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RESUMO
Ao longo dos tempos, o cinema brasileiro sinalizou questões e temas presentes
no corpo social do país que estabeleceram traços reconhecíveis entre as
produções. Lidando sempre com vários tipos de limitações para o exercício
da atividade, encontrou consonância entre autores que buscavam consolidar
e potencializar a expressão. Esta dissertação pretende encontrar pontos de
aproximação entre o cinema de Glauber Rocha e o cinema de Kleber Mendonça
Filho, considerando as condições históricas político-sociais inerentes ao país.

ABSTRACT
Throughout the times, brazilian cinema has signalled issues and themes
present in the country's social body that have established recognizable traits
among productions. Always dealing with various types of limitations to the
exercise for the activity, it found consonance among authors who sought to
consolidate and enhance the expression. This dissertation aims to find points
of approximation between the cinema of Glauber Rocha and the cinema of
Kleber Mendonça Filho, considering the historical political-social conditions
inherent to the country.
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INTRODUÇÃO
A cinematografia brasileira carrega consigo consideráveis contradições desde
o início de sua atividade. Se no âmbito técnico foram várias as limitações que dificultaram a tarefa, no âmbito social, com claro desinteresse por parte daqueles que
podiam produzir cinema, as figuras representadas na tela passavam longe de uma
representação fiel ao corpo social do país. Como afirma Paulo Emílio Sales Gomes
em seu notório ensaio Cinema: trajetória no subdesenvolvimento, (1973): “a penosa
construção de nós mesmos, se desenvolve na dialética rarefeita entre não ser e ser
o outro” (Gomes, 2016:190). O descompasso visual inerente às primeiras fases da
produção cinematográfica do país começou a mudar, somente a partir dos anos 60,
com o acirramento das pautas políticas locais e globais. Com o surgimento do Cinema Novo, fruto do mesmo período, o movimento plural e contestador da indústria
vigente levantou questões sobre a técnica e sobre a estética da atividade, promovendo, assim, um fértil debate sobre o tema.
Com esta leitura em mente, surgiu o interesse pelo entendimento desta
trajetória e pelos movimentos sociais, políticos e culturais que a marcaram. Esta
investigação pretende estudar possíveis aproximações e afinidades entre o cinema
de Glauber Rocha, precisamente, a partir de sua atuação e visão cinemanovista, e o
cinema de Kleber Mendonça Filho, com a hipótese de que haja, entre as duas obras,
visões similares sobre alguns aspectos relacionados ao país. Para isso, dentro do
processo de investigação, serão analisados filmes que definem um modo particular
de experiência narrativa, como produto de um determinado tempo e situação social.
Desse modo, a primeira parte do trabalho irá discutir sobre o ideário cinemanovista
e seu questionamento social a partir de dois filmes realizados por Glauber Rocha:
Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964) e Terra em Transe (1967). Na segunda parte,
faremos uma breve discussão com base no estudo feito pelo professor e pesquisa-
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dor Ismail Xavier, que identifica uma figura recorrente na cinematografia brasileira
da década de 90: a figura ressentida. Por último, chegaremos ao cinema de Kleber
Mendonça Filho para analisar e identificar possíveis afinidades presentes entre o
seu cinema e o de Glauber Rocha, bem como discutir de que forma estas afinidades, caso existam, são reformuladas e reafirmadas no cinema do autor. Assim,
delinearam-se as seguintes divisões por temas: ideário cinemanovista, utopia vazia
no cinema da Retomada e a memória como patrimônio cultural. As duas primeiras
indicações contextualizam o trabalho dentro de um panorama histórico; e a terceira
parte, por sua vez, localiza a pesquisa no tempo presente e, a partir da abordagem
de subtemas, discorre sobre as mediações e aproximações encontradas no cinema
dos autores. Para além disso, por se tratar de um estudo que envolve uma produção
recente e portanto com menos produções bibliográficas consolidadas, realizaremos
uma série de entrevistas de caráter exploratório que nos poderão oferecer um diferente olhar sobre o estudo e abordagem do tema.
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ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS
A partir do levantamento e análise bibliográfica específica a esta temática, de caracterização da trajetória cinematográfica do país e em cruzamento com suas vicissitudes
históricas, surge a necessidade de cunhar marcos mais ou menos precisos para o exercício
de explanação deste panorama. A pesquisa que, a princípio, tratou dos aspectos iniciais
e de fundação da atividade, apontou logo para o Cinema Novo como um marco preciso
e de importância significativa dentro do desenho desta história. A par disto, orientamos
os estudos tendo o Cinema Novo como marco inicial para os caminhos da investigação
e Glauber Rocha como representante artístico e teórico para o entendimento da exigência e visão programática do movimento. No decorrer da pesquisa, com o levantamento e
análise de bibliografias e filmografias produzidas durante e após o período cinemanovista,
constatamos movimentos contrários a esta visão; movimentos pragmáticos e de teor mercadológico, que nos levaram à segunda parte da investigação: o período da Retomada.
Delineados os motivos primários da pesquisa - os caminhos e alternâncias históricas do
cinema brasileiro até os dias atuais - e os três períodos dentro desta atuação - Cinema
Novo, Cinema na Retomada e Cinema atual - apontamos possíveis aproximações entre
o cinema produzido no decorrer desta trajetória e as produções atuais. Nesse sentido,
escolhemos trabalhar com a cinematografia do realizador Kleber Mendonça Filho, notadamente seus três longas metragens, O Som ao Redor (2012), Aquarius (2016) e Bacurau
(2019) por assemelhar-se, na narrativa, à visão programática comprometida com a história
e memória do país - demanda largamente exigida por Glauber Rocha em sua atuação.
De modo complementar, e procurando alargar compreensivamente a construção
da realidade e universo percebido, optou-se por fazer uma entrevista, de cariz exploratório, com um grupo focalizado, considerando para a escolha deste grupo, a atuação de
cada indivíduo dentro do campo de investigação proposto na pesquisa. A entrevista foi
composta por quatro questões e o exercício mostrou-se bastante frutífero na relação entre os períodos históricos abarcados. Esses encontros foram feitos à distância, por video-
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chamadas, e seu conteúdo transcrito, posteriormente, para melhor compreensão dentro
da fase analítica. O produto da congregação e da análise qualitativa da temática serviu
como guia para os passos seguintes da investigação, revelando-se uma etapa importante
e em consonância com os primeiros esboços e caminhos do estudo. A partir daí, e por
meio de um exercício de mapeamento imagético, destacamos as cenas com imagens de
arquivo e de caráter histórico presentes nos três filmes de Kleber Mendonça Filho. Com
efeito, a técnica de recolha destas imagens constituiu uma proposta passível de divisão, e
assim fizemos. Para finalidade da análise, criou-se três categorias para a disposição destas imagens: a exigência da memória, a memória e o poder e fantasmas do passado. Tendo
em vista a possibilidade de reproduzir trechos das entrevistas e validar, pelo menos em
parte, a visão programática do autor; na terceira parte da pesquisa procuramos organizar e fundamentar sua proposta, bem como sua aproximação histórica e imagética com
a linguagem e ideário cinemanovista.
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Capítulo 1
A CONSTRUÇÃO DO IDEÁRIO
CINEMANOVISTA

