacerbação do kitsch, no culto ao gênero horror 
subdesenvolvido, esse produto da imaginação, misto de gibi e circo-teatro, cuja 
figura-símbolo é o Zé do Caixão e cujo horizonte estético é À Meia-Noite Levarei 
Sua Alma (1964) e Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver (1966), filmes de José 
Mojica Marins (Mojica é o protagonista de O Profeta da Fome - Capovilla, 1970 -, 



	 	 144 
	

	

filme que se aproxima do Cinema do Lixo, em suas metáforas, em seu passeio pela 
disformidade). Enquanto estratégia de agressão, a estética do lixo é uma 
radicalização da estética da fome, é uma recusa de reconciliação com os valores de 
produção dominantes no mercado. (XAVIER, 2001, p. 76). 
 

 

 Nesse sentido da iconoclastia O profeta se aproxima do Cinema Marginal, onde 

imperava o niilismo como forma de se opor à ditadura cívico-militar e ao Cinema Novo, que 

propunha a reforma progressista ou a revolução de esquerda. 

 Capovilla confirma isto em declaração a Mattos (2006). 

 
O profeta da fome passou serenamente pela censura e estreou em São Paulo a 13 de 
junho de 1970, em plena Copa do Mundo. Não foi mal de bilheteria, mais acredito 
que chegou defasado em dois anos com relação às mudanças de linguagem no 
cinema brasileiro. Com alguns filmes da época, porém, compartilha uma visão algo 
desencantada da capacidade de reação do povo perante a realidade. Este aparece 
servil, sem emprego, comprometido pelo misticismo. Em seguida ao AI-5, vivíamos 
um processo tão destrutivo e sem esperanças que só me restava fazer um filme que 
jogasse tudo para o ar. não mais adiantava louvar o revolucionário. A alegoria era 
uma forma de fugir ao confronto. (MATTOS, 2006, p. 135). 

 

 A produção teve o perfil de um filme-escola, como aqueles feitos por Fernando Birri 

na Escola de Santa Fé (CAPOVILLA, 2013), pois unia professores e alunos do curso de 

cinema da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo com profissionais 

do cinema da Boca do Lixo, ambiente paulistano de filmes de baixo custo financiados por 

exibidores e distribuidoras de produções com objetivos meramente comerciais. Inserindo os 

alunos e professores da USP num projeto de longa-metragem, ele levou a teoria para a prática 

profissional. Ismail Xavier foi aluno dele e comenta seu papel como professor. 

 
[...] Ele foi um professor que trabalhou para formar diretores de filme, ao lado de 
Roberto Santos. Ambos se concentraram em aulas práticas e alguns alunos da turma 
fizeram filmes sob supervisão dele, ou trabalharam com ele. [...] Era um bom 
professor e trouxe a experiência dos cineastas paulistas ligados ao neo-realismo e ao 
Cinema Novo em sua vertente mais afinada com Nelson Pereira dos Santos e Leon 
Hirzsman do que com Glauber Rocha. [...] E Capô levou alguns alunos para 
trabalhar em O profeta da fome. (XAVIER, 2021). 

 
 Capovilla conta como decidiu por este tipo de produção: "No caso de Bebel, foi o 

Banco Mineiro do Oeste que foi que abriu um esquema em São Paulo para nós, para mim e 

para dois produtores. O profeta da fome já não teve banco porque nenhum deles, em 1969, 

queria mais emprestar para ninguém." (CAPOVILLA apud SANTOS, 1995, p. 212) 

 Sobre isso, diz Capovilla à Contracampo: 
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Voltei para a ECA, que era minha profissão na época – eu estava cedido à UnB – e 
dentro da ECA, com os novos alunos, com o primeiro grupo de alunos da ECA eu 
comecei a articular para produzir o filme. É um filme feito basicamente com alunos 
da escola e quatro pessoas que eram profissionais. (CAPOVILLA, 2000). 

 
 E detalha. 
 

 

Eu tinha um carro, um Fusca: eu vendi esse carro. Com a venda do carro, que eu não 
sei mais quanto custaria, uns 2, 3 mil reais hoje, sei lá... É o filme mais barato que 
você possa imaginar. Depois eu emprestei o equivalente ao carro num banco, eu 
emprestei pessoalmente, e aí com esse dinheiro compramos, basicamente, a parte de 
cenografia. O equipamento era da ECA, foi o primeiro filme feito com o 
equipamento – eu que tive o contato, eu era professor da ECA. Trouxemos esse 
equipamento, tiramos da caixa, fizemos um teste com um documentário e depois, 
em seguida, filmamos O Profeta. (CAPOVILLA, 2000). 

 
 
 Capovilla declara: 
 

 
Aí eu fui até o Oswaldo Massaini, que era muito meu amigo. Porque na época que 
eu fui crítico de cinema do Jornal da Tarde, que era editor, eu procurei muito 
trabalhar com o Massaini, em relação aos filmes que ele produzia –eu dava muita 
ênfase nos filmes produzidos, fiz várias entrevistas com o Massaini etc.–, então, ele 
ficou muito meu amigo. E aí eu disse: “Olha, eu tenho aqui um filme para fazer, mas 
não tenho dinheiro. Eu quero distribuir o filme com você, então, eu preciso ter uma 
parte para trabalhar. Porque eu não tenho nem dinheiro para produzir, quanto mais 
para finalizar!” Aí, então, ele me deu 30 mil reais, o que significaria, hoje, num 
filme de média-metragem... num filme de baixo orçamento, pelo menos 400 mil 
reais. (CAPOVILLA, 2013, segunda parte, p. 32). 
 

 
 E conta como foi o resultado comercial e artístico da obra. 
 

Só começamos a pagar as pessoas na exibição. Sete ou oito meses depois estava 
tudo pago. Não ganhamos nada, mas não ficamos devendo. Antigamente dava para 
fazer isso, e sem a Embrafilme. Todo mundo achava uma forma de fazer filme. A 
centralização provocou uma diminuição da inventiva da produção, todo mundo tem 
que se ajoelhar. Fui convidado a apresentar O profeta no Festival de Berlim. O 
Itamarati vetou, foi escolhido um filme do Rui Guerra, mas recebi um convite 
especial. (CAPOVILLA, 1999, p. 347). 

 
 

 Penna descreve o ambiente de filmagem. 

 
Em São Luís do Paraitinga todo filme, praticamente, foi feito lá, a não ser uma parte 
no interior de São Paulo... que é incrível como se fazia o cinema apaixonado. O 
cinema existia pela paixão. Foi aí que eu realmente... eu fazia cinema, estava 
fazendo cinema na Universidade de Brasília, eu queria já fazer cinema, mas o amor, 
a paixão pelo cinema eu fui aprender ali naquele set. Pessoas extraordinárias, 
apaixonadas por aquilo, eu senti muito, aquilo me encheu... então, por exemplo era 
assim, a gente dormia num salão grande que tinha num sobrado, colchões um 
encostado no outro, no chão, não tinha cama, e todo mundo, ator, atriz, diretor, 
fotógrafo... todo mundo ali deitado naqueles colchões, mais de trinta pessoas, sem 
reclamar, sem nada... parece que tinha um ou dois banheiros... e era o amor, a paixão 
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pra fazer cinema que levava  aquelas pessoas àquele sacrifício. (PENNA, Apêndice 
B, 2019, p. 208). 

 

 
 E destaca um dos pontos fortes do trabalho. 
  

 

[...] uma coisa muito importante que eu acho no Profeta é que a Direção de Arte era, 
simplesmente, feita por Flávio Império, que era um gênio. Era um cara que saía 
assim pela esquina pegando lixo e fazia a cenografia. Ele não tinha um tostão pra 
cenografia e veja a maravilha que é a Direção de Arte do Profeta, feito tudo ali com 
o resto do resto do resto, pela genialidade de Flávio Império. (PENNA, Apêndice B, 
2019, p. 208). 

 

 Em relação à música, o diretor conta à Contracampo como foi o processo de criação 
do maestro Rinaldo Rossi. 
 

 

[...] para você ter idéia, ele faz a partitura da música junto comigo, no roteiro – quer 
dizer, não é uma música posposta, não é colocada depois do filme pronto: ela foi 
feita junto com o roteiro, para cada seqüência ele imaginou a música e escreveu a 
partitura. Evidente que ele colocou três ou quatro coisas mais tarde. Mas 
basicamente aquilo que estava sendo imaginado foi a música do filme. 
(CAPOVILLA, 2000). 

 

 O filme obteve uma recomendação do Interfilm, o prêmio das igrejas evangélicas, no 

Festival de Berlim de 1970. No mesmo ano, no Festival de Brasília, recebeu os Prêmios de 

Melhor Ator Coadjuvante para Maurício do Valle, Melhor Atriz Coadjuvante para Julia 

Miranda, Melhor Montagem para Sylvio Renoldi e Melhor Roteiro para Fernando Peixoto e 

Capovilla. Ganhou três Prêmios Air France de Cinema e uma Coruja de Ouro pela fotografia 

e um Prêmio do Estado de São Paulo pela direção. (MATTOS, 2006)  

 A narrativa do filme é em capítulos, ou quadros, seguindo o estilo de Brecht. 

Capovilla inúmeras vezes ressaltou sua admiração pelo dramaturgo alemão e Fernando 

Peixoto, ator e diretor teatral que é também roteirista do longa, era um estudioso de Brecht. A 

parceria de Capovilla com Peixoto, "é o resultado da necessidade de dialogar criticamente 

com a realidade brasileira do período, tanto do ponto de vista dos temas, quanto no que se 

refere às formas artísticas." (RAMOS, 2005, p. 6) 

 
Brecht constrói as suas peças segundo o princípio - já largamente utilizado, por 
exemplo, no teatro medieval - do einsnach dem anderen, um após o outro. Trata-se 
de fazer aqui com que cada cena valha por si mesma, ou seja os textos de Brecht se 
apresentam como um conjunto de cenas mais ou menos soltas, mais ou menos 
independentes. 
[...] A intenção de Brecht com tais procedimentos torna-se logo visível: o seu 
significado está em não permitir que se verifique uma continuidade - nem mesmo 
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imperceptível - da ação cênica; a ação deve ser interrompida, de tal maneira que o 
espectador possa intrometer o seu juízo crítico. (BORHEIM, 1992, p. 326). 
 

   

 Eles optaram por uma estrutura linear, mas que apresenta lacunas entre os quadros, 

permitindo a reflexão do espectador. Além disso, a clareza e a coerência da narrativa 

poderiam colocar o filme no campo do cinema clássico. Mas o fato dela misturar o estilo 

ficção com o documentário, apresentar um estilo marcadamente pessoal de realização e uma 

tendência à auto-reflexão joga a obra no território do cinema moderno. E em termos de 

decupagem, ela pode ser considerada moderna na medida em que os cortes deliberadamente 

não são invisíveis.  

 

5.2   O que é o Brasil? A missão auto-desbravadora da I Feira Paulista 

de Opinião 

 "Esta película (O profeta da fome) é o resultado de um momento de particular 

radicalização de posições estético-políticas, tanto no âmbito teatral, como no 

cinematográfico." (RAMOS, 2005, p. 4) Em 1968, antes de realizar o filme, Capovilla 

participou de um espetáculo no Teatro de Arena, dirigido pelo dramaturgo Augusto Boal.  
O projeto da I Feira Paulista de Opinião começava com a pergunta "Que pensa 
você do Brasil de hoje?", à qual mais de 70 artistas aceitaram responder através de 
textos, músicas, pinturas, poemas, vídeos e fotografias. Os textos foram escritos por 
Augusto Boal, Bráulio Pedroso, Gianfrancesco Guarnieri, Jorge Andrade, Lauro 
Cezar Muniz e Plínio Marcos; as músicas compostas por Ari Toledo, Caetano 
Veloso, Chico Buarque, Edu Lobo, Geraldo Vandré, Gilberto Gil, Roberto Carlos e 
Sérgio Ricardo; as pinturas eram de Aldemir Martins, Clovis Graciano, Wesley 
Duke Lee, Manabu Mabe, Nelson Leirner, Mário Gruber, Maria Bonomi, Carmélio 
Cruz, Flávio Império, Sérgio Ferro; e os poemas de Pericles Eugênio da Silva 
Ramos, Lindolfo Bell, Lupe Cotrin Garraude, Mário Chamie, Bento Prado, Augusto 
e Haroldo de Campos. A Feira também contou com a participação de cineastas 
como Sérgio Muniz, Maurício Capovilla e Luís Sérgio Person e fotógrafos como 
Dulce Carneiro e Derly Marques. Como se vê pela composição da Feira tratava-se 
de uma frente de resistência dos mais variados matizes, tendo em comum a luta 
contra a ditadura militar. (GARCIA, v. 32, n. 59, p. 357-398, 2016) 
 
 

 
 O projeto foi muito mais que uma peça de teatro, pois estava ligado aos movimentos 

políticos de oposição à ditadura e tinha como um dos objetivos fazer uma reflexão sobre as 

experiências estéticas, que ainda estavam num estágio anterior ao golpe de 1964. (GARCIA, 

2016) 

 



	 	 148 
	

	

[...]como evidenciou Patricia Freitas dos Santos, "pode ser considerada como um 
dos feitos teatrais mais importantes da década, ao levarmos em conta seu caráter 
experimental, processual e, acima de tudo, sua dimensão política, aberta à 
materialidade e aos movimentos sociais" (SANTOS apud GARCIA, v. 32, n. 59, p. 
357-398, 2016). 
 

  

 Apesar de não ter encontrado nenhuma referência de Capovilla sobre esse espetáculo 

durante a pesquisa, e dele dizer que O profeta foi inspirado no texto Estética da Fome, de 

Glauber Rocha - publicado pela primeira vez no Brasil na Revista Civilização Brasileira em 

julho de 1965 -, essa experiência no Teatro de Arena, provavelmente, contribuiu com a 

radicalização do seu cinema, visto que o filme anterior (Bebel, garota propaganda) tinha uma 

proposta mais comprometida com o mercado e com a estética praticada antes do golpe de 

1964. 
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6 HARMADA & NERVOS DE AÇO: UMA NOVA FASE 
 

 Harmada e Nervos de aço representam uma segunda fase na trajetória cinematográfica 

de Capovilla, sendo que o primeiro foi realizado vinte e seis anos depois de O jogo da vida e 

o segundo, treze anos após Harmada. 

  

6. 1   Harmada: o grupo do Cinema Novo quarenta anos depois 

 Harmada (2003), baseado no romance homônimo de João Gilberto Noll, é centrado 

num personagem vivido por Paulo César Pereio, cujo nome é Ator, do qual não se conhece o 

passado, que vive em Harmada (ambientada em Paraty), onde procura realizar o sonho de 

viver para o teatro e do teatro. 

 Segundo depoimento de Capovilla no making of do longa, realizado por Leonardo 

Alvim 
 

Harmada, na verdade, é a capital de um país imaginário, para o qual todos querem ir. 
Uma espécie de Meca, onde se reúnem as possibilidades de trabalho, de 
desenvolvimento, etc. O filme, na realidade, é uma metáfora sobre a possibilidade 
de vitória artística num país paralisado pelo medo e pela indefinição da sua própria 
identidade. (CAPOVILLA, 2003, 1 min.) 
 

 
 Este filme representa a retomada da realização de longa metragem desde quando fez O 

jogo da vida, em 1977. É Capovilla (2003) quem declara no making of de Harmada: "O filme 

é resultado de um processo que eu vinha tendo já um tempo de encontrar uma história pra 

contar. Há mais de vinte anos não faço cinema porque nesses anos não tinha história pra 

contar." (CAPOVILLA, 2003). Para ele, "Um filme tem que criar novas expectativas, caso 

contrário, nada vale, porque ficar ouvindo lindas músicas, dançarinas e tudo mais, depois sair 

do cinema do mesmo jeito que entrou, não adianta." (CAPOVILLA apud MININE, 2003). 

 Sobre esse medo que paralisa o país e o próprio cineasta, ele declara a Mattos. 

 
Eu também sinto medo de não conseguir mais trabalhar, de ser superado por uma 
linguagem hegemônica, diante da qual todos têm que se ajoelhar.  [...] Por incrível 
que pareça, para quem vem da década de 1960, era muito mais fácil fazer cinema. 
De lá para cá, a profissionalização caminhou no sentido da mercadoria. (MATTOS, 
2006, p. 239). 
 

 E o personagem de Peréio pode ser visto como a sublimação do próprio Capovilla na 

sua paixão pelo cinema, por muitos anos não correspondida. 
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6.1.1   Harmada decupado 

 O filme começa com a caminhada do Ator e outro homem por uma floresta cortada 

por um rio. As cartelas com os créditos se alternam por meio de escurecimentos e 

clareamentos com planos da andada. O Ator ouve um ruído e pergunta o que é aquilo, 

recebendo como resposta que é o Chubá, uma ave noturna. O homem chama a atenção do 

Ator para um sujeito negro sentado numa pedra pescando. Fala que é o Chubá e que está 

sempre ali. O Ator segue o homem e entra no rio para se banhar. Ao sair da água senta na 

beira do rio, olha para os lados, não avista mais ninguém e vai embora. 

 O Ator entra num teatro onde está sendo realizada uma peça e se dirige ao mezanino, 

de onde assiste uma cena de amor entre duas personagens, Amanda Flores (Malu Galli) e 

Sônia Bardot (Joana Medeiros), diante de uma plateia lotada. Após o espetáculo o Ator 

conversa com Sônia e elogia o trabalho das duas. Ela o convida para ir ao seu quarto. 

  Lá, Sônia se despe e diz que Amanda sonha em fazer sexo com ela, mas só na 

presença de um homem. Ele topa. Amanda entra no cômodo, tira a roupa e o Ator se deita 

sobre ela, enquanto a outra olha.  

 Os dois deitados, o Ator mexe na cicatriz da cesariana de Amanda e pergunta quando 

foi, ao que ela responde que tem seis meses. A criança chora. Sônia, nua, apresenta o diretor 

da peça, Santiago (Antonio Pedro), também nu, e diz que querem entrar na festa. Os dois 

homens de joelhos em cima da cama se atracam como se fossem dois animais, mas param 

quando o bebê chora e Amanda se dirige ao berço. Ela pega a criança no colo e senta numa 

cadeira. O Ator segura a criança nos braços e fala que ela está com fome. A mãe diz para ele 

deixar o bebê mamar no seu peito, mas ele recusa porque está suado. Ela tira a roupa da 

recém-nascida e lhe dá banho, dizendo que ela se chama Cristina, Cris. 

 No palco, a dupla de atrizes encena um texto que fala do desejo entre elas e um 

homem na plateia se revolta dizendo que é "semvergonhice pura". (HARMADA, 2003, 15 

min.) O Ator defende o texto e o diretor diz que aquilo é teatro. O homem da plateia chama o 

espetáculo de merda, o público acompanha o protesto e manda os artistas caírem fora.   

 O Ator, Amanda, Sônia e Santiago caminham por Harmada durante a noite. O Ator diz 

com orgulho que eles enlouqueceram a população e o diretor faz o elogio da loucura e da 

dramaturgia. Num cruzamento, são surpreendidos pelo espectador, que protestou contra o 

espetáculo, e dois policiais. 

 A trupe dentro de uma cela ironiza o fato de ter mexido com os valores da sociedade 

local e reafirma que este é o objetivo do teatro. O delegado, o revoltado com a peça, diz que 
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eles estão presos por atentado ao pudor e ficarão ali o tempo suficiente. Um policial chega 

com Cris no colo perguntando se a criança é deles, enquanto o outro tem a bagagem dela na 

mão. 

 Os quatro mais a bebê fazem um espetáculo na praça, as crianças assistem e vibram a 

cada cena. (Foto 6) O tema é o próprio teatro como espelho da vida e o título da peça é: "A 

história dos pedaços de nossas vidas e como fomos proibidos de exercer a nossa profissão". 

Durante a performance, o Ator se apresenta como Poeta e diz: "Sou eu que crio os 

personagens, eu crio os diálogos..." E define assim o que fazem: "Distinto público, o teatro é 

uma atividade muito bem paga e a mais honrosa das profissões. E não pode ser mau exemplo 

pra ninguém. E não é uma merda, não...". (HARMADA, 2003, 20 min.) 

 
Foto 6: (De pé, da esquerda para a direita) Antonio Pedro (Santiago), Joana Medeiros (Sônia) e Malu Galli 

(Amanda); (sentado) Paulo César Peréio (Ator), em cena de Harmada. 

 
(Fonte: www.adorocinema.com) 

 

 No quarto de Amanda, ela deseja fazer amor com o Ator, mas ele não quer. Os dois 

conversam sobre a vida, e ele diz estar sempre em movimento. Amanda relata estar cheia da 

vida dela. O Ator afirma que a arte tem uma virtude: redenção. Eles dialogam sobre a figura 

de um homem hipotético que anda pelas ruas de Harmada: jovem, comum, pobre, honesto, 

áspero, grotesco, espirituoso. Amanda indaga sobre a história deste homem e o Ator declara 
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que é a aventura de procurar uma verdade oculta e se todos fossem como ele, o mundo seria 

mais belo, mas não interessante, a ponto de não se querer viver nele. A atriz gostaria de amar 

esse homem e o Ator adoraria conhecê-lo. 

 O Ator, na janela, observa Amanda com Cris no colo caminhando pela rua 

acompanhada de Sônia, seguidas por Santiago puxando uma carroça com o cenário do 

espetáculo. Amanda olha para ele e Sônia dá adeus, enquanto se distanciam. 

 O Ator dorme debaixo de uma árvore e quando acorda vê um grupo de pessoas com 

latas na mão: é a sopa dos pobres. Ele entra na fila, recebe o alimento numa caneca e volta 

para a sombra para comer. Uma passeata acompanhada de músicos tocando carnaval se 

aproxima com uma faixa onde se oferece trabalho grátis para todos. Um papel arrastado pelo 

vento chega nas mãos do Ator, dizendo que se procura pessoa habilitada em datilografia. 

 Numa sala com mesa, o Ator e um idoso estão sentados diante dela. O velho pergunta 

se ele sabe bater à máquina mesmo e o Ator diz ter sido campeão de datilografia em 

Hamburgo e saber datilografar muito rápido. Os dois percorrem o escritório até uma pilha de 

latas e o idoso diz que o trabalho deles é vender aquilo. Ele oferece algumas ao Ator; ele 

agradece e pega. 

 O Ator arruma um quarto para morar. 

 Ele vai trabalhar no escritório onde aparece uma mulher perguntando de um endereço. 

Ele informa ser ali mesmo e Ângela fala que procura seu tio, Alexandre. O Ator diz ser o seu 

patrão e ela pode esperar pois ele não demora. Enquanto espera, Ângela sorri para o Ator e é 

correspondida. 

 Na Igreja, o padre realiza o casamento dos dois. O casal no quarto se despe e fica 

abraçado sobre a cama. Ângela diz querer um filho e pede para ele lhe dar um. O Ator fala 

que está ali de passagem e foi esquecido naquele lugar. Ela revela estar ali para cobrar uma 

dívida do pai, que foi roubado pelo tio.  

 No consultório de um médico, o Ator conta que o problema é que os filhos não vêm e 

a mulher já fez todos os exames e está bem. O doutor lhe entrega um vidro e pede para 

recolher material para um espermograma.  

 O Ator se tranca no banheiro e a sua esposa pergunta como foi no médico. Lá dentro, 

ele tenta desesperadamente ejacular, enquanto ela fica preocupada com o silêncio dele. Por 

fim, ele consegue o material requisitado e declara em voz alta: "Deus existe! Pôrra". 

(HARMADA, 2003, 37 min.) O Ator volta ao médico para saber do resultado do exame e fica 

sabendo não poder mais procriar por falta de espermatozoide suficiente. 

 O Ator observa de longe Ângela e um homem mais jovem sentados num banco de 
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jardim. Ele pega na mão dela e faz carinho. O Ator se distancia e entra no escritório onde 

trabalha e vê Alexandre sentado de olhos fechados. Ele se aproxima do chefe e percebe que 

está morto. 

 No velório, o padre encomenda o corpo de Alexandre tendo presentes Ângela e o 

Ator. O homem mais jovem aparece, Ângela se aproxima dele, lhe dá a mão e os dois vão 

embora observados pelo Ator. 

 O Ator acha vaga num asilo e dorme. No dia seguinte acorda, vai até o refeitório onde 

vários idosos tomam café da manhã. Ele conta ter ouvido tambores, clarim, vozes e soluços 

durante a noite. Um homem sentado perto diz que se chama Lucas e pergunta se ele quer 

ouvir a história dele. O Ator aceita e Lucas relata não ter nascido miserável; tinha família, 

casa, empregados; um dia estava no farol e um menino veio limpar seu vidro; ele ofereceu 

moedas, mas o garoto não parava de limpar e os carros de trás começaram a buzinar; ele ficou 

nervoso, acelerou e atropelou o menino, que morreu na hora; depois disso se deixou prender, 

internar num manicômio judiciário, abandonou tudo e foi abandonado por todos; no fim da 

vida veio parar no asilo.  

 Lucas pega o Ator pelo braço e o leva ao encontro de um homem que pergunta quem 

ele é, e o Ator diz que é um João ninguém. Uma mulher pergunta o que faz e o Ator responde: 

"Atualmente eu compro feito". (HARMADA, 2003, 46 min.) E ao ser perguntado o que sabe 

fazer, ele declara saber contar histórias. O homem pede para ele contar. O Ator pega um 

chapéu no cabide e um pano na máquina de costura e diz que vai contar como foi concebido. 

Ele sobe num caixote, joga o pano sobre os ombros e narra seu surgimento como se fosse o 

produto de uma partícula de matéria que explodiu numa convulsão e encarnou numa forma 

cujo resultado é ele. 

 O Ator pergunta a cada ancião o nome, o que faz, pede para Lucas ressuscitar a banda 

e ao fim diz que eles vão fazer teatro. Ao som de vários instrumentos regidos por Lucas, o 

Ator, ao centro, é circundado pelos idosos que caminham representando os acontecimentos. 

Sua narração é baseada em A cruzada dos meninos, de Bertold Brecht. 

 
Era uma vez uma batalha sangrenta que deixou em escombros cidades e aldeias. A 
mulher perdeu o marido. A irmã perdeu o irmão, O filho procura entre as cinzas seu 
pai e sua mãe, em vão. Não chegam cartas, não chegam notícias, mas corre de boca 
em boca a notícia de uns meninos que se organizaram numa cruzada, mortos de 
fome e de frio. Eles caminham e se unem a outros meninos nas aldeias por onde 
passam. Na frente vai o menino, o líder que organizou a cruzada e atrás uma menina 
de onze anos, que cuida de seu irmão que mal sabe andar. [...]Ia também um cão, a 
princípio para ser comido, mas ainda não houve coragem para matá-lo. Um belo dia 
eles encontraram um outro grupo de meninos e quase se instalou uma guerra. Mas 
vendo o absurdo que era, eles fizeram uma trégua. [...]Debaixo de um vento frio, 
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enregelados, famintos, eles caminham, caminham. Eles só desejam, uma terra para 
morar, longe do troar dos canhões e dos incêndios. [...] Nessa manhã os soldados 
mataram o cão com um cartaz no pescoço. Os camponeses o encontraram. Socorro, 
dizia o cartaz. Estamos perdidos, somos 50. Não matem esse cão. Só ele sabe onde 
estamos. Se o matarem, nossa esperança morrerá com ele. (HARMADA, 2003, 49 
min.). 
 

 O poeta tira o chapéu e idosos se ajoelham, enquanto a banda cessa de tocar e uma 

mulher canta à capela. 

 Os anciãos sentados à mesa se alimentam enquanto um homem se aproxima do Ator e 

o chama para o ambulatório.  

 O indivíduo pede para ele dar uma ajuda a uma garota de cerca de 20 anos, que chora 

e grita o tempo inteiro, vinda da assistência social. O Ator vai até a cama onde Cristina soluça 

vestindo roupas sujas e gastas, e senta ao lado dela. Eles se sentam debaixo de uma árvore e 

Cristina conta que sua mãe desapareceu há dois anos, se chamava Amanda e era atriz. O Ator 

diz reconhecer nela a Cris, a criança que pegou no colo quando conheceu Amanda e sua trupe. 

Cristina pede para ele arrumar um batom.  

 O ator leva o cosmético para Cris, e ela usa o pequeno espelho de um armário para 

pintar seus lábios.  

 Próximo ao mar, o Ator pergunta se ela quer seguir a carreira de Amanda e a garota 

conta que na época em que andava pelas ruas vivia representando, mas tinha medo de 

pensarem que estava doida e a levassem para o hospício. Um dia pegou uma gilete no lixo e 

cortou a língua para fazer com que ela parasse de falar, mas uma velha viu e chamou a 

polícia, que a colocou num micro-ônibus e a levou para o asilo de Harmada. O Ator a convida 

para fugir e Cris lhe beija o rosto.  

 Ao longe, uma embarcação trafega em alto mar.  

 Surge a ponte Rio-Niterói envolta em nevoeiro.  

 Cris e o Ator chegam a um teatro e encontram Bruce, que ele não vê há muitos anos. 

O amigo os recebe muito bem e os convida para ficar em sua casa. Bruce lembra uma briga 

que os dois tiveram em Nova Iorque enquanto viajavam fazendo teatro pelo mundo. O Ator 

recorda do hotel vagabundo em que ficaram em Washington no mesmo dia da morte da mãe 

de Bruce em Dallas. O amigo rememora ter seguido o Ator que andava a esmo e naquela noite 

disse que ia se afastar do teatro. Bruce ficou vinte anos sem lhe ver. O Ator diz ter sido 

melhor assim e o amigo fala que o tempo nebuloso passou e a luz voltou a brilhar. O Ator 

pergunta por que a luz e Bruce responde indagando se não vivemos da luz.  

 Ator começa um discurso: 
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Ator - Os verdadeiros atores são aqueles limpos de figuras. Aqueles que se mantém 
em refúgios, longe das linhas, dos volumes, das cores. Os verdadeiros atores 
frutificam na ausência e assim se tornam mais sumarentos, apetitosos, nutritivos, por 
estarem apartados da selva do universo visual. 
Bruce - Longe das plateias, então? 
Ator - Não, longe dessas formas prontas e acabadas, dessa exibição, que é a 
excrescência das coisas. (HARMADA, 2003,70 min.). 

 

 Ator e Cris sobre o palco onde há apenas uma escada aberta. Ele dá instruções à garota 

de como interpretar uma peça e propõe exercícios dramatúrgicos. Cris sente medo em alguns 

momentos, mas segue a orientação dele. Ator fala de uma época em que o palco ficava 

separado da plateia por uma linha imaginária, a "quarta parede", mas diz que isso passou, e 

agora os atores estão sempre diante de seu público. 

 Ator pede a ela que dê o seu texto e Cristina faz um discurso de desesperança, de 

desalento com o ser humano, e sugere gritar para que alguém consiga ouvir e isto signifique o 

remédio. 

 Em um apartamento vazio, Cris apresenta seu namorado ao Ator, como se fosse seu 

pai. 

 Ator é entrevistado por um jornalista e cria histórias absurdas sobre o tempo em que 

ficou ausente do teatro. Cris se junta a eles e o repórter passa a fazer perguntas sobre sua vida, 

ao que ela responde com mentiras que impressionam o próprio Ator. Ele entra no jogo da 

garota e cria histórias complementares às dela. 

 Cris, sentada ao lado do Ator à beira da piscina da casa de Bruce, diz que vai viver 

com o rapaz que apresentou a ele no dia anterior.  

 Ator se aproxima de Bruce lendo na sala e este lhe pergunta se está indo embora, ao 

que o amigo responde sim, mas não sabe o destino.  

 O Ator encontra um menino numa praça e pergunta quem ele é, mas não obtém 

resposta. Diz já saber: o garoto vem dos ralos de esgoto e agora não sabe como viver. A 

criança se mantém calada e Ator faz uma careta com a ajuda das mãos, o que provoca o riso 

dela. Em seguida faz gesto que não consegue ouvir e o Ator percebe que é surdo-mudo. O 

homem se levanta e vai embora, mas o menino agarra seu braço e o acompanha. 

 No Largo dos Arcos da Lapa a criança e o Ator são recebidos por uma trupe fantasiada 

dançando, com o mestre de cerimônias ao centro, que anuncia a celebração ao teatro e o 

retorno do grande ator dando vivas à arte dos contadores de história e à liberdade. Ator abre 

os braços para o alto e é revelada uma bandeira do Brasil nas mãos de um dos integrantes. 

Ator e mestre dançam abraçados no meio do grupo. (HARMADA, 2003). 
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 Fim. 

 

6.1.2   Harmada comentado 

 Harmada é uma alegoria do fracasso do Brasil no campo politico, social e cultural. A 

narrativa da amargura toma toda a duração do filme, mas no fim há uma redenção através do 

contar histórias e da liberdade de como fazer isso. Até uma bandeira do Brasil surge para 

fazer o gancho entre fantasia e realidade. Em sua maior parte, o filme traz a angústia da crise 

de identidade do Brasil e a cidade de Harmada também sofre desse mal. Mas ela é 

representada numa fotografia em tons harmoniosos, muitas vezes com a câmera na mão de 

Dib Lutfi, que acompanha suavemente os personagens por Paraty e Rio de Janeiro.  

 Na primeira cena já surge o estranhamento que dá o tom a todo filme. O homem que 

acompanha o Ator até o rio fala que o Chubá é um pássaro noturno, mas a ave aparece 

personificada num pescador preto. E o homem desaparece nas águas sem que o protagonista 

reclame seu sumiço ou informe qualquer autoridade.  

 O tom das falas é quase sempre absurdo. Embora aparentemente o estilo da narrativa 

seja realista, as conversas remetem a um discurso surreal, como o diálogo entre Alexandre e o 

Ator, onde este último revela que foi campeão de datilografia em Hamburgo e o primeiro 

afirma que o trabalho deles é vender latas.  

  Na cena do depoimento do maestro Lucas no asilo, o filme parece dizer que a gente 

não controla nossa vida e que todos estão sujeitos ao acaso, à evolução dos acontecimentos. O 

que está na tela é o paradoxo da vida humana. E a narrativa da sua concepção feita pelo Ator 

aos abrigados é a comprovação da incoerência da vida, que é o ser humano. 

 Na casa de Bruce, apesar de ter o amigo bem próximo, o Ator não olha para ele 

enquanto fala, dizendo o texto com o olhar no vazio, transformando o diálogo do início da 

conversa em monólogo. O Ator, ao discorrer sobre o trabalho do ator, está na verdade 

refletindo sobre a arte, se contrapondo aos lugares-comuns, ou seja, ao convencionalismo 

blindado. 

 No trecho em que o Ator fala sobre teatro para Cris, ele descreve um dos princípios do 

teatro de Brecht, onde a "quarta parede" é quebrada de forma a permitir que o personagem 

converse conscientemente com o espectador. 

 A preleção da garota no teatro, quando o Ator pede que ela diga o seu texto, é um 

desabafo, resumo do sentimento que o filme expressa, embora seja curioso que esteja na boca 

da personagem mais jovem e não na do mais velho. Esta lástima está presente em vários 
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momentos do trabalho de Capovilla e parece apregoar que o ser humano está fadado ao 

destino trágico da incapacidade de superar a injustiça social. É uma prédica do fracasso da 

humanidade que se espraia sobre todos seus filmes e que é personificada nos "heróis de pés de 

barro", seus protagonistas amargurados, com espírito de grande homem e base frágil. A obra 

de Capovilla poderia ser sintetizada como o cinema da angústia. 

 A cena em que o jornalista entrevista O Ator e Cris recorre novamente ao absurdo, 

pois perguntas e respostas ficam no campo do humor sem sentido. A coisa se agrava com o 

depoimento da garota, que faz do Ator seu pai e cita inúmeros acontecimentos fantasiosos, 

mas numa versão séria. O intuito do diretor parece ser de desorganizar a fronteira entre 

verdade e fantasia, como se tudo fosse a mesma coisa, uma forma de questionar o realismo a 

que se ateve na maior parte dos seus trabalhos. 

 O garoto que o Ator encontra na praça representa algo podre, pois vem do esgoto, e 

sem perspectiva, porque não sabe como viver. O fato de ser surdo-mudo indica que a nova 

geração não pode ouvir nem falar, dando prosseguimento à humanidade sombria. Mas o 

menino surpreende ao levar o Ator a uma praça onde ele encontra o pessoal do teatro, 

portanto a redenção. 

 Mário Carneiro (2003), diretor de fotografia de Harmada, diz no making of realizado 

por Alvim: "De fato, é um filme da geração que fez o Cinema Novo. Capovilla, eu, Dib, o 

próprio Peréio, que fez uma quantidade enorme de filmes. E eu acho que ele seguiu o mesmo 

caminho que nós fazíamos quando realizávamos Cinema Novo." (CARNEIRO apud ALVIM, 

2003, 17 min.) 

 Capovilla, ainda no making of, confirma.  

 
A produção do filme se deve ao encontro, vamos dizer assim, de um formato 
histórico tradicional do cinema brasileiro, quer dizer, é um formato que vem do 
encontro de uma linha de trabalho onde se mescla o profissionalismo e o 
amadorismo. Dentro do cinema sempre ouve essa união entre amar fazer cinema e 
fazer cinema como profissão. Então resultou na tela aquilo que tava no bastidor: um 
grande encontro de pessoas que se dedicam a fazer cinema, mas quando sentem que 
um filme responde às suas necessidades, às suas ânsias, seus desejos, seus sonhos, 
isso se irmana, se transforma num amálgama que resulta num trabalho excepcional. 
(CAPOVILLA, 2003, 36 min.). 

 

 Este sentimento, expressado tanto pelo fotógrafo como pelo diretor, realmente passa 

ao espectador.. O que bate na tela é um filme de amigos, mas não apenas no formato, pois fala 

da própria geração, que viveu sua paixão pela arte ao longo de uma trajetória, apesar da 

dificuldade de concretizá-la. Pode-se dizer que é uma súmula da geração do Cinema Novo. 

 O personagem de Peréio, é como se fosse um alter-ego de Capovilla, pois tem a 
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mesma idade e sintetiza seus sonhos e anseios, alguns atingidos outros não, mas que 

certamente valeram a pena serem vividos e não deixaram ressentimentos. Os vinte anos de 

silêncio do cineasta - mesmo tempo que Ator ficou afastado do teatro -, viraram história para 

contar, e ela é solar e tem momentos de humor, além de fazer uma ponte com a nova geração 

representada por Cris. 

 A obra é bastante diferente dos trabalhos anteriores do realizador, que se pautavam por 

histórias realistas. Parece um novo caminho estético na carreira do diretor. Nele, a história 

trafega pela fantasia, pelo abstrato e o contraditório. É uma viagem interior, reflexão sobre os 

conflitos pessoais e tentativa de recuperar afetos deixados pelo caminho. 

 O ambiente duro da cidade dos filmes precedentes dá lugar ao visual singelo e 

colorido da histórica Paraty, onde se passa a maior parte da narrativa. Mesmo o Rio de 

Janeiro, cenário do terço final da trama, surge descolado da realidade conturbada que lhe é 

característica.  

 É um retorno, que confirma Capovilla como um dos mestres originados no Cinema 

Novo. Com linguagem simples, o cineasta faz uma meditação profunda sobre a triste e 

gloriosa sina dos que vivem da criação artística no país, revelando riquezas e misérias do 

Brasil. O texto guarda o sabor da literatura de Noll, mas se serve da poética de Bertold Brecht, 

Hilda Hilst e Juan Rulfo sem cair no hermetismo.  

 A música, de Matias Capovilla, se inspira nas bandas de coreto para criar um clima 

entre o amadorismo e o hilário.  

 A montagem é de Marilia Alvim, que também foi a produtora executiva. Capovilla 

conta a Mattos sobre o processo de produção. 

 
Marília (Alvim), minha mulher desde 1982, foi a produtora mais eficiente, além de 
mantenedora do alto astral. [...] 
Jogamos tudo no projeto de Harmada, a ponto de vivermos uma crise financeira. A 
produção estava orçada em 1 milhão de reais, dos quais só conseguimos captar 
R$600 mil por intermédio do edital do MinC para filmes de baixo orçamento e do 
apoio da Petrobras na distribuição. (MATTOS, 2006, p. 244). 
 

 
 E conclui. 
 

Do ponto de vista da realização íntima, fiquei satisfeito. Mal ou bem, concluí um 
projeto que ocupou quatro anos da minha vida. O filme recebeu ótimas críticas, mas 
não teve uma bilheteria significativa. O lançamento pela Riofilme foi afetado por 
carência de recursos e por uma certa ineficiência. (MATTOS, 2006, p. 253). 

 
  

 Nesta obra, o "herói de pés de barro" é o Ator, interpretado por Peréio, que alivia seus 
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fracassos com humor e auto-ironia, acabando por reencontrar o prazer teatral na manifestação 

de um grupo de rua no centro do Rio. 

 O filme recebeu o Prêmio de Melhor Ator para Paulo César Peréio no Festival de 

Brasília de 2003. 

 Em termos de decupagem, o autor não optou pelo corte clássico do 

campo/contracampo, preferindo planos abertos e longos que respeitam o ritmo dos diálogos. 

 Em relação à estrutura, o roteiro não define época e avança sempre, por vezes em 

saltos, mas sem rompimentos. A narrativa é centralizada no personagem Ator e não utiliza o 

formato dos três tempos (apresentação, desenvolvimento, solução). Posso dizer que Capovilla 

achou um caminho estético moderno muito pessoal, que procura manter a clareza da história, 

mas tenta colocar o espectador num labirinto de emoções e reflexões.   

 

 

6.2   Nervos de aço: o último filme  

 Mesmo sabendo da dificuldade de conseguir financiamento para seu projeto e já com 

quase oitenta anos, Capovilla se lançou à produção de um longa-metragem, Nervos de aço 

(2016), treze anos depois de Harmada. Ele comenta com Mattos. 

 
Sei que não é fácil encontrar crédito para projetos como esse, que eventualmente 
não compartilhem a estética e a temática mais em voga.  
O cinema, como expressão livre do pensamento, é uma arte em extinção. Na história 
do cinema internacional, sempre houve aqueles momentos nos quais a indústria se 
sobrepujou à criação individual. [...] 
Mesmo com tudo isso, o cinema soviético pré-stalinista, as vanguardas dos anos 
1920 e os cinemas novos dos anos 1960 foram momentos culminantes da livre 
invenção, porque descompromissados com a indústria. Hoje, ao contrário, o cinema 
está falando uma língua só. A pesquisa da linguagem audiovisual tornou-se 
periférica. (MATTOS, 2006, p. 256). 
 