“Pra que fugir e se desgraçar na esperança. Vamo embora, vamo trabalhar pra ganhar
a vida da gente antes que venham as tropas do governo e façam como fizeram em
Canudos, Pedra Bonita. Mata homem, mulher, degola os menino” - Rosa
“Se vier a guerra, luto contra mil soldados com a minha lança de São Jorge (...)
O destino é maior do que a morte” - Manuel
Diálogo de Rosa e Manuel em Deus e o Diabo na Terra do Sol

Rosa e Manuel em cena de Deus e
o Diabo na Terra do Sol (1964), de
Glauber Rocha.
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A RENOVAÇÃO DA LINGUAGEM

Entre os pensamentos que despontaram do pós guerra, Paulo Emílio Sales
Gomes destaca a noção de urgência por uma criação estética original aos países latino
americanos como uma pauta frutuosa entre os intelectuais e cineastas brasileiros em
meados dos anos 1940 e 1950. “Aconteceu que o difuso sentimento socialista que se
alastrou a partir do fim dos anos 1940, envolveu muita gente de cinema e particularmente as personalidades mais criativas surgidas após o malogro do surto industrial em
São Paulo” (Gomes, 1996:98). Na busca por uma real compreensão sobre o tecido social
do país, ao invés de sua simples negação, o clima questionador conduziu à realização de
alguns filmes que, sem ser propriamente políticos ou didáticos, exprimiam uma nova
consciência social mais ajustada à realidade do país: “Esse clima intelectual e mais a
prática do método neo-realista conduziram à realização de alguns filmes do Rio e São
Paulo que glosavam artisticamente a vida popular urbana. O antigo herói desocupado
da chanchada foi suplantado pelo trabalhador” (Gomes, 1996:99). Seria essa, então, uma
das pautas que irromperia no movimento do Cinema Novo. Sobre as peculiaridades do
período, o professor e pesquisador Ismail Xavier (2001) enfatiza, para além do caráter
social, a relevância da renovação do modus operandi na realização cinematográfica:
“As polêmicas da época formaram o que se percebe hoje como um movimento plural de
estilos e idéias que, a exemplo de outras cinematografias, produziu aqui a convergência entre “política dos autores”, os filmes de baixo orçamento e a renovação da linguagem, traços que marcam o cinema moderno, por oposição ao clássico e mais plenamente industrial ” (Xavier, 2001:15).

Desse modo, à medida em que as mudanças de paradigmas assentavam-se e ganhavam mais adeptos entre a classe artística do país, o cenário tornava-se mais virtuoso
para a produção de filmes vinculados a esses embates. Como resultado do predomínio
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autoral em tudo que envolve a realização do filme, novas narrativas ganharam representações na tela e o que era antes apresentado como resquício de um cinema de luxo
e sem propósito, apenas alinhado aos interesses da indústria e da classe média, passa,
aos poucos, a apresentar também a vida cotidiana do trabalhador e as adversidades por
ele enfrentadas. As questões levantadas, portanto, não eram exclusivas ao modo convencional de produção ou à técnica usada nas produções desses filmes - diferentes tipos
de composições, filmagem, mise-en-scène, montagem, etc - mas englobavam também as
indagações sobre a hegemonia dos meios de comunicação, pertencentes a uma minoria
e o desequilíbrio representativo do corpo social do país: “O estabelecimento de canais
comunicantes entre esta minoria e o universo imenso dos restantes estava a exigir o
deslocamento dos eixos habituais da história brasileira” (Gomes, 1996:102).
Glauber Rocha, um dos mais importantes representantes do movimento do
Cinema Novo no país, sustenta, em sua obra, a noção de quebra da estética industrial
como gênese revolucionária na atividade cinematográfica que fosse eficiente na escolha de
um modo de produção factível frente à realidade. “Foi o momento de questionar o mito
da técnica e da burocracia da produção em nome da liberdade de criação e do mergulho
na atualidade” (Xavier, 2001:28). Tal ideário, reforçado pela prática militante intelectual,
traduziu-se, em janeiro de 1965, no manifesto Uma Estética da Fome 1, escrito e apresentado por Glauber Rocha em Gênova, na Itália. Na intenção de reivindicar uma análise
consciente sobre a produção cinematográfica dos países latinos frente ao estatuto global, o
texto propõe uma ressignificação técnica da atividade consoante à realidade em que esta se
inscreve evocando uma independência que se dá no âmbito técnico e estético. Em suma,
o autor defendia uma linguagem que levasse em conta os percalços culturais e econômicos
de um país latino: “o Cinema Novo não pode desenvolver-se efetivamente enquanto permanecer marginal ao processo econômico e cultural do continente latino-americano [...]”
(Rocha, 1965). Na evolução de seu argumento, Rocha discorre também sobre o uso da
fome e da violência como força expressiva e qualificação estética para esse novo cinema:
uma câmera na mão e uma ideia na cabeça 2 bastavam para denunciar a realidade.

1
Manifesto apresentado por Glauber Rocha durante as discussões em torno do Cinema Novo, por ocasião
da retrospectiva realizada na Resenha do Cinema Latino-Americano, em Gênova, em janeiro de 1965.

Expressão frequentemente vinculada ao movimento cinemanovista. Indicava a emergência de uma
produção cinematográfica que radicalizava os aspectos técnicos e estéticos industriais da época.
2
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“Nessa lógica, é uma proclamação de que o Cinema Novo quer se afirmar pela sua
violência aos padrões dessa indústria, pela negação de um conceito vigente, pela liberação frente aos seus cânones. Enfim, pelas operações que implicam o repúdio veemente à
imitação da arte ‘civilizada’ ” (Xavier, 2019:211).

Para Rocha, somente esta linguagem própria poderia permitir o rompimento
com o condicionamento cultural estrangeiro e, por fim, oferecer ao público a consciência de sua própria existência: “Aí reside a trágica originalidade do Cinema Novo diante
do cinema mundial: nossa originalidade é a nossa fome e nossa maior miséria é que esta
fome, sendo sentida, não é compreendida” (Rocha, 1965). Dentro desta lógica, Rocha
radicaliza sua crítica em relação a alguns filmes considerados por ele como digestivos, ou
seja, filmes endereçados àqueles que não suportavam ver as imagens da própria miséria:
“Filmes de gente rica, em casas bonitas, andando em carros de luxo: filmes alegres,
cômicos, rápidos, sem mensagens, de objetivos puramente industriais. Estes são os
filmes que se opõem à fome, como se, na estufa e nos apartamentos de luxo, os cineastas
pudessem esconder a miséria moral de uma burguesia indefinida e frágil ou se mesmo
os próprios materiais técnicos e cenográficos pudessem esconder a fome que está enraizada na própria incivilização” (ibidem).