  

 O filme tem roteiro de Capovilla inspirado nas canções de Lupicínio Rodrigues. A 

história gira em torno de um grupo que ensaia para um espetáculo com as músicas do 

compositor gaúcho em Porto Alegre. O diretor musical Joel (Arrigo Barnabé) é apaixonado 

pela cantora Maria Rosa (Ana Lonardi), que também é cobiçada pelo músico Marcelo, 

apelido Carioca (Pedro Sol), e a produtora Cris (Juliana Thomaz).  

 O músico e ator Arrigo Barnabé, em entrevista exclusiva para esta pesquisa, declara 

sobre o trabalho com Capovilla: 
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Bom, ele meio que me deu carta branca, fiquei bem livre, isso foi muito legal, 
ficamos durante um mês num pequeno teatro na Casa de Cultura Mario Quintana, a 
filmagem foi com duas câmeras ... [...] O roteiro estava bem fechado, mas ele 
deixava improvisar nos diálogos, foi ótimo pra mim isso. [...] A gente conversava 
sobre as cenas antes, fazia leitura, etc... depois as atuações eram mais ou menos 
livres, as coisas funcionaram bem. (BARNABÉ, Apêndice E, 2021, p. 222). 
 

 O quadrado amoroso reflete os sentimentos das músicas de Lupi, sempre enredadas 

em paixões, ódios e vinganças. É como se os personagens de Capovilla dessem vida àqueles 

que protagonizam as composições. 

 Alguns anos antes de filmar, Capovilla falou do projeto para Tosi da Contracampo. 

 
Eu estou trabalhando num triângulo amoroso que é uma forma de reconstituir a 
música do Lupicínio Rodrigues. Eu peguei 365 músicas dele e reduzi para 22 que 
contam uma história, a história de um amor que entra em conflito. Eu estou 
trabalhando em cima disso, um musical que trabalha sobre a transgressão, só que é 
um musical que tem uma trilha sonora dos anos 50 e uma vivência do ano 2000, vai 
se passar agora. Eu estou roteirizando, estou num primeiro tratamento, mas estou 
achando que ainda faltam mil coisas. A história é um ensaio de um show, de um 
musical do Lupicínio, onde a música dele começa a entrar dentro das pessoas, como 
se fossem emanações. (CAPOVILLA, 2000). 

 

 A narrativa é dividida em uma introdução e seis atos, como se fosse um espetáculo de 

teatro: 

Ato 1 - Perdidos em cena 

Ato 2 - Amor só rima com amor 

Ato 3 - O fio da meada 

Ato 4 - Primeiro passo de uma luta 

Ato 5 - No meio do furacão 

Ato 6 - O mal no coração da gente 

 

 

6.2.1   Nervos decupado 

 Acompanhada de música instrumental, uma animação funde a imagem de um olho 

com fotos do grupo musical protagonista e da cidade de Porto Alegre (RS), onde a história é 

ambientada. Os créditos dos atores/músicos e da equipe são inseridos enquanto imagens de 

instrumentos sendo tocados são adicionadas. Fotos de casais e de um bar se sobrepõe a planos 

não síncronos dos integrantes do grupo musical manuseando seus instrumentos até chegar ao 
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conjunto em posição de tocar, num ambiente à meia-luz. O diretor musical Joel pergunta 

sobre o paradeiro do violonista Carioca e da cantora Maria Rosa, atrasados para o ensaio. O 

dois entram no teatro onde ensaiam e são seguidos pela produtora Cris. Joel apresenta Cris 

como a pessoa responsável pelo trabalho, pelo dinheiro e pede palmas para ela, no que é 

atendido. A produtora agradece a oportunidade de trabalhar com eles e realizar o projeto. Joel 

canta acompanhado pelo grupo musical formado por: piano, baixo, bateria, violão, trompete, 

saxofone, trombone de vara. 

 

Você sabe o que é ter um amor, meu senhor? 

Ter loucura por uma mulher 

E depois encontrar esse amor, meu senhor 

Nos braços de um tipo qualquer 

 

Você sabe o que é ter um amor, meu senhor? 

E por ele quase morrer 

E depois encontrá-lo no braço  

Que nem um pedaço do meu pode ser 

 

Há pessoas com nervos de aço 

Sem sangue nas veias e sem coração 

Mas não sei se passando o que eu passo 

Talvez não lhes venha qualquer reação 

 

Eu não sei se o que trago no peito é ciúme 

Despeito, amizade ou horror 

Eu só sei é que quando eu a vejo  

Me dá um desejo de morte ou de dor (NERVOS..., 2016, 6 min.) 

  

 Música instrumental serve de fundo para planos de Joel sentado à beira do cais do 

porto do rio Guaíba e andando pela cidade, seguidos por cena de Maria Rosa conversando 

com homem na mesa de um bar; os dois levantam e saem do local. 

 No ensaio, Joel pede para Maria Rosa começar a cantar, acompanhada pelos músicos. 

(Foto 7) 
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Foto 7: Lu Lonardi (Maria Rosa) canta acompanhada pelos músicos em cena de Nervos de aço. 

 
(Foto: www.atamafilmes.com.br) 

 

Você me acusa de um mal que eu não fiz 

A calúnia é um crime que Deus não perdoa 

Você vai sofrer 

Aqui nesse mundo quem planta o mal 

Mal só pode colher 

 

Eu não quero vingança  

Vingança é pecado 

Eu não quero pecar 

Só a justiça divina pode seu crime julgar (NERVOS..., 2016, 10 min.) 

 

 Maria Rosa entra em casa e passa por Joel sentado na sala sem falar com ele. Os dois 

se olham e não dizem palavra. 

  

 Letreiro: Perdidos em cena 
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 No ensaio, Maria discute com seus colegas se a personagem, a mulher, traiu ou não, 

porque a primeira música diz uma coisa e a segunda diz outra. Joel fala que agora aparece o 

rival e pergunta a Carioca o que pensa. Ele responde com música. 

 

Ela disse-me assim, tenha pena de mim, vai embora 

Vais me prejudicar, ele pode chegar, tá na hora 

E eu não tinha motivo nenhum pra me recusar 

Mas aos beijos caí em seus braços e pedi pra ficar 

 

Sabe o que se passou, ele nos encontrou e agora? 

Ela sofre somente porque foi fazer o que eu quis 

E o remorso está me torturando 

Por ter feito a loucura que eu fiz 

Por um simples prazer fui fazer meu amor infeliz 

Infeliz (NERVOS..., 2016, 13 min.) 

 

 Maria Rosa diz não estar entendendo mais nada, pois não sabe quem é essa mulher; 

afinal, ela trai ou não trai? Para Joel, só o conflito interessa. Segundo Carioca, é tudo ficção e 

a dúvida de Maria não importa. A cantora se ofende com a falta de respeito com sua posição. 

Cris tenta mediar a discussão, mas o diretor engrossa com a interprete, que insiste em saber se 

a mulher é culpada ou não, porque há uma história e o público precisa entender o fio da 

meada. A produtora chama Lupicínio de machista; para ele o homem é ingênuo e sempre 

traído pela mulher, que não sabe amar. Joel resolve terminar o ensaio ali mesmo e convida 

Maria Rosa para ir para casa, mas ela não aceita. Ele quer conversar e ela deseja sair sozinha 

porque está cansada das grosserias e dos pedidos de desculpa do parceiro. 

 Joel toca piano no teatro vazio e chega Cris. Eles conversam sobre a situação 

desagradável entre o diretor e Maria Rosa. A produtora pergunta por que ele escolheu 

Lupicínio e Joel diz adorar o compositor por ser um observador da alma, capaz de revelar o 

ser humano na sua intimidade mais profunda. O diretor diz considerar o autor atual porque é 

tragédia em estado bruto. Cris questiona se aqueles personagens das músicas ainda existem e 

Joel assegura ele mesmo ser assim. 

 Na casa do diretor, ele e Maria Rosa discutem, pois ele a acusa de querer acabar com a 

relação deles e Joel quer saber quem é o amante fixo dela, mas a cantora diz não lhe dever 

satisfação. Ela ironiza o modo pouco original dele de pensar e Joel a chama de puta. 
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 Letreiro: Amor só rima com dor 

  

 O grupo no teatro inicia a música para Maria Rosa cantar, enquanto Joel dança. 

 

Você não sabe o que é ter um amor 

Você não sabe o que é ter amizade 

Você não sabe falar com carinho 

Você não sabe a dor de uma saudade 

 

Você só sabe zombar de quem ama 

Você só sabe esmagar corações 

Você só sabe sorrir de quem sofre 

Você só sabe plantar ilusões (NERVOS..., 2016, 23 min.) 

 

 Os músicos param de tocar, Joel de dançar e ele pergunta se a cantora não vai fazer a 

segunda parte. Maria Rosa diz que a segunda parte não tem sentido, porque depois de ter dado 

uma reprimenda no homem, a mulher ainda quer perdoar. Ela questiona o papel da mulher nas 

letras do Lupi e se indigna com ele, negando-se a cantar versos que trazem conceitos antigos 

sobre a figura feminina. Maria Rosa considera a mulher da canção uma vítima dos dois 

amantes, segundo ela dois cafajestes. Cris sugere que passem para a próxima música, mas 

Joel acha bom esse tipo de briga porque deixa a cantora nervosa e com a voz mais aguda. 

Segundo Carioca, o conflito não passa porque Maria Rosa se sente a vítima e não sofre. Para 

o diretor, Maria Rosa não entendeu nada. Carioca a chama de feminista, ideia oposta à 

proposta do espetáculo, pois a ideia de amor e dor do triângulo amoroso se perde. Para o 

violonista, o ser humano é dúbio, está sempre dividido e isso tem de ser passado pela música. 

Carioca lembra da história de uma música, parceria de Lupi e Alcides Gonçalves, inspirada na 

vida do último. Ele tocava num salão de danças onde as mulheres dançavam em troca de 

pagamento e a namorada do Alcides era a mais desejada. Enquanto ele tocava piano, ficava 

vendo sua amada dançar com vários homens, Ele contou isso para Lupi e o letrista fez Quem 

há de dizer. Joel canta. 

 

Quem há de dizer que quem você está vendo 

Naquela mesa bebendo é o meu querido amor 
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Repare bem que toda vez que ela fala  

Ilumina mais a sala do que a luz do refletor 

 

O cabaré se inflama quando ela dança  

E com a mesma esperança todos lhe põem o olhar 

E eu o dono aqui no meu abandono 

Espero louco de sono o cabaré terminar 

 

Rapaz! Leva essa mulher contigo 

Disse uma vez um amigo 

Quando nos viu conversar 

Vocês se amam, o amor deve ser sagrado 

O resto deixa de lado 

Vai construir o teu lar 

 

Palavra, quase aceitei o conselho 

O mundo esse grande espelho  

Que me fez pensar assim 

Ela nasceu com o destino da lua 

Pra todos que andam na rua 

Não vai viver só pra mim (NERVOS..., 2016, 27 min.) 

 

 Cris diz a Maria Rosa para desabafar, mas ela se afasta. A produtora a segue e a 

provoca dizendo não se enganar: ela gosta do Joel. A cantora resolve responder com uma 

canção. 

 

Eu gostei tanto, tanto quando me contaram 

Que o encontraram bebendo e chorando na mesa de um bar  

E quando os amigos do peito por mim perguntaram  

Um soluço cortou sua voz, não lhe deixou falar  

 

Eu gostei tanto, tanto quando me contaram 

Que tive mesmo que fazer um esforço pra ninguém notar 

O remorso talvez seja a causa do seu desespero 
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Você deve estar bem consciente do que praticou 

Me fazer passar essa vergonha com um companheiro 

E a vergonha é a herança maior que o meu pai me deixou 

 

Mas enquanto houver força em meu peito eu não quero mais nada 

Só vingança, vingança, vingança aos santos clamar  

Você há de rolar nas pedras que rolam na estrada 

Sem ter um cantinho de seu pra poder descansar (NERVOS..., 2016, 30 min.) 

 

 Joel acaba de tocar e Maria Rosa se aproxima avisando que vai pegar as coisas dela 

em casa e o diretor pergunta onde ela vai dormir. Ela diz não saber e Joel questiona se vai 

ficar pelas ruas.  

 Na casa deles, enquanto Joel toca piano elétrico Maria Rosa se olha no espelho, vai 

para a cozinha e depois fica sorrindo e ouvindo o parceiro tocar.  

  

 Letreiro: O fio da meada 

 

 No camarim, Maria Rosa, Cris e Carioca combinam de sair para se divertir. Cris 

pergunta se Maria e Carioca são amantes e ela responde afirmativamente, só faltando serem 

apresentados.  

 Os três tomam vinho sentados à mesa de um bar instalado em um barco na beira do 

rio. Maria Rosa afirma não amar mais Joel e nem saber mais o significado da palavra amor. 

Ela volta a dizer não entender a personagem feminina do espetáculo: ela tem medo de ficar 

sozinha, por isso se apega ao homem? Cris aconselha a cantora a se afastar de Joel e Maria 

Rosa confirma sua decisão de deixá-lo. Carioca tira a cantora para dançar, a produtora se 

aproxima do casal e dança na frente de Maria. O violonista pega a mão de Cris e sai bailando 

com ela até deixá-la de lado e voltar a dançar com a cantora. Carioca e Maria Rosa bebem 

sentados ao balcão e ele toca o cabelo dela. Maria Rosa diz achar o violonista um homem 

muito frio, pois eles dois estão no meio de uma guerra e Joel vai jogar pesado. Carioca 

desconversa brincando sobre ter nascido no circo, ser formado em trapézio, ter mestrado em 

saltos mortais e ser doutor em complicações sentimentais. O casal se abraça e Cris se 

aproxima dando um abraço nos dois. A produtora diz que vai embora e convida a cantora para 

dormir em sua casa, mas Maria Rosa fica com Carioca e os dois se beijam.  
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 Na casa de Carioca, ele pega duas taças e senta-se ao balcão com Maria Rosa. Ele 

serve vinho para ambos e eles comentam sobre terem se divertido no bar. Carioca toca violão 

em casa e canta. 

 

Andam dizendo que eu não vivo bem sem você 

Suas palavras não me ferem mais 

Eu encontrei um modo de viver  

A redenção (NERVOS..., 2016, 40 min.) 

 

 Carioca e Maria Rosa sentados num parque, levantam do banco e saem caminhando 

com a canção em voz-over. 

 

Tô ensinando enquanto aprendo sem decorar 

A gente se ensina a respirar 

O resto é consequência  

De uma ação no coração (NERVOS..., 2016, 40 min.) 

 

 Carioca e Maria Rosa numa banca de bijuterias onde ela experimenta pulseira e anel. 

A canção está em voz-over. 

 

Seus olhos falam alto 

Seu corpo emite som 

O gosto do teu lábio  

Eu me lembro como é bom (NERVOS..., 2016, 41 min.) 

 

 Carioca toca e canta em casa, com voz-over. 

 

Ver o sol nascendo no rio, no mar 

Vou te prometendo  

O que eu não vou cumprir 

O que eu não vou cumprir (NERVOS..., 2016, 41 min.) 

 

 Letreiro: Primeiro assalto de uma luta 
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 No teatro, Cris e Joel sentados olham papéis colocados sobre a mesa. Um músico 

entra, a produtora demonstra irritação com o atraso e o profissional pede desculpa a ela e a 

Joel. Cris passa alguns dos papéis a Joel. Os outros músicos também chegam atrasados e Cris 

ironiza o comportamento deles. Os instrumentistas se colocam em seus lugares e se preparam 

para começar o ensaio quando entra Carioca. A produtora reclama com o violonista do atraso, 

ele se desculpa e entrega umas cópias de partituras dos arranjos para Joel. O diretor pede que 

um dos músicos mostre o que desenvolveu a partir das ideias que lhe passou. Os músicos 

tiram alguns acordes quando Maria Rosa chega. Joel fala para fazerem uma tentativa 

acompanhando a cantora. Maria Rosa se posiciona diante do microfone e canta. 

 

Nunca 

Nem que o mundo caia sobre mim 

Nem se Deus mandasse, mesmo assim  

As pazes contigo eu faria 

 

Nunca  

Quando a gente perde a ilusão 

Deve sepultar o coração 

Como eu sepultei 

 

Saudade 

Diga a esse moço por favor 

Como foi sincero meu amor 

Quando eu o adorei tempos atrás 

 

Saudade 

Não se esqueça também de dizer 

Que era você que me fazia adormecer 

Quando a gente vivia em paz 

 

Nunca 

Nem que o mundo caia sobre mim 

Nem se Deus mandar, nem mesmo assim 

As pazes contigo eu faria (NERVOS..., 2016, 44 min.) 
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 Joel fica muito irritado com Maria por ela ter mudado a letra, pois o compositor fala 

de saudade de um amor perdido, de nostalgia, e não de ódio como ela cantou. A cantora 

rebate repetindo os versos cantados por ela: "Nem se Deus mandasse, nem mesmo assim, as 

pazes contigo eu faria." (NERVOS..., 2016, 47 min.) Maria Rosa sai do bar. 

 Na casa de Joel, ele dedilha o piano elétrico tendo Maria Rosa ao lado. Ele canta um 

trecho da canção de forma mais lenta e a cantora junta sua voz à dele no resto da música. Joel 

a abraça e ela o acolhe, enquanto ele declara seu amor e ela pede para nunca a deixar ir 

embora. 

 Maria Rosa chega ao teatro de mãos dadas com Cris e elas recebem aplausos dos 

músicos. Carioca, fala em homenagear ela com o novo arranjo da música Eu e meu coração. 

Ele canta. 

 

Quando o coração tem a mania de mandar na gente 

Pouco lhe interessa a agonia que a pessoa sente 

Eu, por exemplo, sou um desses infelizes 

Que nem direito tem tido de pensar 

Pois meu coração tem mania de me governar 

 

Eu preciso esquecer a mulher que me fez tanto mal 

Tanto mal que me fez 

E ele insiste em dizer que me quer  

E que eu devo lhe procurar outra vez 

E por isso vivemos brigando toda vida 

Eu e meu coração 

Ele dizendo que sim e eu dizendo que não (NERVOS..., 2016, 49 min.) 

 

 Joel acha a música estranha e quer tirá-la do espetáculo, mas Carioca não concorda. 

Maria Rosa apoia o violonista e o diretor manda ela se calar chamando-a de louca. A cantora 

retruca e chama o diretor de ciumento pirado. A produtora pede para baixarem a bola e 

propõe deixar a decisão para depois, mas Joel diz estar decidido a tirar a música, pois é o 

diretor. Carioca não concorda e afirma que Joel é quem está louco de ciúme de Maria. O 

diretor dá um empurrão no violonista.   
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 Letreiro: No meio do furacão 

 

 Joel vai no banco do carona do carro de Carioca. O diretor fala sobre as mulheres 

traiçoeiras do grupo musical e o violonista concorda. Joel declara ter vontade de matar as 

mulheres e Carioca pergunta se ele perdoava caso ela voltasse. O diretor afirma que gostaria 

de ser procurado por ela e acusa o violonista de ter dormido com a mulher dele, mas não vai 

matar ninguém por isso. 

 No teatro, Joel canta. 

 

Você pode me embalar para dormir 

Tal qual aquela ingrata me embalou 

Você pode me beijar quando sair 

Assim como ela sempre me beijou 

 

Mas não sei se pra lhe substituir 

Algum dia alguém hei de encontrar 

 

Eu dormi pensando nela 

Eu gostei dos beijos dela 

E não sei se de outros beijos vou gostar 

 

E assim essa bola achatada 

Que chamam de mundo prossegue a rodar 

O amor continua o mistério  

Que nem a ciência consegue explicar 

 

Eu dormi pensando nela 

Eu gostei dos beijos dela 

E não sei se de outros beijos vou gostar (NERVOS..., 2016, 55 min.) 

 

 Maria canta. 

 

Se é verdade o que você vem me dizer 

Se é mesmo certo que ele vai me procurar 
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Então me diga a quem devo agradecer 

Depois que fiz tantas promessas  

Pra meu amor não me deixar 

 

No desespero de perder o meu amor 

Naquela ânsia sem saber o que fazer 

A todo santo que encontrei 

Ajoelhei e implorei 

 

Como eu faço pra não morrer 

A precipitação nesse momento de amargor 

Só pode trazer coisas como a que me aconteceu 

Naquele desespero de perder o meu amor 

Ofereci até um coração que não é meu 

 

Agora se é verdade o que você vem me dizer 

Que o dono do meu ser e da minha alma vai voltar 

Ó Deus, meu bom Deus vai compreender 

E com certeza vai me perdoar (NERVOS..., 2016, 56 min.) 

 

 Joel fica contente com a interpretação de Maria Rosa, mas para ele ainda falta alguma 

coisa. Maria Rosa diz não acreditar no que cantou, pois tudo é falso, afinal estão num teatro e 

é tudo encenação, ficção. Segundo ela, a realidade é outra coisa. Carioca propõe pensarem 

sobre os personagens. Para o diretor, agora o drama deveria se iluminar e precisaria criar um 

clima de suspense para antecipar a emoção final. Joel começa a tocar piano e os outros 

músicos o acompanham.  

 

 Letreiro: O mal no coração da gente 

 

 Os músicos estão num restaurante distribuídos em várias mesas. Numa delas, Joel e 

Carioca conversam sobre Maria Rosa e Cris, sentadas à uma mesa ao lado. Eles falam da 

versatilidade sexual das mulheres nos dias de hoje. Quando a cantora levanta e se afasta, o 

diretor aproveita para sentar à mesa da produtora e comenta o fato delas até o dia anterior 

serem inimigas e de repente estarem conversando animadas. Cris culpa Joel de ter criado 
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animosidade entre elas e diz que agora estão amigas. O diretor ironiza a amizade e sugere 

mais do que isso entre elas, porque conhece a produtora. Maria volta, pega a bolsa no encosto 

da cadeira e vai em direção à saída. Cris pergunta se ela já vai e depois a segue. Joel pede o 

prato ao cozinheiro. O grupo musical toca Nervos de aço no restaurante.  

 Maria Rosa e Cris na banheira de hidromassagem da casa da produtora se divertem. 

Cris tenta seduzir Maria Rosa o tempo inteiro até que lhe beija a boca, causando uma revolta 

na cantora. Maria Rosa diz odiar aquele jeito da produtora e que daqui a pouco Cris vai se 

achar dona dela e até se sentir traída por ela. A cantora sai da banheira enquanto a produtora 

procura minimizar o assédio. Maria Rosa vai embora enquanto Cris a lembra da estreia do 

espetáculo ainda naquela noite. 

 No camarim, os músicos se aprontam enquanto Cris tenta desesperadoramente achar 

Maria Rosa ligando do celular. Joel pergunta se Carioca sabe da cantora, mas ele nega. 

Questiona também Cris se estava com a amiga, mas ela refuta. O diretor pensa em abortar a 

estreia, mas os músicos não concordam. A produtora diz para eles entrarem no palco e 

iniciarem o espetáculo enquanto ela busca pela intérprete.  

 O grupo musical entra no teatro, se posiciona e Joel se desculpa com o público pelo 

atraso causado pela cantora, mas declara ainda ter esperança que ela apareça. Joel canta com 

Carioca. 

 

Quantas noites não durmo 

A rolar-me na cama 

A sentir tanta coisa  

Que a gente não pode explicar quando ama 

 

O calor das cobertas 

Não me aquece direito 

Não há nada no mundo 

Que não possa afastar esse frio em meu peito 

 

Volta, vem viver outra vez ao meu lado 

Que eu não posso dormir sem teu braço 

Pois meu corpo está acostumado 

 

Volta, vem viver outra vez ao meu lado 
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Que eu não posso dormir sem teu braço 

Pois meu corpo está acostumado (NERVOS..., 2016, 67 min.) 

 

 A música termina, Joel cumprimenta Carioca que cantou o refrão com ele, e o público 

aplaude. A imagem de Maria Rosa aparece num telão no palco e ela canta. 

 

Eu não quero falar com ninguém 

Eu prefiro cantar sem dormir 

Se eu for conversar com alguém 

As perguntas se vão repetir 

 

Quando eu estou em paz com meu bem 

Ninguém pode me derrotar 

Mas sabendo que andamos brigados 

Esses malvados querendo me ver 

 

Se eu vou a uma festa sozinha 

Procurando esquecer o meu bem 

Nunca falta uma engraçadinha 

Perguntando: Ele hoje não vem? 

 

Já não chegam essas mágoas tão minhas 

A chorar nossa separação 

Ainda vem essas aves daninhas 

Beliscar esse meu coração 

Ainda vem essas aves daninhas 

Beliscando o meu coração (NERVOS..., 2016, 71 min.) 

 

 Público aplaude, os músicos iniciam outra música só instrumental e Maria Rosa dança 

no telão. Depois de novos aplausos, Joel inicia música, é seguido pelo grupo e canta. 

 

Hoje eu acordei pensando 

Porque eu vivo chorando 

Podendo lhe procurar 
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Se a lágrima é tão maldita 

Que a pessoa mais bonita 

Cobre o rosto pra chorar 

 

E refletindo um segundo 

Resolvi pedir ao mundo 

Que me fizesse um favor 

 

Pra que eu não mais chorasse 

E alguém me ajudasse 

A eu encontrar meu amor 

 

Maestros, músicos, cantores, 

Gente de todas as cores 

Faça esse favor pra mim 

 

Quem souber cantar que cante 

Quem souber tocar que toque 

Flauta, trombone ou clarim 

 

Quem souber gritar que grite 

Quem tiver apito apite 

Faça esse mundo acordar 

 

Para que onde ela esteja 

Saiba que alguém rasteja 

Pedindo pra ela voltar (NERVOS, 206, 77 min.) 

  

 Público fica de pé e aplaude. 

 Joel, Cris e os músicos caminham pelo centro de Porto Alegre, enquanto na trilha 

sonora se ouve a canção Esses moços. Maria Rosa anda pelo centro da cidade em direção 

contrária a eles. Ela se aproxima do grupo, Joel vai ao encontro dela de braços abertos e os 



	 	 175 
	

	

dois se abraçam. Cris abraça Maria Rosa, Joel abraça Carioca, Carioca abraça Maria Rosa, os 

músicos os circundam e se abraçam também. (NERVOS..., 2016)  

 Fim. 

 

6.2.2   Nervos comentado 

 A obra se aproxima do estilo de uma opereta, pois a história é narrada através de 

diálogos que se alternam com canções, e estas funcionam como conversas. 

 Sua estrutura dividida em atos como uma peça teatral lembra a de O profeta da fome, 

composta por episódios. 

 É um filme de "câmara", no sentido que fala de um grupo fechado, quase sempre em 

ambientes reservados, e de forma íntima. Mas a história é muito simples, não tem grandes 

ambições, quer apenas "costurar" as canções. As letras calcadas na dor de cotovelo, no ciúme, 

na traição, servem para o diretor fazer uma incursão pelo melodrama, pela primeira vez em 

sua trajetória. A análise social dá lugar a uma crônica sobre as relações amorosas dentro de 

uma confraria musical, embaladas pela música e poesia de Lupicínio Rodrigues, um dos 

maiores compositores da música popular brasileira.  

 A poesia de Lupi, carregada de um sentimento machista próprio da época em que foi 

escrita, é posta em cheque pela protagonista do filme, a cantora Maria Rosa, que não aceita o 

lugar de mulher traidora que o compositor sempre reservou às personagens femininas. E essa 

postura da intérprete funciona como uma atualização nas discussões de relação nas quais se 

constituem as composições do músico. Mas, de acordo com Barnabé, "Tem um 

questionamento claro sim, mas não sei se era a principal preocupação dele." Segundo o 

músico/ator, Capovilla estava mais preocupado em "Fazer cinema". (Apêndice E, 2021, p. 

222) 

 Oliveira destaca essa atualização dos temas das canções do filme. 

 
Por mais que seja uma obra que respeite muito as canções de Lupicínio Rodrigues, 
Capovilla se dá o direito de colocar o teor das letras em perspectiva, mostrando que 
o que era correto e até perdoável no passado, hoje em dia é visto com diferentes 
olhos. Esse é um ponto bastante elogiável e que está presenta na personagem Maria 
Rosa, que contesta seu papel de mulher em um triângulo amoroso como aquele. 
Uma prova de que é possível reverenciar sem se curvar completamente ao 
homenageado. (OLIVEIRA, [201-]). 
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 É um trabalho de muita sensibilidade de Capovilla, onde ele tenta achar novos 

caminhos para seu cinema, e a angústia que marca sua obra é substituída pela vontade de 

investigar a capacidade do indivíduo de amar e a dificuldade de perdoar a rejeição.  

 Nesta obra, "o herói de pés de barro" é Joel, que representa os homens integrantes dos 

jogos amorosos, que à primeira vista parecem deter o poder nas relações, mas são os grandes 

perdedores, porque não sabem digerir a perda e a transformam em ressentimento.  

 Os personagens são na sua maioria interpretados por músicos, um com experiência em 

cinema, Arrigo Barnabé, e outros estreantes na arte de interpretar. Barnabé, que faz um 

trabalho com as músicas do Lupi há vários anos, afirma que o cineasta incorporou parte dele: 

"Eu tive a liberdade pra colocar meu trabalho, em muitos momentos ele incorpora sim, o 

Capô foi muito generoso." (Apêndice E, 2021, 223) 

 O conjunto dos músicos/intérpretes é harmonioso e convincente, mas Juliana Thomaz, 

a única atriz profissional do elenco, é que desequilibra com uma performance sem um mínimo 

de sutileza. 

 Mas Oliveira tem outra opinião. 

 
Grande parte dos diálogos perde muito sua força pela forma pouco convincente da 
entrega do texto. Ainda mais em uma história tão sanguínea, cheia de amor e ciúme 
que permeia Nervos de Aço. Era preciso uma capacidade maior por parte do elenco, 
que se mostra com vontade, mas nunca à vontade. (OLIVEIRA, [201-]). 
 

 E Mattos, um terceiro modo de ver: 
 

A parte dramática do filme é inteiramente subjugada pela parte musical, o que deixa 
Nervos de Aço com cara de filme-show. Ainda assim, o carisma dos atores-músicos 
principais garante uma permanente simpatia para as histórias pessoais alinhavadas 
entre uma canção e outra. Musicalmente, o deleite é praticamente ininterrupto. 
Arrigo, ora suave, ora rascante, leva para a interpretação as ambiguidades do macho 
lupiciniano. Ele é um líder que mantém a cena sempre na borda de alguma tensão. 
Ana Lonardi, de voz límpida e quente, contrapõe a inconformidade da mulher de 
hoje à visão tradicional da fêmea traiçoeira. Destacam-se ainda as atuações sólidas 
de Pedro Sol e Juliana Thomaz, esta no papel da produtora que sabe bem o que quer, 
mesmo que não consiga tudo. (MATTOS, 2016). 

 
 

 O filme, assim como Harmada, utiliza com muita frequência o escurecimento e o 

clareamento como forma de passagem de uma cena a outra. Em ambos os trabalhos a 

montagem é de Marília Alvim e esta parece ser uma característica de seu estilo.   

 A obra foi realizada pela Saturna Produções, empresa de Capovilla e sua esposa 

Marilia, que realizou dois longas de Capovilla, este e Harmada, coisa totalmente rara em sua 
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carreira, onde cada filme teve uma empresa diferente, que em geral ficava inviabilizada 

economicamente ao término da produção. 

 O filme teve sua pré-estreia no Festival Cine Ceará (2014) quando foi exibido fora de 

concurso no encerramento do evento. (Foto 8)  

 
Foto 8 - Maurice Capovilla e sua esposa e parceira profissional Marília Alvim na plateia do Cine Ceará (2014), 
durante a pré-estreia de Nervos de Aço no encerramento do evento. 

 
(Fonte: www.filmeb.com.br) 

 

 O filme foi finalizado em 2014, mas só conseguiu ser distribuído em salas de cinema 

pela empresa Cavídeo, de Cavi Borges (BORGES, Apêndice D, 2020), em 2016. Não contou 

com recursos para o lançamento e teve menos de 300 espectadores, mas como tem co-

produção do Canal Brasil, pode ser que encontre seu público na TV por assinatura.  

 Impressiona o fato de um filme com tanta qualidade nos vários níveis de realização, 

tendo como base um dos grandes autores da música brasileira, não ter sido valorizado à altura 

pelos organismos culturais do país, nem pelo mercado cinematográfico.  

 Sobre o fato do compositor ter sido ignorado até há pouco pelo cinema brasileiro, 

Barnabé lamenta: "[...]me intriga que ele ainda continue ignorado, porque o filme foi meio 

que boicotado, com muita dificuldade pra se lançar e exibir em algum lugar. Sinto uma coisa 

desperdiçada, muito chato isso..." (Apêndice E, 2021, p. 223) 

 Na realidade, os cineastas brasileiros ou, melhor, os produtores culturais brasileiros é 

que são os verdadeiros "heróis de pés de barro", seres que mimetizam Sísifo, pois carregam a 
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pedra morro acima e quase no cume a veem despencar, obrigando-os a recomeçar 

eternamente a subida. 

 A narrativa do filme tem como centro o ensaio do grupo musical no teatro, mas 

diversas cenas com Maria Rosa, Joel, Carioca e Cris correm paralelas ao fio condutor, só que 

algumas delas não acontecem numa época precisa, podendo pertencer ao passado, serem 

contemporâneas à história central ou fruto da imaginação dos personagens. Portanto há uma 

confusão entre passado, presente e tempo imaginado, o que caracteriza um aspecto do cinema 

moderno. (VANOYE, GOLIOT-LÉTÉ, 1994)  

 A decupagem não segue o modelo clássico do corte invisível, e se aproxima da 

montagem de Harmada, com preferência pelos planos longos e abertos, enquadrando ao 

mesmo tempo os personagens que dialogam.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 A pesquisa teve como objetivo analisar seis obras do cineasta Maurice Capovilla, 

sendo um documentário de média-metragem e cinco longas metragens de ficção: 

Subterrâneos do futebol (1965), Bebel, garota propaganda (1968), O profeta da fome (1969), 

O jogo da vida (1977), Harmada (2003), Nervos de aço (2016). A proposta era fazer uma 

reflexão sobre os filmes a partir do olhar de cineasta que sou, identificando: os "heróis de pés 

de barro" -  personagens preferenciais de Capovilla -, o diálogo entre a linguagem documental 

e a ficcional, e os aspectos clássicos e modernos das narrativas. 

 Para tanto, decupei os filmes plano a plano no papel, e os descrevi nesta tese cena por 

cena, para então comentar os elementos de destaque sob o meu ponto de vista, bem como 

interpretá-los com o apoio dos teóricos Bill Nichols, Ismail Xavier, Vanoye e Goliot-Leté.  

 É importante dizer que este é o primeiro trabalho acadêmico que tem Capovilla como 

protagonista. Ele já havia dado algumas entrevistas para algumas dissertações ou teses, mas 

nunca havia sido o foco de uma delas.  

 Outro dado fundamental é que eu, ainda quando estudava cinema, trabalhei como 

diretor de produção no filme O jogo da vida, tendo acompanhado o desenvolvimento do 

projeto desde a pré-produção até o lançamento comercial. Neste processo, Capovilla se 

tornou, além de meu mestre, também um amigo. Porisso, relato histórias que vem de minha 

experiência profisssional e que não estão registradas em qualquer lugar, a não ser nessa tese. 

 Creio que o cinema brasileiro é muito injusto com aqueles que dedicam suas vidas a 

ele, e Capovilla foi um desses profissionais que amaram e se dedicaram à produção 

cinematográfica e tiveram muito pouco reconhecimento.  

 Esta minha pesquisa foi uma forma de agaradecê-lo por tudo que ele me ensinou e 

também de tentar lhe fazer justiça quanto ao seu valor criativo. Afinal, ele deu uma grande 

contribuição à Cinemateca Brasileira como organizador de cineclubes pelo país inteiro, que 

difundiam o cinema mundial e especialmente o feito no Brasil. Os cineclubes eram autênticas 

escolas de cinemas numa época que a academia ainda não despertara para esse ramo do 

conhecimento. Nessa época ele teve oportunidade de conviver com vários cineastas 

cinemanovistas do Rio e do nordeste e participar da afirmação do movimento no país. 

 Em 1963, ao lado de Vladimir Herzog, fez um estágio na primeira escola de cinema da 

América Latina, a Escola Documental de Santa Fé (Argentina) e se aproximou de um dos 

cineastas mais influentes do cinema latino-americano, Fernando Birri. Com ele, entrou em 
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contato com um estilo de realização que muito admirava, o realismo crítico, e aprendeu como 

realizar um filme-escola, processo do qual lançaria mão para produzir O profeta da fome.  

 Ele fez parte de um grupo de realizadores que mudou o documentário do país 

utilizando o som direto e marcou a história do cinema brasileiro com Subterrâneos do futebol, 

até hoje a reflexão mais profunda sobre o esporte de preferência nacional. A linguagem 

documental usada no Brasil era fortemente convencional e despertava pouco interesse do 

público e dos cineastas brasileiros. Foi a partir dos quatro filmes produzidos por Thomaz 

Farkas com gravador Nagra e câmera leve é que este gênero avança e contribui para que 

outros diretores passem a se interessar por ele. Devido à censura que vigorava, essas quatro 

produções não são muito vistas pelo público brasileiro, mas circulam em festivais europeus e 

despertam o interesse de críticos e realizadores. 

 Ele se lançou na direção de longa-metragem com Bebel, garota propaganda, que teve 

a coragem de optar por uma protagonista mulher quando quase toda a produção brasileira 

tinha o homem como centro de suas atenções. Neste seu primeiro longa, ele teve a ousadia de 

procurar um misto de entretenimnto e crítica sócio-política, buscando atingir o público que 

estava distanciado do cinema brasileiro pelo intelectualismo do Cinema Novo. Ao mesmo 

tempo não fugiu ao questionamento do papel da esquerda nos anos da ditadura. Produzido 

com dinheiro de empréstimo bancário, Bebel atingiu seu objetivo porque foi exibido 

comercialmente e permitiu o pagamento do compromisso financeiro, ou seja, conseguiu um 

feito e tanto dentro de um mercado que era dominado pelo produto estrangeiro. 

 Em 1968 Capovilla se aproxima do Teatro de Arena e participa da I Feira Paulista de 

Opinião, espetáculo dirigido por Augusto Boal, que propunha um novo tipo de peça, pois 

procurava uma forma criativa que superasse os códigos utilizados pela esquerda até o golpe 

cívico-militar de 1964.  

 Este momento certamente ajudou Capovilla a se desligar do realismo crítico de sua 

primeira ficção e explorar um novo formato para representar o Brasil pós AI-5, o que 

desaguou em O profeta da fome. Em parceria com o ator e dramaturgo Fernando Peixoto, cria 

o roteiro da saga de um faquir circense que descobre ser a fome uma fonte para angariar 

recursos. O diretor opta por uma abordagem de estilo niilista, mais próximo ao Cinema 

Marginal (ou do Lixo) do que ao Cinema Novo - a que estava ligado não só em termos 

geracionais, mas também estéticos -, apesar de originalmente ter se baseado no manifesto 

Estética da Fome, de Glauber Rocha, para criar o filme. Os roteiristas, utilizando a divisão em 

quadros - modo de apresentação brechtiana -, fazem do faquir uma ferramenta de 

questionamento, inclusive do movimento cinemanovista, que fizera do subdesenvolvimento 
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uma forma de espetáculo. Produzido inicialmente com o dinheiro da venda de um carro, O 

profeta é realizado no feitio de filme-escola, como Capovilla havia aprendido na Escola de 

Santa Fé com o seu mestre Fernando Birri.  Ele era professor de cinema na USP e consegue o 

apoio da Escola de Comunicações e Artes para utilizar sua câmera, além da participação de 

alguns alunos como atividade currricular. Ele agrega uns poucos profissionais e assim é 

formada a equipe. O filme vai para o Festival de Berlim de forma não oficial e ganha a 

menção Interfilm, o prêmio das igrejas evangélicas. No Brasil, a produção entrou em salas 

comerciais e teve uma carreira comercial mediana. 

 Só depois de sete anos é que o diretor terá oportunidade de realizar o próximo filme, O 

jogo da vida, desta vez com participação da estatal Embrafilme com trinta por cento do 

orçamento. Baseado num conto de João Antônio, o roteiro de Capovilla, Gianfrancesco 

Guarnieri e o próprio escritor, é uma viagem de uma noite pela metrópole paulistana, onde os 

três jogadores vão em busca de otários para rapelarem. Vindos de várias regiões da cidade e 

de diferentes ocupações, o trio formado por Malagueta (Lima Duarte), Perus (Guarnieri) e 

Bacanaço (Mauricio do Vale) tem um pé na exclusão social e outro na malandragem, mas 

pelas ruas em que perambulam encontram alguns mais trapaceiros do que eles e acabam mal. 

Os atores, dois de grande visibildade na TV (Duarte e Guarnieri), incorporam com afeto os 

personagens e poderiam trazer um grande público para as salas de cinema. A obra feita com a 

fotografia e a câmera magistral de Dib Lutfi, incorpora a liguagem do documentário em 

vários momentos, e segue os três protagonistas vistos com um humanismo crítico pelo 

realizador. A música de João Bosco e Aldir Blanc, dois grandes compositores e mestres na 

arte das bolas coloridas, é como se fosse de aliados, mais, de cúmplices, que se identificam 

com aquelas figuras de heróis de pés de barro, cujo fim é a volta para casa de bolsos vazios. A 

produção teve todo cuidado em se tornar um sonho de consumo do público, mas foi 

barbaramente sabotada pela própria estatal que a financiou, a Embrafilme, que não explorou o 

potencial da obra e a deixou sem suporte para o lançamento comercial. A empresa tinha seus 

interesses concentrados em outro filme, A dama da lotação, uma bobagem erótica. A 

frustração com o descaso com seu trabalho levou Capovilla a ficar até 2003 sem filmar longa 

metragem. Ele foi fazer trabalhos na TV, organizar oficinas de cinema, mas ficou longe da 

realização cinematográfica por vinte e seis anos. 

 Harmada é um alegre e arriscado retorno. Alegre porque Capovilla se cercou da 

mulher, Marilia Alvim - produtora e montadora -, e dos companheiros do Cinema Novo, 

Paulo Cesar Peréio, o diretor de fotografia Mário Carneiro e o câmera Dib Lutfi, todos com 

aproximadamente setenta anos. E arriscado porque ele só tinha seiscentos mil reais de um 
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orçamento que beirava um milhão. O resto dos recursos Capovilla esperava conseguir durante 

a finalização da obra, o que não aconteceu. Diante disso, ele e Marília se endividaram para 

terminar o filme e passaram dificuldades econômicas por vários anos. O longa, baseado em 

João Gilberto Noll, teve roteiro de Capovilla, que recebeu carta branca do escritor para usar 

trechos de textos de outros autores. O filme é uma mudança significativa na trajetória do 

cineasta, pois ele parte para uma história cheia de nuances que o aproximam do absurdo. É 

uma obra leve, por vezes bem-humorada, que atinge momentos de grande beleza, como na 

peça que o protagonista realiza no asilo com a ajuda dos idosos. O filme ganhou o prêmio de 

Melhor ator (Peréio) no Festival de Brasília, mas teve uma carreira comercial modesta. 