Na conclusão de seu argumento, Glauber estabelece ainda três pontos em defesa
da nova linguagem:
“Pelo Cinema Novo: o comportamento exato de um faminto é a violência, e a
violência de um faminto não é primitivismo;
Do Cinema Novo: uma estética da violência antes de ser primitiva é revolucionária,
eis aí o ponto inicial para que o colonizador compreenda a existência do colonizado:
somente conscientizando sua possibilidade, a violência, o colonizador pode compreender, pelo horror, a força da cultura que ele explora;
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De uma moral: essa violência, contudo, não está incorporada ao ódio, como também
não diríamos que está ligada ao velho humanismo colonizador. O amor que esta violência encerra é tão brutal quanto a própria violência, porque não é um amor de complacência ou de contemplação, mas um amor de ação e transformação” (Rocha, 1965).

Na observação das similaridades contidas dentro do eixo colonizador/colonizado, ou seja, dentro dos padrões de atuação impostos por relações de forças internacionais, Xavier (2019) menciona o livro Os Condenados da Terra (1961), de Frantz Fanon,
como uma importante referência para os intelectuais dos anos 1960 no país. Precisamente no campo do cinema, Xavier chama a atenção para uma semelhança e uma
diferença contida na formulação de Rocha e Fanon. A semelhança estaria na defesa da
legitimação da violência como possibilidade única de resposta por parte do colonizado;
a diferença estaria na transposição de nível, “onde Fanon diria ‘a violência, antes de
ser primitiva, é revolucionária’, na linha de argumentação de Os Condenados da Terra,
Glauber Rocha acrescenta “a estética da violência, antes de ser primitiva, é revolucionária” (Xavier, 2019:210). Embora Rocha estivesse lutando por reformas de base ao
passo que Fanon na luta anti-colonial, para Xavier “essa convocação à violência, no
plano simbólico, não apenas se faz nos moldes da convocação a uma violência real mas
também opera a partir do mesmo pressuposto: a ‘situação colonial’ vivida pela cultura
dos autores” (ibidem). De tal forma, a estética da fome, além de legitimar a expressão do
oprimido frente à violência por ele sofrida, é também o questionamento à universalidade absoluta do conceito de cinema engendrado a partir de decisões internacionais. “Faz
parte, portanto, de um processo de legitimação do Cinema Novo, enquanto ‘barbarismo’, enquanto cinema não afinado às convenções do outro - a indústria internacional”
(Xavier, 2019:211). A linguagem ganhou notória importância dentro e fora do país,
como é o caso do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol (Le Dieu Noir et le Diable Blanc),
de Glauber Rocha, exibido no Festival de Cannes, em 1964, na França. Reafirmando seu
prestígio e participação no debate internacional, o autor irá participar também de um filme de Godard e Gorin filmado na Itália, em 1969 3 . Assinado pelo Grupo Dziga Vertov,

SILVA, Mateus Araújo. Jean–Luc godard e Glauber rocha: um diálogo a meio caminho. Disponível em:
http://www3.eca.usp.br/sites/default/files/form/biblioteca/acervo/producao-academica/002733194.pdf
Acesso em fevereiro de 2020.

3
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o filme Vento do Leste (1970) conta com a participação de Glauber Rocha em uma pequena cena de dois minutos gravada em uma encruzilhada onde, ao ser questionado por uma
mulher - interpretada por Isabel Pons - sobre a direção do cinema político, Rocha aponta
para o cinema do Terceiro Mundo. Enquanto indica a direção, canta, em português, e a
capella, o refrão da canção Divino Maravilhoso de Caetano Veloso e Gilberto Gil: “Atenção! É preciso estar atento e forte/ não temos tempo de temer a morte/ É preciso estar
atento e forte/ não temos tempo de temer a morte”

Glauber Rocha e a atriz Isabel Pons
na encruzilhada em Vento do Leste
(1970).
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CULTURA NACIONAL: UM DISPOSITIVO DISCURSIVO
À procura de uma costura entre a estética e a revolução, os debates socialistas de
caráter nacional e popular, acirraram-se na medida em que o cenário político se agrava e
chega, aos finalmentes, como golpe militar em 1964 no país: “o cinema encontrou outro
motivo para tornar ainda mais urgente sua discussão sobre a mentalidade do oprimido
no Brasil: era preciso entender a relutância do povo em assumir a tarefa da revolução”
(Xavier, 2001:20). Como pôr em prática a desafiadora tarefa na superação do pensamento subalterno se estamos imersos em estruturas sociais, políticas e culturais que o
reafirma o tempo todo? Como o sociólogo e teórico cultural Stuart Hall coloca em seu
livro A Identidade Cultural na Pós Modernidade (1992):
“As culturas nacionais são compostas não apenas de instituições culturais, mas também de símbolos e representações. Uma cultura nacional é um discurso - um modo de
construir sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações quanto a concepção que
temos de nós mesmos” (Hall, 2005:50).