 Nervos de aço foi lançado depois de treze anos do anterior e, infelizmente, foi o 

derradeiro filme de Capovilla, naquela altura já octogenário. É um trabalho onde ele se abre 

para os problemas gerados pelas relações amorosas tendo como base as canções de Lupicínio 

Rodrigues. O compositor, especialista na "dor de cotovelo", tem os personagens de suas letras 

incorporados nos integrantes de um grupo musical, que ensaia um show em sua homenagem 

na cidade de Porto Alegre. A incorporação faz com que os sentimentos de amor, rejeição, 

ciúme e traição aflorem entre os músicos e sejam vividos intensamente. O filme alinhava 

essas vivências com candura, mas também com questionamentos por parte da protagonista 

feminina, a cantora Maria Rosa (Ana Leonardi), sobre o papel injusto que é atribuído à 

mulher. Ela se nega a aceitar o carimbo de traidora que a poesia de Lupicínio insiste em 

marcar as mulheres e entra em conflito com o diretor do espetáculo, Joel (Arrigo Barnabé), 

que acha a postura do compositor muito natural. Isso ocasiona o rompimento de Maria Rosa 

com o conjunto no dia da estreia do espetáculo, superado por um encontro no centro da cidade 

após o show, num autêntico happy end. Capovilla surpreende ao se dedicar à reflexão sobre o 

afeto e afastar-se inteiramente da preocupação política e social que quase sempre representou 

seu maior interesse. É como se na maturidade ele se permitisse esquecer o realismo crítico, o 

niilista e o absurdo e se jogasse numa viagem pelo melodrama ao ritmo de um dos maiores 

poetas populares do país. Ele é capaz até de incluir um final feliz, como se fosse uma 

redenção. Apesar da beleza do tratamento da história inspirada nas canções de Lupicínio, da 

qualidade da execução das músicas por excelentes cantores e exímios instrumentistas, o filme 

não obteve recursos para o lançamento comercial e teve um número de espectadores pífio. É 

uma injustiça que o primeiro filme totalmente inspirado num dos maiores compositores 

brasileiros tenha passado quase em branco pelas telas do país. Mas foi uma despedida 

extremamente afetuosa do mundo do cinema. 
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 A conclusão é que nos primeiros quatro filmes analisados (Subterrâneos do futebol; 

Bebel, garota propaganda; O profeta da fome; O jogo da vida) os protagonistas, originários 

das classes baixa, fracassam na luta por ascender socialmente. Nos dois últimos filmes 

(Harmada; Nervos de aço), os personagens, vindos da classe média, fracassam afetivamente. 

O "herói de pé de barro" é um fracassado social ou afetivo e o cinema de Capovilla é uma 

reflexão sobre a angústia do fracasso.  

 Outro resultado, é que os filmes O profeta da fome e O jogo da vida são 

predominantemente ficção marcados por elementos da linguagem documental. Bebel, garota 

propaganda assimila um personagem de viés documental (o documentarista), mas o utiliza 

dentro da linguagem da ficção. Em Harmada e Nervos de aço o diálogo com a linguagem 

documental não acontece. 

 No que diz respeito à narrativa, posso afirmar que Subterrâneosdo futebol representa 

um avanço em relação ao documentário tradicional, pois está estruturado sobre o depoimento 

em som direto, mas ainda guarda resquícios dele, porque ainda lança mão da locução. 

Portanto, ele tem uma linguagem híbrida, embora o som direto tenha o protagonismo. 

 Em Bebel, garota propaganda, existem duas narrativas em paralelo: a trajetória de 

Bebel e o documentário sobre ela. Estas duas histórias começam juntas, se afastam durante a 

maior parte do filme, e voltam a se encontrar na casa noturna onde acontece o sorteio de uma 

noite com a garota. Na maior parte do tempo Capovilla respeita a decupagem clássica, e usa o 

campo e contracampo com cortes invisíveis, mas em muitos momentos o diretor a 

desobedece. O documentário que está sendo feito, não utiliza a linguagem documental, pois a 

câmera que filma o repórter e o técnico de som é a mesma do longa. Não existe uma imagem 

captada só pelo documental, que é incorporada à imagem do filme. O cineasta desenvolve 

histórias lineares e claras, numa dinâmica de causas e efeitos. Assim, o filme está mais perto 

da linguagem clássica, embora se permita certas liberdades. 

 O profeta da fome tem uma estrutura muito diversa do filme anterior, porque não se 

prende à montagem imperceptível, e embora seja linear, se divide em quadros, onde cada um 

guarda certa autonomia. Essa divisão em atos vai reaparecer em Nervos de aço. É uma 

narrativa mais livre, onde existe espaço para a introdução de cenas documentais - como o 

almoço dos populares -, e até de um falso documentário feito com imagens de arquivo, que 

pergunta onde está Deus. A obra tem um tom surreal, com grande dose de ironia, final 

ambíguo e representa uma auto-reflexão sobre o espetáculo da fome. Portanto, o segundo 

longa de Capovilla pode ser caracterizado como uma narrativa moderna. 
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 O jogo da vida tem duas camadas de história: uma que acontece numa noite, quando 

os malandros perambulam atrás de jogos de bilhar, e outra que é formada pelo conjunto de 

flashbacks dos três protagonistas. Essas narrativas se intercalam: a primeira é linear e no 

presente, e a segunda em saltos e no passado, mas não são lembranças, e sim episódios da 

vida dos personagens. No que se refere à decupagem, a obra segue o clássico corte invisível, 

mas a preferência do diretor não é pelo campo e contracampo no tripé, e sim pelos planos 

longos na mão. As histórias são claras e os personagens bem delineados, mas como o passado 

deles é revelado através de poucos momentos, existem lacunas em relação às suas histórias. A 

linguagem documental é utilizada em certas ocasiões para captar o trio pelas ruas de São 

Paulo no meio dos transeuntes ou no salão de bilhar onde se desenvolve um jogo de mestres. 

Dessa forma, posso dizer que o filme tem uma linguagem clássica realizada dentro de um 

estilo moderno. 

 Harmada tem uma estrutura linear que se desenvolve em saltos e tem como foco a 

história absurda do Poeta, símbolo dos artistas de um país que não tem identidade, um 

personagem pouco transparente como os outros com os quais contracena. Mesmo contra todas 

as adversidades ele luta para cumprir seu papel de contar histórias e só se realiza plenamente 

no final quando encontra um grupo de teatro de rua. A decupagem não usa o corte invisível e 

opta pelos planos longos com as figuras dramáticas que dialogam dentro do mesmo 

enquadramento. A narrativa é permeada de lacunas, de incoerências, parece que Capovilla 

quis se livrar das amarras do realismo crítico. A obra é uma reflexão sarcástica sobre o artista 

de uma nação que fracassou como civilização, e a considero, ao lado de O profeta, a mais 

moderna do cineasta.  

 Em Nervos de aço Capovilla se distancia ainda mais do realismo crítico e realiza um 

musical para penetrar no universo amoroso de um grupo de pessoas. Em termos de 

decupagem posso dizer que o diretor se mantém dentro da linguagem clássica, optando pela 

montagem imperceptível, mas no que diz respeito à narrativa, ele se permite trafegar por uma 

estrutura mais livre, que manipula o tempo causando confusão entre o acontecido, o presente 

e o ilusório. Ao construir seu filme sobre a obra de Lupicínio Rodrigues, ele praticamente 

adere ao mundo do compositor, não sem questionar sua visão machista de mundo, que 

culpava a mulher por todos os infortúnios das relações afetivas. Essa atualização é 

fundamental porque não seria tolerável hoje em dia aceitar o modo como o músico 

representava a figura feminina, mas isso não impede do cineasta se deleitar com a poesia da 

dor do cotovelo. Assim, Capovilla constrói a obra mais suave da sua filmografia, 
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coincidentemente o último que realizou, uma forma de fazer as pazes com o mundo antes de 

dizer Adeus.  

 Esta pesquisa teve como principal fragilidade o fato de não ter entrevistado Capovilla 

devido à sua condição de saúde no momento em que a iniciei. Tenho certeza que se tivesse 

tido esta possibilidade meu trabalho ganharia muito porque o depoimento dele traria 

informações que ainda não foram publicadas. 

 Creio que Capovilla merece desencadear vários outros estudos acadêmicos porque me 

restringi a explorar apenas seis de seus filmes e não entrei nos diversos campos em que ele 

atuou, como a crítica, a televisão, os cursos de graduação e as oficinas.  

 Acredito que esta tese conseguiu atingir o que propôs, que foi identificar os "heróis de 

pés de barro", examinar o diálogo entre ficção e realidade que se desenvolve na obra dele e 

observar os aspectos clássicos e modernos que se mesclam nos seis filmes selecionados.  

 Creio que este trabalho contribui para aprofundar o conhecimento sobre a vida e parte 

da obra de Maurice Capovilla, que era conhecido entre os amigos e colegas simplesmente 

como Capô. Infelizmente ele não o lerá, pois faleceu em meados de 2021. Mas espero que 

minha pesquisa possa ajudar a fazer justiça com esse grande cineasta e colocar Capô no lugar 

que merece, de um dos melhores realizadores da história do cinema brasileiro devido à 

sinceridade, ousadia, ao talento e ao humanismo. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - Entrevista presencial com Sérgio Muniz. São Paulo, 24 de 
abril de 2019 
 

Pergunta - Daquele grupo de filmes iniciais produzidos pelo Thomaz Farkas, qual foi o 

primeiro a ser filmado e finalizado? 

Resposta - Os filmes começaram praticamente ao mesmo tempo. Eu vou te contar uma 

história pra saber como chegou o início destes quatro filmes. Quando em 62 (63 - nota do 

autor) vem pra cá o Fernando Birri, Pallero e outras pessoas, não sei por qual articulação o 

Farkas tinha acertado, mais ou menos, com o Birri, que eles iam fazer pra o governo do João 

Goulart alguns documentários sobre a reforma agrária. Quando veio o golpe isso desmancha e 

o Thomaz já tinha montado um mínimo de condições... Começou a descobrir meios de fazer 

alguma coisa. Eu não sei como é que foi o primeiro contato do Farkas com o Capovilla. 

Tenho impressão que Subterrâneos do Futebol era um projeto do Capô que ele estava 

tentando desenvolver anteriormente, mas era um projeto que já tava começando a andar, e 

muita coisa era filmado intercalado. Então tem filmagens que foram feitas do Subterrâneos do 

Futebol, nos outros dias foi feita alguma coisa do filme do Geraldo. O filme do Giménez, 

alguma coisa já tava sendo feita. O filme que ficou mais pra diante, não saberia dizer o mês, 

foi o filme do Paulo Gil, Memória do Cangaço. Na verdade, os quatro filmes ficaram prontos 

na mesma época. Tenho impressão de que terminou de filmar tudo de verdade entre dezembro 

de 64 e janeiro de 65. E entre janeiro de 65 e abril de 65, os quatro filmes foram montados. O 

do Paulo Gil no Rio, o do samba também no Rio, em São Paulo o do Capovilla e do Geraldo. 

Todos filmados, mais ou menos, na mesma época e terminados de montar, mais ou menos, na 

mesma época. 

 

P - Eu pergunto porque no site, Canal Thomaz Farkas, tá lá: Memória do Cangaço, 1964, e os 

outros três, 1965. Então eu julguei que o Memória do Cangaço tinha sido finalizado 

anteriormente. Porque Memória não era um filme que o Paulo Gil começou sozinho lá na 

Bahia e depois o Thomaz entrou? 

R - Não, porque era uma co-produção com o Ministério das Relações Exteriores, não sei se 

com moviola ou com uma parte do negativo. Pode ser que ele tenha filmado antes, mas como 

era no Rio eu não tinha controle, nem precisão de data em relação ao Memória do Cangaço. 
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P - Em termos de Viramundo, que você fez a direção de produção ... tem o Nagra, que é um 

dos primeiros filmes que é filmado em som direto no Brasil, mas têm problemas de sincro ali. 

O Nagra naquela época não tinha cristal. Vocês usavam cabo de sincro entre a câmera e o 

gravador? 

R - Sim, usava. No caso do Viramundo eu também não acompanhei desde o princípio. Quem 

fazia a direção de produção era o Vladimir Herzog, que recebe um convite pra trabalhar na 

BBC, e isto deve ter sido agosto ou setembro de 64. E a filmagem, por exemplo, do terreiro de 

umbanda, a filmagem na porta do Mappin do Exército da Salvação, eu fiz uma parte do som e 

me lembro que tinha ligação física. Não me lembro de outro lugar. O que tem problema de 

sincrônico é na parte de um jovenzinho, como se fosse um pastor, você percebe que é um som 

montado em cima da imagem. Mas, normalmente, havia cabo entre câmera e gravador.  

 

P - Os filmes do Thomaz não foram os primeiros filmados com som direto. Na minha 

pesquisa eu vi que Marimbás, o filme do Vlado Herzog, foi feito logo depois do curso que o 

Arne Sucksdorff deu no Rio, então teoricamente este é o primeiro filme em som direto no 

Brasil, não é? 

R - Historicamente sim, mas profissionalmente não, porque o filme foi feito para um curso e 

nunca teve maior distribuição, repercussão. Historicamente é fato, e tiveram outros exercícios 

no Rio que tiveram som direto. 

 

P - O segundo filme historicamente seria o Maioria Absoluta, do Leon Hirzsman, que esse é 

um filme profissionalmente bem cuidado e foi filmado antes do golpe de 64 e terminado 

depois.  

R - Têm essas discrepâncias de época porque os quatro filmes do Farkas foram conhecidos 

antes do Maioria Absoluta. Então, do ponto de vista de quem apareceu primeiro fica essa 

informação, mas historicamente você tem razão, se fosse só cronologia ... 

 

P - Então, o equipamento tava completo: havia a câmera 16mm Arriflex, que o Thomaz 

comprou do Arne também, e o Nagra que ele comprou do Arne? 

R - Esses detalhes eu realmente não sei. O que eu sei é que quando eu cheguei tinha uma 

câmera Arri, um blimp, um Nagra. 

 

P - Era um blimp de tecido? 
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R - Tecido é, uma espuma com alguma coisa. Tem alguns momentos que se você prestar bem 

atenção percebe um zumbido. 

 

P - Memória do Cangaço, nas fotos de cena, inclusive em alguns lugares, diz que ele foi 

filmado em 35mm. 

R - É. 

 

P - O único filme que foi filmado em 35mm? 

R - Foi porque entrou a co-produção do Ministério das Relações Exteriores que deu o 

negativo. Mas a câmera 35 não sei de quem era. O Paulo Gil faz esse filme... vem o golpe de 

64, acontece várias coisas... O Farkas se aproxima do Capovilla ou o Capovilla se aproxima 

do Farkas, isso a gente não sabe... e chega o Geraldo Sarno fugido da Bahia... não sei se 

através do Sarno que o Farkas vai conhecer o Paulo Gil no Rio... o Farkas vai ao Rio pra 

conversar com pessoas e entre essas pessoas ele conversa com Paulo Gil e aí surge a proposta 

do Paulo Gil fazer um filme sobre a memória do cangaço, que tinha sido personagens que ele 

tinha conhecido durante a pesquisa para o Deus e o Diabo na Terra do Sol. Ele descobre o 

coronel Zé Rufino, quando ela tá em Jeremoabo, ele descobre... quer dizer, as datas eu não 

posso dizer com precisão. Quer dizer, o Farkas chegou a viajar pro Rio e estabelecer esse 

contato com o Paulo Gil. 

 

P - Interessante porque o filme feito em 35mm com aquela câmera ruidosa que tinha na 

época, pra fazer um filme com som direto era problemático. 

R - Era. 

 

P - Algumas das filmagens, inclusive, eles filmam de longe. Aquela cena em que tá o Paulo 

Gil com o microfone e o Pallero com o Nagra.  

R - O vaqueiro lá em cima do cavalo e a câmera lá embaixo. 

 

P - Então, realmente é complicado, porque a Arri II era ... 

R - Uma máquina de lavar.  

 

P - E lá, provavelmente, eles usaram blimp também, não é? 

R - Não sei. Esses detalhes de produção eu não sei nada. Quem poderia te dizer por email, 

talvez, seria a viúva do Pallero, a Dolly. 
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P - Ela tava na filmagem? 

R - Tava, ela fazia produção, fotografia de cena. Ela pode te dar precisamente detalhes sobre 

essas dificuldades técnicas. 

 

P - E vocês já conheciam o cinema som direto feito na Europa e Estados Unidos? 

R - Nada. A gente vai conhecer Jean Rouch e Edgard Morin depois que os filmes foram 

apresentados no Festival do Rio em 65. Primeira vez que se tem contato com os mestres desse 

cinema direto. E esses quatro filmes não tem antecedentes, digamos assim, de formação que 

tenha passado pelos irmãos Maysles, Edgard Morin, pelo Jean Rouch. Não se pode dizer que 

esses filmes são filhos deles, não são. A gente pode dizer que são irmãos. Inclusive tanto o 

Rouch, quanto Morin, e outros críticos que vieram para o Festival de Cinema do Rio em 65... 

Vieram Louis Marcorelles, Marcel Martin, Robert Benaiou e o Rouch, que promovem muito 

esses filmes na Europa... se encantaram pelos personagens e fizeram longas matérias e 

continuaram acompanhando os filmes por muito tempo, mas tem esse dado: é um contato 

posterior ao lançamento dos filmes. 

 

P - Então vocês tinham como modelo de cinema o Tire Dié mesmo? 

R - De uma certa forma Tire Dié não tinha solução de som, não tinha experiência do gravador 

Nagra. Eles tiveram que reeditar o som, fazer uma locução dizendo o que tava gravado na fita 

daquele gravadorzinho. Eu acho que não tanto quanto a parte técnica, digamos, mas quanto a 

orientação temática, a orientação estética e política dos filmes. Por aí é que acho que se dá a 

aproximação estética com o Tire Dié do Birri. 

 

P - É nesse sentido que eu falo, porque o Birri não tinha Nagra e a situação era bem mais 

precária tecnicamente, não é? 

R - E tem um antecedente, que tanto o Capô quanto o Herzog passam um tempo com o 

Fernando Birri, em 58 ou 60 (63 - nota do autor), não sei, eles vão para a Argentina e vão 

procurar o Birri. Por que eles vão visitar o Birri? Em 1950 algumas pessoas se reúnem em 

Roma para serem alunos do Centro Experimental de Cinematografia: Rudá Andrade, 

Fernando Birri, Gabriel Garcia Marques, Julio Garcia Spinoza e Tomás Gutierres Alea. Esses 

cinco se conhecem. Quando Rudá tá na Cinemateca e Vlado e Capô começam a se interessar 

por cinema... por que vocês não vão lá... fulano que conheço tá lá. Quer dizer, a ligação com o 

Birri não começa em 62. Começa em 50 quando Rudá conhece o Birri. Fora o Rudá, esses 
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quatro é que futuramente vão formar a escola em Cuba. Tem todo um bando que se conheceu 

e se manteve... então essa proximidade com Birri antecede 1962, no caso do Vlado e do Capô.  

 

P - É eles vão pra lá e ficam três meses mais ou menos 

R - Tem uma foto, inclusive, eles sendo recebidos na Universidade de Santa Fé. 

 

P - Mas então é interessante porque, ne verdade, todo mundo sai de lá do Neo-realismo 

italiano, não é? 

R - De certa forma, sim. Todos foram influenciados pelo Neo-realismo, mas não sei a massa 

de informação que eles tiveram, anterior, de ver o Neo-realismo. Ou seja, quantos filmes neo-

realistas eles viram antes de fazerem esses filmes? Não se passava tanto também aqui no 

Brasil, passaram alguns filmes neo-realistas. É mais uma influência tardia, digamos. 

 

P - Mas o Birri trabalhou com o De Sica. 

R - O Birri sim, mas eu tô falando nos quatro filmes. O Birri, inclusive, foi muito amigo do 

Zavattini.  

 

P - E foi assistente do Vittorio De Sica, não é? 

R - É. 

 

P - O técnico de som, apesar do som ser a grande novidade, ele foi meio improvisado, não é? 

R - Totalmente. Eu nunca tinha visto um Nagra na vida e gravei. O Farkas gravou, no filme 

do Geraldo mais de uma vez eu gravei. Tenho até impressão que o Vlado gravou alguma 

coisa. Não teve um técnico de som pra acompanhar o filme inteiro. No filme do Paulo Gil 

quem faz o som é o Pallero, que é o diretor de produção. Não sei quem fez o som do Nossa 

Escola de Samba porque não tem som direto, praticamente, o filme. Tem uma narração em 

cima, mas gravaram muita coisa, ensaio, música... não sei quem gravou. Talvez tenha sido até 

o Pallero, a Dolly. 

 

P - Por que vocês não trouxeram técnicos de som de estúdio pra fazer o som direto dos 

filmes?   

R - Aí tem que perguntar pro Thomaz, porque nos estúdios de som não tinha gente ainda 

trabalhando com Nagra.  
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P - Nagra não, mas eram pessoas que conheciam o som de estúdio. 

R - Sim, sim. 

 

P - E eles não foram aproveitados. 

R - Essa pergunta só falando com o defunto Thomaz, porque nunca, que eu me lembre, se 

falou de trazer técnicos de estúdio. Bem lembrado, eu nunca tinha pensado nisso. Na parte de 

fotografia teve uma outra coisa, no filme do Capovilla, por exemplo, ele aproveitou um rapaz 

da Bandeirantes que era especializado em filmar futebol.  

 

P - Armando Barreto. 

R - Isso aí. 

 

P - No Nossa Escola de Samba o som direto, praticamente, é só pra ruído ambiente, não é? 

R - E a música dos ensaios. Não sei se eles gravavam direto do alto falante. Não saberia te 

dizer a posição do som porque o som da escola de samba, o som da música tá muito presente, 

tá muito bom. Não dá impressão que tá tirando de uma caixa de som. Agora que não sei como 

é que eles resolveram tecnicamente essa solução.  

 

P - O interessante é que os três filmes - Memória do Cangaço, Subterrâneos do Futebol e 

Viramundo, os três usam o som direto, tanto sincro quanto off, mas todos usam a narração 

também, não é? 

R - É. Todos usam narração. No caso do filme do Geraldo você tem o detalhe que pra compor 

a canção-tema do filme são aproveitadas entrevistas que Geraldo tinha feito com os migrantes 

que chegavam e, a partir daí, Caetano e Capinam construíram... por exemplo... "quem olhar 

pra essa terra pensa que perde a razão, chuva dá e chuva come no meio do sertão...", "chuva 

dá e chuva come" é um fragmento de uma entrevista. Quer dizer, o filme inteiro tá montado 

em cima da estrutura que vem do som direto. 

 

P - O narrador ali é o próprio Geraldo Sarno, não é? 

R - Não, quando tem uma entrevista perguntando sim, mas o narrador não. Não tem narrador 

o filme. 

 

P - No Viramundo? 

R - É verdade, quando chegam os retirantes e quando eles saem tem. É o próprio Geraldo. 
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P - E no Memória do Cangaço também tem uma narração que é o Paulo Gil.  

R - É o Paulo Gil, mas ele faz um truque. Rufino fala "Aconteceu isso e isso, acho que foi em 

tal data", e o Paulo Gil fala "Não coronel, foi em tal data."  

 

P - Sim, porque tem a voz do Paulo Gil perguntando em som direto e depois tem a narração 

que questiona o Zé Rufino duas vezes. 

R - É. 

 

P - E até aquela data, quais eram os caras que vocês mais admiravam em termos de 

documentário aqui no Brasil e no exterior? 

R - Eu, pessoalmente, do exterior não conhecia picas. E documentário brasileiro, uma ou 

outra coisa, raríssima... que eu tinha visto documentário com certo interesse, que são aqueles 

documentários que o Lima Barreto fez pra Vera Cruz sobre um lugar em Minas que tinha um 

convento ou um mosteiro ... Que eu me lembre de dizer ... olha eu vi tal documentário antes 

de 64, taria dizendo uma grossa mentira. Eu vi muito filme desde os quinze anos, em 1950 eu 

tava com quinze anos, morava em Santos... eu via muito cinema, mas cinema de longa 

metragem, de tal maneira que a cada mês eu passava um fim de semana em São Paulo... saía 

de Santos e chegava em São Paulo às duas horas da tarde e via três filmes até as oito horas da 

noite, dormia na casa de uma tia, no dia seguinte eu via mais dois filmes e voltava pra Santos. 

Era tudo filme longa metragem. Agora, o Geraldo deve ter visto mais coisa porque um ano e 

pouco ele passou em Cuba sendo assistente de câmera do Santiago Alvarez, ele deve ter visto 

muita coisa lá. 

 

P - Aruanda vocês já tinham visto? 

R - Não, eu não tinha visto. O Aruanda é de 62, não é isso? 

 

P - 60. 

R - 60. Não sei, não posso dizer se o Aruanda tinha circulado no nordeste, mas o Geraldo 

deve ter visto em Cuba não só os documentários cubanos que eles faziam na época, sobre 

educação, os documentários do Tomás Gutierres Alea, e muita coisa que a Europa tava 

mandando. Talvez tenha chegado até filmes do Ivens, Agnes Varda, filme do Godard, que 

tiveram lá ajudando... agora, não posso dizer o que ele viu ou não viu. 
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P - Quer dizer que o Geraldo então depois da revolução passou um período ... 

R - Não, ele volta antes de 64. 

 

P - Não, da revolução cubana. 

R - Sim, ele foi pra lá em 62 ou 63, e ficou, pelo menos, um ano lá. Chegou a trabalhar como 

assistente do Santiago Alvarez. 

 

P - Como assistente de câmera ou assistente de direção? 

R - Agora você me pegou. Acho que era assistente de direção, não sei. E lá ele aprendeu a 

manusear câmera 16mm. 

 

P - Quando o Birri sai da Argentina com a Carmen, o Pallero, a Dolly e o Giménez, ele diz 

naquela entrevista que deu pra você e o Miguel de Almeida, que ele sai por Misiones de 

trenzinho... 

R - Eles saem com uma mão na frente outra atrás. 

 

P - Pois é, aí fui ver no mapa, Misiones é fronteira com Rio Grande do Sul, mas passando 

Uruguaiana, não é? Queria saber se você sabe como ele fez a parte brasileira? 

R - Não sei. Essa parte do Birri no Brasil eu só conheço de relatos de uma ou duas entrevistas 

que ele deu pra alguém. Detalhes sobre o quanto ele demorou e tal, nunca cheguei a conversar 

isso com ele, então não poderia te dizer. Sei que ele trouxe dois filmes: Tiré Dié e Los 

inundados. E projetou num cinema ali na rua Sete de Abril, que na parte de cima o Rudá 

dirigia a Sociedade Amigos da Cinemateca e o Ancona Lopez era dono da parte de baixo. E aí 

ele exibiu Los Inundados e Tire Dié. E tenho impressão de foi feita projeção em outro lugar..., 

não sei se na Cinemateca quando era na Seye de Abril, que era o Museu de Arte Moderna. E 

eles se hospedaram na casa do Vlado e participam, inclusive, da festa de casamento do Vlado. 

Tem fotos do Birri, do Pallero e da Carmen na festa de casamento do Vlado. 

 

P - Quer dizer, quando ele chega aqui, em 63 já, no final de 63, pelo menos é o que tá ali 

naquela entrevista que você fez com o Miguel de Almeida pro Memorial da América Latina, e 

então ele chega com esses dois filmes... então, quer dizer, Los Inundados era um filme muito 

adiantado pra época, não é? 

R - Minha memória eu não confio mais nela. De qualquer maneira, tenho impressão que ele 

chega um pouco antes... teria que verificar a data que ele sai Argentina. Se você quiser tentar 
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saber a data certa, eu posso te dar o nome do Rigoberto Lopez, que é o atual diretor da Escola 

de Santa Fé, que é um dos alunos sobreviventes do Birri... ele pode detalhar exatamente a 

data. Eu tenho a impressão que ele fica no Brasil mais de um ano, o Birri, eu acho... quando 

chega 64 tem o golpe e ele vai primeiro pra Cuba e depois pra Itália.  

 

P - Mas o que eu acho importante é que ele trás Los Inundados e ninguém tinha visto no 

Brasil, a não ser o Nelson Pereira dos Santos, que tinha encontrado com ele no Festival de 

Sodré, no Uruguai. Então aí ele mostra Los Inundados, que tinha ficado pronto em 62. Acho 

que nem o Vlado, nem o Capô tinham visto lá na Argentina? 

R - Não, não ... 

 

P - Então Los Inundados foi uma novidade pra vocês, não é? 

R - Tremenda novidade. Chamada gratíssima surpresa, porque você vê um filme feito a partir 

de uma escola, mas com uma qualidade de narração, de roteiro, de interpretação, de qualidade 

técnica impecável, né? Eram histórias picarescas... quando foi em 1995, o Birri ia receber lá 

na cidade dele, Santa Fé, uma homenagem... e então eu fui com ele e exibimos o filme Tire 

Dié pra aquela população do bairro onde não tem mais trem e só tem os netos... então o filme 

era muito presente ainda na história do bairro como lembrança. Mas, eu não acompanhei o 

Birri neste momento aqui no Brasil. Eu o conheci essa época, nós estabelecemos amizade a 

partir dessa época, mas eu não o acompanhei, porque ele veio a São Paulo uma ou duas vezes, 

mas estava mais no Rio. Sei que ele conversou com todo mundo de cinema, mas não sei com 

quem, nem o que, por quanto tempo... A minha relação com o Birri vai se incrementar a partir 

do momento que eu e o Vlado fomos para o Festival dei Popoli em 66 levando os filmes do 

Farkas. Eu e o Vlado escrevemos um texto para um seminário que tinha e ficamos hospedados 

na casa do Birri, em Roma. E, desde então, eu fui acompanhando o Birri até o fim. Meu laço 

de amizade com ele não começa fortemente neste momento, começa a partir de 66. Mas ele 

foi sempre uma pessoa ligada com o cinema brasileiro e latino-americano, em geral. Quer 

dizer, era uma referência. Até hoje é uma referência do cinema latino-americano. Tem um 

documentário que chama Donde Comienza el Camino, de um cineasta argentino chamado 

Hugo Gross, é de 2005. Ele faz uma longa entrevista com o Birri. O que é importante é a frase 

do Birri pra que serve a utopia. Ele me contou que perguntaram para ele e o Galiano numa 

universidade: Pra que servia a utopia? Utopia o que que é? Ela tá no horizonte. Você anda dez 

passos ela se afasta, então pra que serve? Pra caminhar. Passado algum tempo, falei pra ele: 

"Estou usando sua frase, mas tô aproveitando pra uma coisa minha que não sei se é correto, 
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que é o seguinte: serve pra caminhar e no caminho a gente faz o possível. Ele respondeu: É, 

no caminho a gente faz o possível, mas isso aí ainda não é utopia." Tem um filme lançado ano 

passado chamado Ata tu Arado a Una Estrella, de uma argentina chamada Carmen Guarini, 

com a última entrevista do Birri. Ele já estava sem andar, mas a cabeça tava alerta e ele 

retoma essa ideia da 'utopia serve pra caminhar'. Ele falou: "É importante caminhar em 

direção à utopia em defesa dos nossos sonhos futuros." Eu acho do caralho isso. 

 

P - Você chegou a participar de alguma reunião do Thomaz Farkas com os outros diretores? 

Uma reunião de equipe na pré-filmagem? 

R - Uma ou outra reunião com o Geraldo, talvez, e acho que uma vez... aquilo não foi bem 

uma reunião, foi mais um fim de semana do que uma reunião, na casa que o Thomaz tinha em 

Guarujá. Acho que tava o Geraldo também e o Capovilla. Mas essa do Guarujá não foi 

reunião de trabalho. Aqui em São Paulo, com o Geraldo, foi mais a discussão do filme, do que 

precisava, mas não era reunião do filme, era reunião de discussão de produção, na verdade o 

que precisava, o que faltava. Não tinha essas reuniões de discussão mais em cima do filme, 

isso... 

 

P - Quer dizer que cada diretor ali - Capovilla, Sarno, Gil, e o próprio Giménez, cada um 

tomou o caminho que quis? 

R - Fez o filme do jeito que queria. Isso é um dado importante do Thomaz, ele nunca disse 

faça isso ou aquilo. Cada um fez o filme que quis. Continuou nos outros filmes da série... cada 

um fez o que quis. Ele nunca falou 'pode, não pode'. Podia dizer 'gosto mais deste ou daquele', 

mas nunca 'corta aquilo', 'põe aquilo'. Nunca teve uma intervenção de produtor, e reunião 

desse tipo pra discutir... acho que se discutiu, talvez, os filmes quando ficaram prontos. 

Talvez, as discussões que pintaram no Festival de Cinema, as discussões que pintaram aqui 

quando teve a primeira projeção na Cinemateca, que era no Museu de Arte Moderna. 

Conversando um pouco sobre... tentando digerir o que nós tínhamos feito, mas uma coisa a 

posteriori. Acho que talvez tenha sido mais intensa do que uma conversa anterior. Talvez até 

tenha tido, mas como eu falei pra você, como eu entrei com o bonde andando muita coisa eu 

não participei. 

 

P - Então não foi uma produção que tinha um escopo único, uma proposta única. Acho que a 

proposta tava um pouco ainda sendo construída, não é? 
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R - Acho que eu podia aproveitar uma definição do Avelar quando ele escreveu Uma Ponte 

Clandestina. De certa maneira ele dizia que no caso do cinema latino-americano havia 'uma 

unidade na diversidade'. Acho que um pouco foi isso. A liberdade que o Farkas deu, foi que 

cada um fez o que queria, mas dentro de uma perspectiva, comum a todos, que era 'que tipo 

de cinema nos interessava fazer? Onde a gente queria chegar?' Então a unidade não foi dada 

pelo Thomaz, foi dada pela diversidade de cada um dos filmes, que compuseram um mosaico 

que acho interessante pra aquela época. Pegam aspectos antropológicos e culturais, 

sociológicos, sem que tenha sido escrito um texto... não, não houve um 'vai ser assim'. Tanto 

assim que o nome dessa primeira etapa que os filmes do Farkas toma, toma posteriormente 

quando começaram a chamar de Brasil Verdade. Os filmes não tinham um título, cada filme 

tinha seu título. Quando o Thomaz transformou os quatro títulos em longa metragem, eu 

sugeri o nome do documentário de Brasil Verdade. E a partir de então, até 68, esses filmes 

eram Brasil Verdade. Não que desde o princípio, desde 64, esses filmes são Brasil Verdade. 

Não é. Foi um nome pra dar um título ao longa metragem. 

 

P - É interessante que juntos eles formam uma unidade, não é? 

R - Formam. É isso que eu chamo unidade na diversidade. É um panorama bastante razoável 

de um momento de transição. O único que aborda um pouco essa transição é o Geraldo, que 

entrevista os sindicalistas, que era o momento do golpe..., mas os outros não têm a admissão 

daquele momento exato que estava acontecendo na história. Mas de qualquer maneira formam 

uma unidade. Acho que tem uma unidade dentro dessa diversidade. 

 

P - E eles para o longa metragem foram ampliados pra 35mm, não é? 

R - Isso. O que eu me lembro é que não cortamos nada de cena dos filmes. Os filmes estão lá 

no seu tamanho original. Também nos tamanhos fora dos parâmetros. Você vai pegar o filme 

do Geraldo: 40 minutos. Vai pegar o do Capô: 29'30''. Quer dizer, muita liberdade demais. 

 

P - É, não tinha aquele padrão do curta até quinze, ou até cinquenta e dois, ou vinte e seis, não 

é? 

R - Cada um fez o filme que quis. Isso aconteceu mesmo na segunda etapa dos filmes do 

Farkas, quando já havia um pouco isso, alguns tentam ficar em vinte minutos e tal, mas 

alguns têm mais. 

 

P - O Capovilla não participou dessa segunda fase. Você sabe por quê? 
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R - Não sei. Acho que ele já tinha entrado em outras produções. Precisa ver as datas, não é? 

Se não coincide já com a produção de um longa... ou coisa parecida. 

 

P - Sérgio, ali nos letreiros, nos créditos dos médias metragens aparece Produção Executiva ... 

R - É Pallero e a minha é Direção de Produção. 

 

P - Pois é, a Produção Executiva, ali no caso, é como hoje o administrador da produção, ou é 

um produtor que ia a campo? 

R - O Pallero desempenhou duas funções: no Memória do Cangaço ele foi Diretor de 

Produção. Nos outros três filmes era quem administrava. Como os filmes não foram feitos 

exatamente ao mesmo tempo não havia essa coisa de ficar vigiando... Nossa Escola de 

Samba, não é? Você vai fazer isso, não sei o quê... Ele tava no Rio, ele resolvia os problemas 

ali. Ele que tinha a imagem geral quanto tava custando, o que faltava, o que precisava, quer 

dizer... quem conseguia uma autorização pra filmar na estação da estrada de ferro, ou na 

umbanda. Não era essa coisa episódica e pontual, mas ele tinha o panorama mais geral pra 

dizer pro Farkas... 'olha, a partir da semana que vem vamos precisar de tal coisa... laboratório, 

revelação, som'. Mas não com essa exigência e essa dimensão que o Diretor de Produção hoje 

tem, bem mais modesta. Diretor de Produção altamente qualificado, ele era. Hoje o Diretor de 

Produção mete o nariz e chega na produção. 

 

P - Então é mais ou menos do jeito que é hoje. A Produção Executiva é essa parte mais 

contratual... 

R - Que junta as pontas. 

 

P - É. E o Diretor de Produção é o produtor de campo. 

R - É. 

 

P - Por que várias vezes nos créditos aparece Produção Executiva mas não aparece Diretor de 

Produção. 

R - Talvez no caso do Rio, por exemplo, do Nossa Escola de Samba, seja assim. No caso do 

filme do Geraldo tem os dois. Talvez no caso do Paulo Gil, Memória do Cangaço, talvez 

apareça um só porque era só o Pallero. E no Subterrâneos do Futebol eu não lembro. Isso vai 

ser mais acentuado na segunda etapa dos filmes do Farkas. Aí em todos aparecem as duas 

funções. 
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APÊNDICE B - Entrevista presencial com Hermano Penna. 8 de maio 2019 
 
Pergunta - Em O profeta da fome, nos letreiros iniciais aparece a Equipe de Produção, então 

aparece Plácido de Campos Jr., Aloysio Raulino, Roman Stulbach, e você aparece também. 

Qual foi sua função no filme? 

R - Olhe, minha função foram várias no filme. Eu participei de produção mesmo, então eu e 

Alex Solnik, que você esqueceu o nome, éramos encarregados de levar a comida pra o set de 

filmagem... então participei disso. No meio da produção eu fui trabalhar com o Flávio Império 

na cenografia, ajudar ele. Então era ali um faz tudo, né? Corre pra um lado, corre pro outro, 

eu aquela turma maravilhosa da ECA (Escola de Comunicações e Artes da USP), a primeira 

turma da ECA, que uma das grandes alegrias do filme foi conhecer aquelas pessoas, que 

ficaram amigas minhas pra vida inteira, como Aloysio Raulino, Alex Solnik, Plácido, Roman 

Stulbach, toda essa turma... foi quando conheci e muitos ficaram amigos pra vida toda.  

 

P - É porque era um filme-escola, não é? O Capovilla era professor da ECA, então fez um 

acordo com a ECA, você lembra disso? 

R - Exatamente. Olha quando eu cheguei... é que eu entrei no Profeta da fome ainda em 

Brasília. Eu conheci o Capô em Brasília quando a gente refundou o curso de cinema lá da 

Universidade de Brasília, nós refundamos, os alunos refundaram. E Capô foi ser professor e aí 

eu conheci ele com aquele entusiasmo, com aquela alegria dele, com aquela energia 

fantástica, empolgado com o Profeta que seria feito. Ele lia muito o roteiro pra umas pessoas 

que ficaram mais próximas. Aí com aquele entusiasmo fantástico do roteiro que ia fazer... e 

quando aconteceu o AI-5 ele voltou pra São Paulo e eu lá fiquei em Brasília. Fui demitido da 

Universidade de Brasília, porque eu trabalhava lá e com o AI-5 eu vim pra São Paulo. E nas 

conversas lá em Brasília, entre outras coisas eu mostrei um cordel pra Capô, e ele ficou 

encantado com o cordel, inclusive criou aquele personagem do Adauto Santos para o 

cantador, que ele colocou a partir desse cordel. E ele me prometia: 'Olha quando eu for fazer o 

filme eu vou lhe chamar'. E aí veio AI-5, eu fui demitido, não sabia o que fazer da vida, pra 

onde ir, e soube por alguém que o filme tava sendo produzido em São Paulo. Capô estava 

realmente fazendo O Profeta. Aí eu disse: 'Eu vou'. E cheguei. E Capô, inclusive, ficou 

surpreso: 'Você veio?' Ele não sabia o que fazer comigo. Aí já estava tudo montado. A noite 

que estive com ele eu vi que ele ficou meio sem jeito: 'Você entra também...' Aquela coisa 

maravilhosa que é o cinema brasileiro e o cinema de Capovilla. A maneira de fazer... Nessa 

noite, inclusive, foi incrível porque nós fomos procurar... tudo na noite que eu cheguei. 'Estou 
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indo falar com a atriz do filme'. Era Sonia Braga. E chega lá na casa de Sônia Braga, no 

apartamento que ela morava... simplesmente Sonia não estava. Mas estava Julia (Miranda). 

Ele começou a conversar e terminou a Julia fazendo o filme. Então já estava montado. Eu não 

sei o que aconteceu porque eu vim a conhecer todo esse pessoal no set de filmagem. E lá fui 

eu, no começo não sabia o que fazer, e tal, etc. Mas aí foram me colocando ali no... carrega 

comida com Alex Solnik, não sei o quê e tal... E foi assim. Agora, num determinado momento 

eu fui fazer assistência pra Flávio Império, na cenografia, fiquei trabalhando um pouco com 

ele, mas ficava direto em tudo, fazia tudo... como a turma da ECA também, você imagine... 

quantos alunos tinham, quantas pessoas tinham, então não tinha função exata ali... era peão, 

era peão. 

 

P - E a base da produção do filme foi em São Luís do Paraitinga, não é? 