No Brasil, notadamente no âmbito cinematográfico, a reflexão sobre o caráter
do oprimido propiciou a produção de filmes como Vidas Secas (Nelson Pereira dos Santos, 1963), Deus e o Diabo na Terra do Sol (Glauber Rocha, 1964) e Os Fuzis (Ruy Guerra,
1964). Filmes nos quais o cenário é o campo e o tema a fome. O mítico, o popular e o
político ganham viva expressão através de uma linguagem que fomenta a revolução, ao
passo que endossam a afirmação de uma cultura nacional - agora sim - como instrumento de luta. Xavier (2001) exemplifica o fenômeno a partir do filme Deus e o Diabo na
Terra do Sol: “é nítida a incidência de um velho debate sobre as formas de consciência do
oprimido. Tais preocupações, no caso de Rocha, derivam, em parte, de seu diálogo com
“Os Sertões” (1902), de Euclides da Cunha” 4 (Xavier, 2001:19). No livro, a figura do oprimido, tomada pela revolta e organizada em conjunto, torna-se capaz de criar meios para a
construção de uma narrativa que, olhada de perto, em nada conversa com a versão oficial

4
No livro, o escritor narra seu testemunho como jornalista na Guerra de Canudos (1897) e o massacre dos
camponeses reunidos na comunidade religiosa e seguidores do líder messiânico Antônio Conselheiro.
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de um povo pacífico. Para o autor, “Glauber Rocha, em 1963, voltou àquela experiência
para trabalhar a relação entre fome, religião e violência, além de legitimar a resposta do
oprimido, evidenciando, no país, a presença de uma tradição de rebeldia que negaria a
versão oficial da índole pacífica atribuída ao povo” (ibidem). Assim, o exercício de resgate ao passado reforçou o debate sobre a ciência social e também sobre os conflitos de
origem do país, ou como afirmou o próprio Rocha: “o que fez do Cinema Novo um fenômeno de importância internacional foi justamente seu alto nível de compromisso com
a verdade; foi seu próprio miserabilismo que, antes escrito pela literatura de 30 foi agora
fotografado pelo cinema de 60; e, se antes era escrito como denúncia social, hoje passou a ser discutido como problema político”(Rocha, 1965). Mais à frente, em seu livro
Revolução do Cinema Novo, de 1981, Rocha traz para o centro do debate mais algumas
proposições reflexivas sobre esta suposta cultura nacional engendrada no imaginário do
país. O autor sugere dois pontos a serem discutidos: o subdesenvolvimento e sua cultura
primitiva; e o desenvolvimento e a influência colonial de uma cultura sobre o mundo
subdesenvolvido. Para o autor, somente o exercício do autoconhecimento poderia oferecer ao povo a compreensão de sua própria realidade. Possivelmente influenciado pela
teoria teatral brechtiana, na qual Bertolt Brecht (1898-1956) afirma que:
“Necessitamos de um teatro que não nos proporcione somente as sensações, as ideias e os
impulsos que são permitidos pelo respectivo contexto histórico das relações humanas (o
contexto em que as ações se realizam), mas, sim, que empregue e suscite pensamentos e sentimentos que desempenhem um papel na modificação desse contexto” (Brecht, 2005:142).

Assim, Rocha também acreditava em uma forma concreta na construção de um
pensamento artístico emancipatório: a épica e a didática. Para o autor, ao passo que a
narrativa épica é a prática poética do ponto de vista estético, a didática é cientificamente
capaz de educar e conscientizar: “a didática e a épica devem funcionar simultaneamente
no processo revolucionário” (Rocha, 1981:67). O resultado seria a possibilidade de superação de um complexo de impotência criativa que estaria atrelado à admiração, mesmo
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que inconsciente, de uma cultura alheia, ou ainda como o próprio autor irá afirmar em
seu segundo manifesto A Estética do Sonho 5 (1971): “a ruptura com os racionalismos
colonizadores é a única saída” (Rocha, 1971:2).