R - Foi. Em São Luís do Paraitinga todo filme, praticamente, foi feito lá, a não ser uma parte 

no interior de São Paulo... que é incrível como se fazia o cinema apaixonado. O cinema 

existia pela paixão. Foi aí que eu realmente... eu fazia cinema, tava fazendo cinema na 

Universidade de Brasília, eu queria já fazer cinema, mas o amor, a paixão pelo cinema eu fui 

aprender ali naquele set. Pessoas extraordinárias, apaixonadas por aquilo, eu senti muito, 

aquilo me encheu... então, por exemplo era assim, a gente dormia num salão grande que tinha 

num sobrado, colchões um encostado no outro, no chão, não tinha cama, e todo mundo, ator, 

atriz, diretor, fotógrafo... todo mundo ali deitado naqueles colchões, mais de trinta pessoas, 

sem reclamar, sem nada... parece que tinha um ou dois banheiros... e era o amor, a paixão pra 

fazer cinema que levava aquelas pessoas àquele sacrifício. Hoje quando eu vejo uma equipe 

'Ah! Não tem quarto pra mim, não vou, não sei o que e tal...' eu fico lembrando que 

dormíamos os trinta juntos, parecendo a casa dos sete anões, mas sem cama. Só o colchão no 

chão, um lençol e lá passamos todo o tempo, lá em São Luis do Paraitinga. Aí que eu conheci 

Jorge Bodanzki, que dormia com o colchão junto de mim. Era um colchão que tava ali 

encostado e ali ficamos amigos e nos conhecemos ali, no Profeta. Era uma produção feita... 

tinha condições, não me lembro de coisas que faltaram, nada. Nunca vi uma briga naquele set, 

nunca vi um mau-humor naquele set. Eram condições que as pessoas aceitavam pelo amor 

pelos filmes, antes de tudo era o filme. O resto era o resto. Era o filme que as pessoas se 

encantavam e queriam fazer, e Capô levava isso, com aquele entusiasmo dele, nada era 

impeditivo e uma equipe muito bem escolhida tecnicamente que era Jorge, que faz uma 

fotografia maravilhosa e o... uma coisa muito importante que eu acho no Profeta é que a 

Direção de Arte era, simplesmente, feita por Flávio Império, que era um gênio. Era um cara 



	 	 208 
	

	

que saía assim pela esquina pegando lixo e fazia a cenografia. Ele não tinha um tostão pra 

cenografia e veja a maravilha que é a Direção de Arte do Profeta, feito tudo ali com o resto do 

resto do resto, pela genialidade de Flávio Império. 

 

P - Tinha um roteiro escrito? 

R - Tinha. Tinha um roteiro e se cumpria o roteiro. Tinha um roteiro escrito que eu conheci 

ainda em Brasília e Capô lia, porque ele, antes de tudo, na época, era uma pessoa 

entusiasmada com o que fazia. Então, os filmes que eu passei perto de Capô quando ele fez, 

ele contava, ele interpretava. Você assistia o filme, ele contando o Profeta. Evidentemente 

que algumas coisas de produção e realização fugiram um pouco, acho até que diminuiu. O 

roteiro era maior. Tenho a impressão, não sei.  

 

P - Agora, aquela história que você apresentou a figura de um cantador, você mostrou uma 

literatura de cordel? 

R - Isso, isso... que falava sobre fome ou alguma coisa assim, e ele ficou encantado. E ele 

disse: 'Vou por isso no filme'. Hoje não tenho a menor lembrança do que era mesmo, mas foi 

bem na linha do cantador e surgiu lá em Brasília essa ideia de colocar o cantador que é feito 

pelo Adauto Santos. Surgiu ali. 

 

P - Porque o filme pode ser dividido mais ou menos em três blocos: a primeira parte do circo, 

depois a viagem deles até uma cidade e aí eles encontram o cego, que passa a narrar a história 

toda até a cidade onde eles chegam. E na terceira parte o cego não está mais e aí é a ideia da 

Cruzada da Fome. Então, o cantador tem um papel muito importante nessa ligação do 

primeiro bloco com o segundo bloco, não é? 

R - Exato. Eu não tenho nenhuma participação no roteiro, a não ser por essa coisa do cordel 

que eu mostrei a ele... eu tinha uma coleção grande de cordéis lá em Brasília e mostrei esse 

cordel pra ele. Ele ficou encantado e aí disse: 'Vou por, vou por'. Mas não tive nenhuma 

participação nem na estrutura, aonde entrou, onde não entrou. Quando eu cheguei lá no set é 

que eu vi que ele realmente tinha aproveitado a ideia do cantador. 

 

P - E vocês não usaram o som direto naquele momento por que? Você se lembra? 

R - Olha, naquela época tudo era dublado... acho que a partir de 70 é que nós começamos a 

usar o som direto. Primeiro se usava o som direto blimpado para comerciais, porque era muito 

complicado. O blimp da Arriflex era um trambolho muito complicado e você não tinha Nagra. 
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Eu me lembro que quando eu cheguei em São Paulo devia ter dois Nagra. Uma vez eu fui 

visitar uma pessoa pra ver um microfone, uma jóia, era como se tivesse comprado uma 

Lamborghini. Era o primeiro Seinheiser comprado por um menino chamado Silvinho e foi, 

inclusive, com esse equipamento, que era muito novo, que foi feito o Compasso de Espera, do 

Antunes Filho. Jorge era o Fotógrafo e eu o Assistente de Câmera. Nós fizemos juntos, que é 

outra fotografia muito bonita de Jorge. 

 

P - E você participou da edição também? 

R - Não participei porque eu morava em Brasília. Eu vim pra São Paulo pra fazer o filme e 

tinha um interesse muito especial de vir pra São Paulo porque eu soube, quando eu cheguei 

aqui... que eu insisti, inclusive, em ficar no filme... que na época tinha as famosas Folias do 

Divino em São Luís de Paraitinga. Eu tava fazendo uma longa pesquisa sobre, justamente, as 

Folias do Divino, então eu tinha um interesse pessoal também em estar ali. Além do filme 

tinha esse meu interesse em conhecer essa festa, que eu tinha lido sobre... e foi justamente na 

época, que foi incrível. Inclusive eu não sei se foi utilizada alguma... porque era um som 

estranhíssimo a Folia em São Luis do Paraitinga... eu não sei se foi utilizado no filme. 

 

P - Existe uma festa ali, que deve ser a do Divino, uma hora que o padre vai em direção à 

igreja e passa por um grupo com roupa do Divino e cantando, dançando, etc. E aquele grande 

almoço que tem... que matam o boi, depois a carne é cozida em grandes panelões, aquilo foi 

produzido por vocês? 

R - Nada. Aquilo é a Festa do Divino. Naquele ano foram mortos uns oitenta bois, porque 

durante uma semana tem aquela comida coletiva, aquele banquete coletivo, que era da Festa. 

Aqueles panelões, aquelas coisas tudo ali. Aquilo tudo é documental. 

 

P - Pois é, o filme acho que utiliza muito essa coisa das cenas documentais dentro da ficção, 

não é? 

R - É, porque Capovilla tem uma alma de documentarista, também não é? Quer dizer, a 

formação dele veio do documentário. É claro que ele aproveita. Ele aproveitou bem aquelas 

cenas documentais ali do Divino. 

 

P - E você tinha estudado cinema lá na Universidade de Brasília? 

R - Não, eu fui para Brasília fazer Comunicação Visual e quando cheguei lá, janeiro de 66... 

porque uns amigos da Bahia me falavam muito do curso de Comunicação Visual, os amigos 
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que tinham ido... eu morava em Salvador... e eu digo: "Ah! Vou fazer esse curso em Brasília. 

Mas cheguei lá tinha acabado tudo e tinha acabado o cinema também. E aí eu fiquei lá. Agora, 

restavam pessoas da maior grandeza que tavam entregando trabalhos, que tavam resolvendo a 

vida, que tavam ali pela Universidade, não é? E ficaram alguns poucos alunos... a maioria de 

cinema do curso do Paulo Emilio (Salles Gomes)... ficaram alguns que não foram para o Rio 

de Janeiro, entre eles uma pessoa chamada Paulo Tourinho, que tinha feito um curta que tinha 

tido um relativo sucesso no (Festival) Jornal do Brasil. E eu não fazia cinema, mas aí me 

apaixonei pela minha primeira mulher, que foi aluna do curso de Paulo Emílio. Porque, 

inclusive, vou lhe confessar: eu achava cinema uma arte menor... mas tinha uma relação 

grande porque o cinema tava na minha alma... eu na Bahia, todo ciclo de cinema baiano, 

Glauber Rocha... então essas coisa eu vivia. Quando cheguei lá (em Brasília), meu negócio 

era artes plásticas, era comunicação visual, eu era gravador e aí conheci a Maria que tinha 

estudado e ela ia para o Rio de Janeiro também. E aí eu, apaixonado, digo: 'Não, vamos fazer 

cinema aqui.' Aí eu entrei em cinema por paixão, por amor por uma mulher e decidi fazer 

cinema por isso. E aí nós refundamos, com a liderança do Paulo Tourinho, nós refundamos 

dentro do Instituto Central de Artes o curso de cinema. Foram os alunos que refundaram. 

Fizemos muitos filmes, aí eu fiz meu primeiro curta, tentei fazer meu primeiro filme de fôlego 

que foi... Capovilla tem uma história com isso, que foi um filme sobre a Comissão 

Parlamentar de Inquérito do Índio. Eu tinha um grande amigo que era antropólogo assessor da 

Comissão Parlamentar e um dia ele disse: 'Hermano, nós vamos fazer viagem pelo Brasil 

inteiro. Você não quer filmar isso, não?' Ali eu já tava fazendo cinema e fotografia de filmes 

de colegas. Aí eu digo: 'Quero'. Aí levei o projeto para o Departamento de Cinema e, 

simplesmente, não foi aprovado. A Câmara dava o avião, a comida, o transporte, dava tudo e 

era o primeiro filme do Brasil pra tratar do problema social do índio, do ponto de vista 

sociológico. Até lá, era tudo antropológico, filmes de rituais... E eu digo: 'Ah! não, não ... 

entesei e fui... o Departamento não quer fazer, tchau e benção... consegui uma câmera num 

hospital, consegui um Nagra, mas não tinha dinheiro para os negativos, revelar nem nada. Fui 

ao reitor, aí ele disse: "Ah! O departamento não aprovou, não sei o quê..." Eu consegui uma 

carta do Congresso Nacional pedindo pra Universidade fazer o filme, aí o reitor disse: "É, mas 

eu não posso lhe dar o dinheiro. Quem é você? Tem de ter o Departamento." Aí eu voltei e 

disse: "Tá o dinheiro na mão, tá tudo na mão e vocês vão me deixar na mão?" Aí Capovilla: 

"Eu vou, eu assumo". Capovilla foi na primeira filmagem, eu fotografando, e foi onde tomei 

uma aula de cinema documental, muito importante para o resto da vida... mas na segunda 

viagem ele não foi, que ele sentiu que o filme era meu. Mas ele que orientou..., onde eu 
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aprendi determinadas coisas, noções de documentário e de cinema mesmo, não é? Corte, 

detalhe, plano, plano médio, plano geral. Aprendi com ele nessa viagem. 

 

P - Tinha discussões da equipe antes da filmagem em O profeta da fome? 

R - Tinha, tinha. Eu confesso que não participava muito dessas reuniões, mas via ele muito 

com os atores, via ele muito com o pessoal mais próximo da ECA, mas eu não participei 

disso. Meu trabalho mesmo era peão de carregar coisa, e tal... fica olhando... E um dia 

resolveram... isso eu não aceitei... aquela cena da cruz, que o Mojica fica lá na cruz, e aí ele 

reclamou. Tava um frio, uma noite fria danada e Mojica disse: 'Ah! eu não vou ficar aqui' e 

desceu. Aí o nêgo olha assim pra mim e diz: "Bom, como é que é? Você vai ser dublê de 

Mojica na cruz". Eu disse: "Isso não, me desculpe, não vou." Então tava lá um pouco pra isso 

também. Mas foi muito importante porque eu ficava ali olhando Capovilla dirigir, ficava 

próximo. Me encantou muito o trabalho de Flávio, me encantou demais, tanto que eu prometi: 

"Meu primeiro filme, quando eu fizer, eu quero Flávio Império", mas não houve essa 

oportunidade. 

 

P - O Flávio Império fez pouca cenografia pra cinema, não é? Ele era um cara de teatro. 

R - De teatro, mas de um talento... o que ele fazia... pegava do nada e fazia aquilo, é incrível. 

Fiquei muito triste (com a morte), porque ficou muito meu amigo, o Flávio. Foi uma pessoa 

que me segurou as pontas aqui em São Paulo. Eu ia almoçar na casa dele, uma época. 

 

P - Você lembra quantas semanas vocês filmaram no total? 

R - Rapaz, eu acho que foi um mês inteiro, lá em São Luís. Depois teve a parte de São Paulo, 

que eu confesso que eu tive muito pouco. Eu fiquei na retaguarda com Flávio Império, na casa 

dele, ia trabalhar na casa dele. Agora, a dedicação das pessoas naquele filme era uma coisa 

extraordinária. Eu, por exemplo, confesso que grande parte do meu amor ao cinema, minha 

paixão de fazer cinema, mesmo, foi a coisa definitiva... além da paixão da mulher... foi nesse 

filme ver uma pessoa que me encantou, assim de dedicação, de alegria, de entusiamo, que era 

Capovilla, mas tinha um com uma paixão por aquilo, que era Claudio Portioli. Uma vez 

Capovilla inventou de fazer uma cena de por do sol numa montanha. Aquilo pra subir era um 

inferno de Dante, porque ele resolveu fazer no cocuruto daquela coisa. E eu e Alex Solnik pra 

levar comida. Era um cestão com os pratos, com a comida, levar tudo lá pra cima. E aí, 

atravessamos um pau (no cesto) e eu e Alex Solnik subindo. Rapaz, quando chegou uma hora 

eu digo: "Eu não aguento mais, Alex. Eu não tenho fôlego." E ele: "Eu também não." A 
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equipe toda esperando, esperando (riso). Eu digo: "Eu não vou me matar aqui pra fazer esse 

trabalho. Nêgo que morra de fome! Nêgo que desça, pra vim comer aqui." (riso) E lá ficamos 

os dois deitados na grama do pasto. Rapaz, daqui a pouco eu vejo desbandeirado o Portioli: 

"Pô, mas vocês querem matar de fome a equipe, tá havendo uma revolta lá em cima, não sei o 

quê... Dá cá isso." Pegou sozinho o cesto... que era enorme, era a comida toda da equipe, com 

prato e tudo... e subiu. (riso) Eu fiquei... eu digo: "Pô, que cara forte, rapaz." Era um touro, 

não é? Aí, tô comendo quando eu olho tá lá no meio da montanha Portioli com o chicote 

puxando o grande...  

 

P - Maurício (do Vale). 

R - Mauricião. Mas puxando, que ele não conseguia subir a montanha. E Portioli, com o 

chicote, levando Mauricião. Rapaz, aquela paixão... não tinha salário que pagasse aquilo, Era 

amor ao cinema, amor ao filme. 

 

P - Portioli era o maquinista? 

R - Era o maquinista, mas era uma figura extraordinária, inclusive, ajudava Capovilla. Era um 

cara que ajudava Jorge Bodanzki, conhecia iluminação, tinha uma prática de cinema grande. 

 

P - Tinha o pessoal da Boca (do Lixo) também: o Portioli, o Antônio Meliande. O Meliande 

fazia assistência do Bodanzki? 

R - Era, era. Assistente de Bodanzki, porque na época você não tinha profissional formado em 

escola. Toda essa gente, realmente, ela era da Boca. Os técnicos todos eram da Boca. O 

cinema era assim, era um mercado de trabalho que era do tamanho do que se fazia. Não é 

hoje, que as escolas formam e ficam esses quinhentos profissionais atrás de trabalho. Nessa 

época, não. Era tudo o fazer que fazia o profissional e era um mercado, mais ou menos, do 

tamanho... Então, se você quisesse um maquinista era na Boca, não tinha outro lugar. Agora, 

eram pessoas altamente profissionais e fantásticos. Eu vi coisas de profissionais da Boca que 

eu ficava encantado... as soluções no Profeta de carrinho... aquelas padiolas que Portioli fez 

pra fazer um travelling. Eu tive o prazer de fazer um longa com um profissional da Boca, ele 

fazendo foco, que eu vou lhe dizer... o filme inteiro, mas não é o filme... todos os copiões, 

todos os fotogramas das quarenta e tantas latas que a gente filma... tinha uma coisa meio fora 

de foco e ele me avisou.  

 

P - Quem era ele? 
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R - Ele era o Jula, o foquista. O Jula olhou assim e disse: "Esse plano não tá fora de foco, ele 

tá com foco doce." Aí eu digo: "Deixa eu ver." Já tinha video-assist. Olhei e digo: "Não, não. 

Tá tudo bem!" Não deu outra, usei o plano, não é um plano perfeito, mas ele me avisou. Foi o 

único plano fora de foco de horas e horas de material de um longa inteiro. Então, eram 

profissionais extraordinários. 

 

P - O profeta da fome foi o primeiro longa que você participou? 

R - Primeiro longa. Quer dizer, veja: o primeiro longa seria o longa que eu tava fotografando 

em Brasília quando veio o AI-5, que era um filme chamado Poster, do Paulo Tourinho, que 

era pra ser um longa, inclusive tem planos com Joel Barcelos, etc... que eu já tava 

fotografando a este nível, mas o filme foi totalmente interrompido pelo AI-5. Então, esse 

seria... Mas longa mesmo com equipe foi O profeta. 

 

P - E lá na Bahia, você tinha participado de algum filme? 

R - Não, não, nada. Na Bahia eu era pintor, cinema pra mim só tinha interesse cultural. É 

claro que eu frequentava clube de cinema, via filmes, me interessava por cinema, essa coisa 

toda, mas nunca como uma coisa que eu fosse fazer. Meu negócio era pintura.  

 

P - Você já tinha contato com quem lá na Bahia? 

R - Lá na Bahia, de cinema, eu tinha assim... conhecia um pouco as pessoas, não era do meio 

de cinema, mas por exemplo, quantas e quantas sessões de cinema nós víamos juntos... assim 

cinco cadeiras depois, eu e o Glauber, cinco cadeiras pra lá, cinco cadeiras pra cá... quantos e 

quantos filmes vimos juntos... mas nunca nos falamos. Eu fui conhecer gente de cinema, 

alunos, foi em Brasília. 

 

P - E depois do Profeta você voltou a trabalhar com Capovilla em algum lugar, em algum 

momento? 

R - Fiz, nossa! Porque eu morava em Brasília. Eu vinha pra São Paulo, trabalhava e voltava 

pra Brasília. Durante cinco anos eu fiz isso. E um dia eu tô lá em Brasília e Capô me liga: "Pô 

e tal, você taí, preciso filmar algumas coisas em Brasília, você topa?" Eu digo: "Ôpa, na 

hora." "E pode ser que a gente continue a viagem, vamos fazer um Globo Repórter." Aí foi 

quando eu voltei a trabalhar já como fotógrafo de Capovilla. Eu fiz um Globo Repórter 

chamado... é uma história fantástica essa produção... que é sobre três autores brasileiros, Do 
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Sertão ao Beco da Lapa. A fotografia é minha. Eu fotografei em Recife, fotografei Guimarães 

Rosa e fotografei pra Rudá de Andrade o filme que ele fez sobre o pai. 

 

P - O herói da província. 

R - O herói da província, de Rudá de Andrade. É um Globo Repórter feito em 35mm, aquela 

loucura... a produção (riso). E Capovilla é uma loucura extraordinária. Fomos ele, eu e um 

maluco da Blimp, que era o Matraga, também uma figura fantástica, um dos homens mais 

engraçados que eu conheci na minha vida, uma presença de espírito, de humor incrível. E 

fomos os três pra Recife e Capovilla ia fazer sobre Manoel Bandeira e adentramos a zona de 

Recife e aí não saímos mais. O filme, boa parte, ficou dentro dos cabarés de Recife (riso). No 

terceiro dia, tô eu, Capovilla e Matraga andando... Deram dinheiro pra Matraga pra toda a 

viagem, até o sertão de Guimarães Rosa... que nós fizemos a trajetória. Fomos naquele sertão 

profundo, mineiro mesmo. E o dinheiro era pra tudo, pra viagem. No terceiro dia tô eu, 

Capovilla e Matraga andando em Recife, os três, e dizendo assim: "Matraga, será que dá pra 

tomar uma água de coco? (riso) Não, não dá pra três cocos." Gastamos tudo em três dias na 

zona, da produção inteira (riso) e aí vamos passando assim e tinha um espetáculo de mágico, 

numa saleta, naqueles teatrinhos poeira: "Mágico não sei que lá e tal" Um olhou pra cara do 

outro, não tinha o que fazer naquela cidade, sem um tostão no bolso, não comprava dois 

cocos, aí Capovilla: "Vamos assistir esse espetáculo? Pô, mas não tem dinheiro pra pagar o 

ingresso." Aí o Matraga: "Deixa comigo." Aí foi lá: "Olha nós somos da Globo, tamo aqui 

fazendo um Globo Repórter, viajando..." O cara: "Entra, entra..." (riso). Nunca esqueço a 

ligação de Matraga pra produção da Blimp: "Olha o dinheiro acabou, Margarida... a vida é 

cara aqui em Recife..." (riso) Aí foi uma viagem fabulosa com o Capovilla em plena 

juventude, em plena alegria, uma viagem fabulosa. Depois, ainda fiz pra ele... que consta 

errado na biografia dele... uma série de coisas consta que a fotografia foi feita por Walter 

Carvalho, o nosso Walter aqui de São Paulo, e não foi. A fotografia foi feita por mim. 