UTOPIA INTERROMPIDA: DE DEUS E O DIABO À TERRA EM TRANSE
Rodado em 1963 e, portanto, antes do golpe de estado no país, Deus e o Diabo
na Terra do Sol é um filme ainda feito em tom de esperança. Nutrindo uma espécie de
caminho para o Éden, a imagem de um vaqueiro que luta, junto de sua esposa, para
livrar-se da miséria e da seca do sertão reitera a noção de urgência revolucionária derivada da consciência social adquirida por Manuel, propriamente após o confronto com o
coronel para quem trabalhava. A cena termina com um enfrentamento entre os dois, no
qual o coronel morre e Manuel foge ao lado de Rosa:
Manuel - Trouxe as vacas, mas morreram quatro… Foi de mordida de cobra. Trouxe doze vacas,
queria fazer a partilha para ajustar as contas.
Coronel Moraes - Não tem conta para acertar. As vacas que morreram eram todas suas.
Manuel - Mas senhor Moraes, as vacas tinham o ferro do senhor. (desolado e olhando para o
chão) Não pode ser logo as minhas que sou homem pobre. Foi azar, mas é verdade [...]
Coronel Moraes - Já disse e tá dito, a lei tá comigo
Manuel - [...] mas que lei é essa? Só to querendo saber que lei é essa que não protege o que é meu.

Segundo Xavier (2006), em Deus e o diabo, Glauber solicita a violência como condição para uma possível humanidade. Ao pontuar as relações presentes na narrativa, o modelo
justifica-se como ação revolucionária. “A falta de conforto como que sanciona tudo, até a
violência” (Xavier, 2006:57). A justiça que é requerida no apontamento dos fatos comprova a
ação revolucionária, e essa, como não encerra em si, insere um tom de heroísmo ao oprimido que o legitima como figura justiceira: “O que havia de sui generis na jornada alegórica de
Manuel era a procura da justiça como o bem maior” (Xavier, 2006:59).

A Estética do Sonho é o segundo manifesto escrito e apresentado pelo autor em um congresso na
Universidade Columbia (EUA), em 1971.

5
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No quadro geográfico, para fins alegóricos e de domínio da própria ordem, Glauber
radicalizava o isolamento no espaço-tempo de alguns de seus filmes. Em Barravento (1962),
por exemplo, o contexto é uma pequena aldeia de pescadores isolada no litoral baiano e
em Deus e o Diabo, o autor retorna ao emblemático sertão. Na altura, um espaço também
visitado por Nelson Pereira dos Santos, em Vidas Secas (1963), por Anselmo Duarte, em O
Pagador de Promessas (1962) e ainda antes, por Lima Barreto, em O Cangaceiro (1953).
“Tal endogenia é condição para que tal mundo possa adquirir a qualidade do que,
separado do resto e organizado como um cosmo fechado, se torne um espaço alegórico que
representa a nação. Trata-se de um mundo ascético, sem nenhum resíduo da urbanidade,
habitado por personagens que vivem em condições mínimas, com o fardamento típico de
acampamento cangaceiro ou de vaqueiro pobre. O mundo do sertão tem uma dignidade e
uma inteireza que depende deste isolamento e desta escassez. (XAVIER, 2006, p.57).

A respeito desta cosmologia própria do sertão e o imaginário que ali se estabelece, a professora e pesquisadora Lúcia Nagib (2006) afirma que Deus e o Diabo formulou
a utopia mais famosa do cinema brasileiro: “O sertão vai virar mar, e o mar vai virar
sertão 6 ”, cantada em estilo cordel por Sérgio Ricardo e com letra do próprio Glauber, a frase é o refrão da canção que pontua, em tom de esperança, toda a narrativa do
filme. Na emblemática cena final, na qual o casal, Rosa e Manuel, corre angustiado e
sem perspectivas concretas em direção ao mar, a imagem de um futuro possível numa
proposição humanista que faz do ser-humano responsável pelo seu próprio destino é
evocada, reiterando a afirmação de que é preciso caminhar rumo a um destino maior,
mesmo que, sobre ele, pouco se saiba. Em Terra em Transe, feito após 1964, o tom já é
outro. Glauber responde ao projeto político do país com um filme de matriz antiutópica
e no qual descortina os bastidores políticos arquitetado, por poucos, na fictícia Eldorado
- país metáfora da América Latina.

6
A fórmula é do líder messiânico Antônio Conselheiro e aparece modificada no filme como mote de
esperança e transformação “[...] então o sertão virará praia e a praia virará sertão” - citada por Euclides da
Cunha em Os Sertões (1902).
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“Em Terra em Transe, a maior ambição que eu tinha era denunciar essas estruturas
e paralelamente mostrar uma estrutura dramática em vias de se destruir. É por isso
que Terra em Transe tem relação com Deus e o Diabo. Trata-se da destruição de um
discurso que já foi iniciado em Deus e o Diabo” (Rocha, 1981:86).

Sobre a passagem de um filme para o outro, Lúcia Nagib (2006) explora a metáfora marítima para explicar a utopia perdida nesta transição: “o mar utópico, ligado
à gênese do Brasil e das Américas, se revela então como a própria origem do autoritarismo antipopular e da luta de classes” (Nagib, 2006, p.43). Da imagem marítima que
fecha a trajetória de Manuel na cena final de Deus e o Diabo, ao mar que inicia e insere o
espectador na narrativa de Terra em Transe, Rocha propõe o exercício da análise do lado
de cá: que lugar é esse e como se apresentam as relações sociais supostamente desenvolvidas, aquelas distantes da seca do sertão? Sabemos que a resposta não é otimista, e que
também não apresenta uma saída fácil para a trama do filme, que retrata tanto o jogo
de interesses da classe dominante para instaurar seu poder no país; quanto a inação do
oprimido, que pouco ou nada entende sobre as regras do mesmo jogo.
Já em seu início, após o desenvolvimento do monólogo que dá origem ao
flashback da história apresentada por Paulo Martins, o filme retorna ao mar em uma
construção encenada e carnavalizada do descobrimento. Ao som de tambores, Porfírio
Diaz (Paulo Autran) - o mesmo nome do ditador mexicano cujo regime foi derrubado
em 1910 pelo movimento zapatista - é transposto na narrativa de Eldorado por motivos
semelhantes e, ao lado de outros três personagens: um representante do clero, um dos
índigenas e outro do reino, Diaz finca uma bandeira preta e inicia a sua verdade e autoritarismo. Como afirma Lúcia Nagib (2006):
“O teatro carnavalizado do ' descobrimento', em Terra em Transe, encena o fim do
sonho paradisíaco de miseráveis oprimidos, como Manuel de Deus e o Diabo. O transe
desesperado da maioria dos personagens, mas principalmente de Paulo Martins, que
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não encontra um canal, a não ser a poesia, para seu furor revolucionário, dissolve
toda ação construtiva em múltiplos círculos viciosos, coroados pelos barulhentos rituais
do povo e as orgias sexuais da classe dominante. Assim, na sucessão de desastres políticos que o filme apresenta, a utopia se dissocia do mito edênico, num Eldorado transformado em palco da decadência burguesa” (Nagib, 2006:43).

Encenação do descobrimento: o fim da
utopia marítima e do sonho paradisíaco dos oprimidos.
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Nessa tônica de formação abortada, Rocha fez um filme que retratou muito
mais do que a política e as vicissitudes históricas de um país latino americano. Filmou
também a derrocada e a falência de um projeto revolucionário que não se concretizou.
Dentro de uma estratégia de acomodação, o autor não ofereceu soluções para o problema de Eldorado, mas dentro de um processo de teor pedagógico, imprimiu na tela a
face mais sintetizada de um jogo político que contemplava desde o poder na sua trágica
aplicação até o silêncio do povo perante o questionamento de sua própria sorte. Em
uma das cenas mais emblemáticas do filme, durante a celebração carnavalesca do candidato populista Felipe Vieira (José Lewgoy), Jerônimo - um líder sindicalista - é incitado
a falar como o verdadeiro representante do povo:
Jerônimo - “Eu sou um homem pobre, um operário, sou presidente do sindicato, estou
na luta das classe, acho que tá tudo errado e eu não sei mesmo o que fazer. O país tá
numa grande crise e o melhor é aguardar a ordem do presidente…”
Paulo Martins - (tapando bruscamente a boa de Jerônimo) “Estão vendo o que é o povo?
Um imbecil! Um analfabeto! Um despolitizado! Já pensaram Jerônimo no poder?”