Naquela época o cinema brasileiro tava completamente no chão e São Paulo... acho que não 

tinha Embrafilme, ou tava se criando... e um dia o Guga, da Blimp, resolveu fazer um filme e 

convidar os diretores e ele dava a estrutura, não sei o quê... e chamou o Roberto Santos, 

Anselmo Duarte, eu acho que Capovilla que tava lá e, se não me engano, Ugo Georgetti... 

Ana Carolina. Reuniu essas pessoas todas e disse: "Vamos fazer um longa em capítulos." E 

esse longa, que nunca terminou, mas os capítulos, alguns, foram feitos, 35mm... o de Ana 

Carolina teve dificuldade, o Capô fez e eu fotografei esse capítulo pra ele que é O jogo da 

morte. Não esse é o longa ... 
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P - O capítulo do Vozes do Medo?  

R - Não é Vozes do Medo. Esse chamava Os Sete Pecados Capitalistas, que tem um capítulo 

que é do Capovilla. Um dia desses eu abri uma biografia do Capovilla... consta Fotografia de 

Walter Carvalho, aí é um engano. Realmente quem fotografou fui eu.  

 

P - E você aprendeu a fazer fotografia, praticamente, como autodidata, lá em Brasília? 

R - Não. Fotografia fixa, eu entrei num curso que ainda existia na Universidade de Brasília. 

Fiquei dois anos lá, mas era um curso como aluno especial, inclusive. Eu fazia meio... ia, não 

ia... mas fazia. Quando nós começamos a filmar, aí eu comecei a fazer fotografia mesmo, mas 

bem... porque não tinha ninguém. Quando eu fui filmar a CPI do Índio eu ainda tive umas 

preleções... Não, apareceu um americano que era do Peace Corps, que tava lá na Universidade 

de Brasília e esse rapaz era um técnico extraordinário de cinema. Eu vi esse cara recuperar 

uma câmera do SPI (Serviço de Proteção ao Índio) - o famoso incêndio que o SPI teve, 

recuperar uma Bell and Howel... esse cara sincronizava filme em projetor, esse cara 

desmontava um Nagra assim na sua frente... devia ser da Cia, sei lá o que era... e aí ele me 

deu umas noções... Ele tinha uma câmera 16mm, que muita coisa foi feita com ela, muitos dos 

nossos filmes... que a gente chegou a fazer uns doze filmes... porque o nosso 68 foi em 67, 

porque nós fechamos o Instituto Central de Artes e a Faculdade de Arquitetura em 67, 

expulsamos todos os professores. Eu era funcionário, fui o único que foi deixado... eu e meu 

amigo Rafael, que era um instrutor. Foram as duas únicas pessoas que sobraram da leva de 

todos os professores... todos... os alunos expulsaram... 

 

P - Por quê? 

R - Devido à qualidade do ensino. Nós queríamos professores bons. Eu, por exemplo, cuidava 

do ateliê de xilogravura... vinha um professor do Rio, dava aula e eu acompanhava os alunos, 

tomava conta, limpava, etc... fazia um trabalho de apoio. Agora era gente muito boa, o 

Newton Cavalcanti, um gravador extraordinário. Terminou lá, foi expulso, coitado, Vicente 

do Rêgo Monteiro, grande artista, tava lá... Eu pedi, inclusive, em assembleia de alunos, pra 

deixar fulano, fulano, que são excelentes... "Não, não fica ninguém, nem funcionário, nem 

aluno." Isso em 67 e passou um ano fechado. Nós lutando pra refazer o ICA e fizemos com 

quem a gente queria. Passou lá Paulo Mendes da Rocha... se você pensar em arquitetura, 

passou a fina flor... Jaime Lerner, do Paraná, Paulinho Saraiva, de São Paulo, os melhores... 

Nestor Goulart... 
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P - E quem refez a escola? 

R - Os alunos, nós. Nós desfizemos, fechamos tudo... eu vou contar essa história, ainda vou 

fazer na minha vida... fazer esse filme. E isso foi em 67. Nós botamos cera nas fechaduras e 

não entrou mais ninguém. Só entrou todo mundo que foi escolhido pelos alunos. Todos os 

professores que entraram foram escolhidos um a um pelos alunos. Aí Paulo Tourinho 

liderava... vamos recriar o curso. Na recriação do curso nós resolvemos recriar o Curso de 

Cinema. Quando na reformulação do ICA nós decidimos vamos criar... então o primeiro 

chamado foi... acho que Jean Claude. O segundo foi Capovilla. Aí que veio Fernando Duarte, 

fotógrafo do Rio de Janeiro. Essa era a composição básica. 

 

P - Paulo Emílio? 

R - Não, Paulo Emílio não foi. Jean Claude representava o curso antigo. Aí chamamos o 

Capovilla e criou-se um departamento... primeiro filme que vou lá e apresento não foi 

aprovado, mas foi feito. 

 

P - O seu primeiro curta como é que chama? 

R - Smetak. Esse foi feito com livro de ouro, com os funcionários assinando, vinte reais, trinta 

reais, cinco reais... comprei o negativo e filmei aquele grande artista... foi o primeiro filme 

feito com ele, depois fizeram vários outros. Ele passou lá em Brasília e fez uma exposição das 

plásticas sonoras, dos instrumentos. E uma grande pessoa lá no ICA (Instituto Central de 

Artes), o Bundi, convidou ele pra fazer a exposição no ICA e eu conheci e fiquei, 

simplesmente, assombrado com ele. Foi no último dia antes dele ir embora. Eu consegui 

levantar uma grana, com a câmera do americano, fiz na tarde que ele tava desmontando a 

exposição. E aí filmei o primeiro curta, chamado Smetak. Aí veio CPI do Índio, que ficou pela 

metade porque as viagens não foram feitas porque veio o AI-5, cassou a maioria dos 

deputados, me tomaram os negativos... eu passei anos e anos pra reencontrar esses negativos, 

anos de luta... 

 

P - O Capô uma vez contou, acho que foi no livro do Carlos Alberto Mattos, que ele vendeu 

um fusca pra fazer O profeta da fome. Você lembra dessa história? 

R - Olha, quando eu cheguei ele já tinha vendido, mas eu ouvi essa história, sim... e deve ter 

feito mesmo, porque era assim que se fazia. Eu, por exemplo, fiz longa metragem em São 

Paulo que tinha três pessoas. Eu fazia assistência de câmera de Jorge (Bodanzki), fazia 
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maquinista e eletricista. Jorge fazia o que podia além da fotografia, montava as luzes e tal. Na 

equipe técnica havia eu e Jorge. Fizemos um longa a cores. 

 

P - Qual? 

R - Chama-se... inclusive o pessoal da ECA entrou muito no final desse filme porque o cara 

não teve condições de montar o filme... sei lá, parece que ele vendeu... era O homem que 

descobriu o invisível. Você chegou a ver esse filme? (riso) Eu, Jorge, tinha o produtor e o 

diretor era um cirurgião plástico. O diretor trocou com o produtor uma cirurgia plástica 

simples e o produtor trabalhava por isso. Era ele, uma mulher - uma assistente - eu e Jorge, 

eram quatro pessoas.  
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APÊNDICE C - Entrevista com Dolly Pussi através do Facebook. 20 de 
maio de 2019 
 

Pergunta - ¿Qué funciones has ejercido en Memoria do Cangaço y Nuestra Escuela de 

Samba?  

Resposta - Fotografía fija.  

 

P - Durante la filmación de Memoria do Cangaço quien hizo el sonido directo? En la película, 

Pallero aparece grabando con el Nagra, mientras que Paulo Gil sostiene el micrófono y hace 

preguntas al vaquero; pero Pallero hizo todo el sonido directo?  

R - Edgardo Pallero hizo todo el sonido directo.  

 

P - Memoria fue filmado en 35mm; ¿qué cámara se utilizó? ¿De quién era?  

R - Era de Thomas Farkas.  

 

P - ¿Había blimp para el ruido del motor no entorpecer el sonido?  

R - No se.  

 

P - ¿Había cable de sincronismo conectando el Nagra a la cámara?  

R - Habia cable conectado a la camara y al NAGRA.  

 

P - ¿Recuerda cuántos días de rodaje para hacer Memoria?  

R - No recuerdo.  

 

P - ¿Había un guión escrito de la Memoria del Cangaço?  

R - No recuerdo un guion.  

 

P - ¿Había reunión de equipo para discutir el guión?  

R - Nos reuniamos todas las jornadas para organizar la filmación de todos los dias.  

 

P - ¿Quién hizo el sonido directo de Nuestra Escuela de Samba?  

R - No recuerdo. Pallero realizo algunas entrevistas. Logicamente no todo el sonido directo.  

 

P - ¿Cuánto días de rodaje para realizar Nuestra Escuela?  
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R - Los dias de la pasada de la Escola que filmabamos, y previo al desfile las entrevistas en el 

morro.  

 

P - Me gustaría hablar con Manuel Giménez; ¿el esta vivo? ¿Sabes tu email?  

R - No se si esta vivo. El vivia en Rio de Janeiro, Sergio es la persona que mas puede 

responderle esta pregunta.  

 

Fernando Birri será recordado en el trabajo que estoy haciendo, así que me gustaría saber 

algunas cosas sobre él. Cuando usted y Pallero, junto con Birri, Carmen y Manuel Horacio 

Giménez salieron de Argentina hacia Brasil, en 1963, qué recorrido hicieron? Hay una 

entrevista de Birri hecha por el Sérgio donde él dice que ustedes salieron por Misiones en 

tren, pero no habla hasta dónde fueron y ni cómo viajaron en el tramo brasileño hasta São 

Paulo; ¿te acuerdas?  

R - Fuimos de Santa Fe a Parana, Entre Rios, en una balsa cruzando el rio Parana. Luego 

desde alli tomamos un omnibus que nos llevo hasta Paso de los Libres en Argentina, y desde 

Uruguayana tomamos el tren hacia San Pablo.  

 

P - ¿Has participado en Tire dié? ¿Qué grabadora y cámara que utilizaron?  

R - No participe en Tire dié. Era una camara 35mm y un grabador de estudio de la radio 

Universidad del Litoral.  

 

P - Y Los inundados, fue filmado en 16mm o 35mm?  

R - Los Inundados fue filmado en 35mm.  

 

P - ¿Cómo fueron las filmaciones? ¿Fueron en fases o de una sola vez?  

P - De continuo, de una sola vez. En varias semanas de filmación. 

 

P - ¿Qué función ejercía en Tire dié y Los inundados?  

R - En Tire dié ninguna, ya que me incorpore como alumna al Instituto de Cinematgrafia 

luego de la filmación de Tire dié y en Los inundados fui ayudante como alumna regular como 

todos mis compañeros. 
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APÊNDICE D - Entrevista de Cavi Borges por email. 23 de março de 2020. 
 

P - Qual foi a distribuidora que lançou o filme Nervos de Aço?  

Cavi Borges - Lançado pela distribuidora Cavídeo. 

 

P - Houve recursos para o lançamento? 

Cavi - Gastamos 3 mil reais para lançarmos - recursos próprios. 

 

P - O filme foi exibido em quantos cinemas? 

Cavi - 1 cinema no Rio, 1 em SP e 1 em Porto Alegre. 

 

P - Qual foi o público total? 

Cavi - O público total foi de 248 pessoas. 

 

P - Como foi a recepção da crítica? 

Cavi - Foi médio, 7/10. 

 

P - O filme foi vendido para alguma TV por assinatura ou aberta? 

Cavi - O filme é uma co-produção com o Canal Brasil. 
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APÊNDICE E - Entrevista com Arrigo Barnabé através de email. 9 de 
março de 2021 
 

Pergunta - Como foi a sua relação de trabalho com Capovilla no filme Nervos de aço? 

Arrigo - Bom, ele meio que me deu carta branca, fiquei bem livre, isso foi muito legal, 

ficamos durante um mês num pequeno teatro na Casa de Cultura Mario Quintana, a filmagem 

foi com 2 câmeras, o Lucio Kodato e uma menina de sobrenome Nabuco, eu acho. Algumas 

coisas eu gostaria que ele tivesse filmado nas ações, mas aí não dava pra intervir, embora eu 

tenha falado pra ele, Capô, olha, faça um detalhe do meu pé esmagando o chão, ou então um 

detalhe de tristeza na minha expressão ao reagir a algo que a Ana dizia, mas de resto ele me 

deixou bem a vontade. Foi muito bom trabalhar com ele. 

 

P - O roteiro estava fechado ou ele improvisava? 

A - O roteiro estava bem fechado, mas ele deixava improvisar nos diálogos, foi ótimo pra 

mim isso.  

 

P - Ele aceitava sugestões dos atores/músicos? 

A - Sim, aceitava, principalmente nos diálogos. Foi muito legal trabalhar com ele, gosto muito 

do resultado do meu trabalho como ator, e credito a ele o fato de ter me deixado a vontade pra 

atuar. De uma certa forma eu também liderava o grupo nas atuações, ele me incentivava a 

fazer isso.  

 

P - Que orientações ele dava aos atores/músicos sobre atuação? 

A - A gente conversava sobre as cenas antes, fazia leitura, etc... depois as atuações eram mais 

ou menos livres, as coisas funcionaram bem.  

 

P - Acredito que ele conseguiu atualizar os temas poéticos do Lupicínio Rodrigues quando 

questionou a visão que o músico tinha sobre a mulher; você concorda? Por quê? 

A - Ah, quanto a isso já é outra história. Tem um questionamento claro sim, mas não sei se 

era a principal preocupação dele.  

 

P - Qual era a principal preocupação dele? 

A - Fazer cinema. 
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P - O filme utiliza um número expressivo de canções do Lupicínio; você acha que ele 

conseguiu traduzir bem para o cinema a poética do compositor? 

A - Olha Rogerio, acho que foi um bom expediente ter um grupo de artistas ensaiando para 

fazer um espetáculo sobre Lupicínio Rodrigues. Essa ideia do filme, de se passar praticamente 

todo, durante os ensaios foi muito feliz, eu acho. E o Matias (filho dele) escreveu muito bem 

os arranjos para o filme, além do fato de termos um estúdio de gravação de áudio montado no 

teatro durante 1 mês. Mas o Lupicínio não se esgota facilmente, dá pra fazer muita coisa com 

o repertorio dele. 

 

P - Vejo a obra como um "filme de câmara", pois gira em torno das relações afetivas e 

musicais de um pequeno grupo; você concorda? Por quê? 

A - Então, como eu estava dizendo antes, da gente filmando o tempo todo nesse pequeno 

teatro, nessa câmara, acho que você percebeu corretamente sim.  

 

P - Por que você acha que um músico com o grande talento do Lupi foi por tanto tempo 

ignorado pelo cinema brasileiro? 

A - Bom, me intriga que ele ainda continue ignorado, porque o filme foi meio que boicotado, 

com muita dificuldade pra se lançar e exibir em algum lugar. Sinto uma coisa desperdiçada, 

muito chato isso...  

 

P - Você trabalha com as músicas do Lupi há vários anos; acha que o filme incorpora seu 

trabalho sobre o tema, ou vai por outros caminhos? 

A - Eu tive liberdade pra colocar meu trabalho, em muito momentos ele incorpora sim, o 

Capô foi muito generoso. 

  

P - Por favor, sinta-se à vontade para fazer qualquer comentário adicional. 

A - A Ana se saiu muito bem no filme, ela nunca havia atuado antes. Além de ser uma 

belíssima cantora, houve um entrosamento tranquilo entre nós. Aliás, o trabalho de atuação 

com os músicos e atores, foi muito gratificante pra mim. 
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APÊNDICE F - Email de resposta de Camem Papio Birri, viúva de 
Fernando Birri, para Sérgio Muniz, que me reenviou 
 

---------- Forwarded message --------- 
De: Carmen Papio Birri <carmenpapiobirri@gmail.com> 
Date: sex., 23 de abr. de 2021 às 05:57 
Subject: Re: solicitud de Sergio Muniz 
To: Sergio Aurelio de Oliveira Muniz <acoirups@gmail.com> 
 
 
Querido Sergio, 
Según la memoria me permite recordar Vlado y Capovilla fueron a Santa Fe en el 58, antes 
que llegara yo en julio del 60. 
Luego con Fernando, Pallero, Dolly y Manucho llegamos a Brasil en el 63. 
Aquí también todo sigue revuelto, pero yo también puse la segunda dosis de la vacuna. Me da 
alegría saber que sigues bien y con todo mi cariño te envío un gran saludo. 
Carmen 
 
El vie, 16 abr 2021 a las 0:20, Sergio Aurelio de Oliveira Muniz (<acoirups@gmail.com>) 
escribió: 
 
Estimada Carmen, 
Pido tu ayuda para esclarecer uma fecha. 
Me explico. Um amigo mio, el cineasta Rogerio Correa está haciendo um documental sobre 
Maurice Capovilla y distintas fuentes informan fechas contraditorias pra indicar el año em 
que Vlado y Capovilla estuvieron em San Fe (unos dicen 58, otros 62) e cuando tu, Fernando, 
Pallero, Dolly y Mancucho llegaron a São Paulo (unos dicen 62 y otros 63). 
Tendrias como esclarecer? 
De antemano agradezco la informacion posible. 
De mi parte, aunque la situacion sanitária acá estea un “boliche”, yo ya tomé mi segunda 
dosis de la vacuna contra el coronavid19. 
Cuidate! 
Te estraño mucho. 
Hasta... 
Sergio Muniz 
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ANEXOS 

ANEXO A - Carta para Jean Claude Bernardet enviada por Maurice 
Capovilla e Vladimir Herzog. Santa Fé, 24 de julho de 1963 
Disponível em: https://www.acervovladimirherzog.org.br/verbete.php?aut=19283. Acesso 

em: 13 maio 2021. 
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ANEXO B - Transcrição da carta para Jean-Claude Bernardet enviada por 
Maurice Capovilla e Vladimir Herzog 

Disponível em: https://www.acervovladimirherzog.org.br/verbete.php?aut=19283. Acesso 
em: 13 maio 2021. 
  

Carta de Maurice Capovilla e Vladimir Herzog para Jean-Claude Bernardet   

Argentina, Santa Fé, 24/7/63  

 

Meu velho,  

Minha promessa não foi dívida, no caso de Porto Alegre. Prometi a você escrever sobre a 

jornada, mas como tudo aquilo não foi mais do que uma grande palhaçada, não pude escrever. 

O Fernando deve ter lhe informado a respeito. Uma grande palhaçada, isto sim. Quanto ao 

que aconteceu, nada que pudesse mudar, de alguma forma, o panorama tradicional.  

Meu interesse agora não é mais Jornada. É o Instituto, e mais do que o Instituto, o plano 

para Brasília. Quero lhe dizer que nossa opinião, minha e do Vlado, é de que devemos 

começar imediatamente a experiência em Brasília. Vou escrever ao Paulo Emílio para colocá-

lo a par das nossas ideias. Minha preocupação é de que se esqueça da possibilidade de fazer 

filmes, ou que se espere demasiadamente o equipamento que deve chegar, e enquanto isso 

ficamos a ver navios. Não é necessário, realmente, esperar equipamento algum. Se realmente 

se quer criar alguma coisa, se realmente não há má-fé por parte de ninguém, então se pode 

começar imediatamente a experiência, com um período preparatório que só necessita umas 

máquinas fotográficas, um laboratório de revelação de fotografias, e depois, uma câmera 16 

mm. filme virgem, e equipe mínima de pessoal. Dois filmes estão sendo propostos, e serão 

oficialmente propostos por nós ao Paulo Emílio, ao Paulo de Tarso e ao Darci Ribeiro, se 

conseguirmos chegar até eles. O primeiro filme é aquele que surgiu do Seminário e o Vlado 

está propondo em nome de todos que têm interesse pela coisa, é o filme sobre a cidade livre 

de Brasília. Uma relação entre o Plano Piloto e as favelas da Cidade Livre. Enfim o tema é o 

seguinte: o homem que constrói a cidade não tem o direito de habitá-la. A segunda hipótese e 

que pode ser realizada separadamente do primeiro filme e paralelamente, com a constituição 

de duas equipes, uma para realizar o filme sobre Brasília, e outra para realizar o filme que 

estou propondo juntamente com Lucila, que é sobre o método de Paulo Freire. Penso que vou 

conseguir o interesse para esse negócio também, e já pedi ao Paulo Emílio um estágio junto às 

equipes que fazem alfabetização nos diversos pontos do país. Falei pessoalmente em Porto 

Alegre com Paulo Freire, e consegui interessá-lo pela coisa. Apesar de que nada de prático 
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ficou determinado, uma vez que Paulo Freire colocou as coisas na dependência da vontade de 

Paulo Emílio. As coisas estão nesse pé. Logo que voltarmos fincaremos pé nessas duas 

propostas que nada mais são que a expressão do nosso desejo de começar trabalhar já. Quanto 

a Santa Fé não podemos ainda informar muita coisa. Chegamos há quatro dias, e não 

tomamos contato com muita coisa. Vimos por enquanto aulas de “Integração Cultural” dada 

por Hugo Gola, um grande sujeito, e vimos aulas de “Estética e Crítica Cinematográfica” por 

Saer, outro jovem de boa cultura e vivacidade. Estamos agora tomando contato com os “fotos 

documentários”, e vimos agora pouco Tire dié, na versão original de 55 minutos; versão 

bastante prejudicadapela falta de entendimento do som, dos diálogos. Enfim vou voltar a 

escrever-lhe nos próximos dias, dando-lhe relatos completos da situação atual daqui.  

Um grande abracao (esta maldita máquina não tem til, nem c cedilha) a você, à Lucila, e a 

todos da SAC, Nilce, Fátima, Edu etc.  

Um abração do Vlado                      Capovilla 

 