Calado por Paulo
Martins, Jerônimo
representa o povo
silenciado.
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Em seguida, com o batuque em alto som e com o público sambando ao redor,
desponta, em primeiro plano, uma segunda figura popular: um legítimo “homem do
povo” que atravessa com dificuldade a multidão e, destapando a boca de Jerônimo,
começa a falar: “Um momento! Um momento, minha gente! Um momento! Eu vou
falar agora. Eu vou falar. Com a licença dos doutores, Seu Jerônimo faz a política da
gente, mas Seu Jerônimo não é o povo. O povo sou eu, que tenho sete filhos e não
tenho onde morar.” O segundo trabalhador é logo interrompido e acusado, aos berros, de “extremista”, pelos militantes presentes na multidão. Em seguida, acaba morto
com um revólver na boca. Como afirma o educador Paulo Freire: “falar, por exemplo,
em democracia e silenciar o povo é uma farsa” (Freire, 1985:96). Nesta configuração,
Glauber passeia a câmera entre figuras oprimidas e figuras repressoras, apontando,
sobretudo, em Paulo Martins (Jardel Filho), a figura da esquerda engajada que sintetiza
um contexto ideológico no qual mergulhou, sem perspectivas, toda uma geração após
o golpe de estado. Dentro de um quadro comparativo com os dias atuais, o professor e
pesquisador Fernão Pessoa Ramos (2019) 7, afirma não estarmos muito longe da mesma
realidade retratada pelo realizador: “entre a bandeira negra fascista, os valores da família e o barroquismo tupiniquim de Porfírio Diaz (Autran), o populismo de esquerda de
Vieira (José Lewgoy), o novo império da mídia de Fuentes (Paulo Gracindo), respira
o Brasil de 1966/1967, numa sintonia não muito distante com dias que vivemos hoje”
(Ramos, 2019). Por fim, Terra em Transe foi a resposta possível para um nova conjuntura
que se construiria a partir daquele momento: “sua reflexão sobre o fracasso do projeto
revolucionário, inscrita no seu próprio arrojo de estilo, ressalta a dimensão grotesca do
momento político, a catástrofe cujos desdobramentos são de longo prazo, numa síntese
dos ‘descaminhos’ da história que teve efeito catártico na cultura” (Xavier, 2001:29).
A respeito da herança reveladora do projeto do Cinema Novo, é preciso reforçar
que para além dos percalços econômicos e políticos, este último culminando até mesmo
na censura de algumas produções, a proposta encontrou pouco acolhimento no público
em geral e por isso foi encarada por muitos como uma proposta de caráter hermético e

7
Para saber mais, ver artigo Transes numa época extrema (2019), de Fernão Ramos, divulgado no jornal
da UNICAMP (Edição web). Disponível em: https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/fernao-pessoa-ramos/transes-numa-epoca-extrema. Acesso em: fevereiro de 2020.
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elitista. Originando-se, contraditoriamente, a partir do olhar da classe média, o movimento que tinha a pretensão de revelar as mazelas vividas pelo trabalhador, contou
pouco com a participação da figura que almejava representar. O fato confirma o desnível na participação social e cultural do país e embora “a aspiração dessa juventude foi a
de ser ao mesmo tempo alavanca de deslocamento e um dos novos eixos em torno do
qual passaria a girar a nossa história” (Gomes, 1996:102), falando a si mesma, ainda que
buscasse sair desta condição, não teve o tempo necessário para quebrar efetivamente
a dissonância social entre os responsáveis e o público que aspirava atingir. O projeto
foi antes interrompido. Sobre a contradição presente na escolha da linguagem estética, Xavier comenta “a estética da violência cristaliza-se em filmes talvez por demais
complexos para quem exige e acredita numa militância política de efeitos imediatos em
grandes platéias” (Xavier, 2019:221). Um apontamento pertinente, uma vez que parte do
projeto é recusar-se a participar de fórmulas simples e comerciais de espetáculo. Desse
modo, embora o programa “tendia a se expandir, a se complementar e a se organizar
em modelo para a realidade” (Gomes, 1996:103), foi duramente interrompido pelo golpe
de estado, como já falamos. Portanto, é de suma importância legitimarmos a herança
do Cinema Novo por se aproximar, na tela, da expressão de uma consciência nacional;
bem como seu “questionamento à universalidade de um conceito de cinema engendrado
nos centros de decisão internacional” (Xavier, 2019:222). Depois da cisão, o intelectual
cinemanovista, sem horizonte, volta-se para seu pequeno grupo consumidor para tentar
entender as causas que levaram o projeto revolucionário ao fracasso. Com o grupo
desintegrado e um cenário pouco frutífero, os seus principais participantes “se dispersaram em carreiras individuais norteadas pelo temperamento e gosto de cada um, dentro
do condicionamento estreito que envolve todos” (Gomes, 1996:104).
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Capítulo 2
A UTOPIA VAZIA NA
RETOMADA

“Aqui tudo parece que é ainda construção e já é ruína.
Tudo é menino e menina no olho da rua,
o asfalto, a ponte, o viaduto ganindo pra lua, nada continua”
Caetano Veloso - Fora da Ordem

A FIGURA DO RESSENTIMENTO
Nos anos que se sucederam ao golpe, houve mudanças substanciais no setor
cultural e na expressão artística do país. Apesar da desintegração do Cinema Novo, o
setor ressurgiu, em novo modelo, voltado para atender à economia do mercado com a
criação, em 1969, da Embrafilme; a maior empresa produtora e distribuidora de cinema
brasileiro, responsável também pela regularidade da atividade cinematográfica através
de financiamento e garantia de exibição por cota de tela 8. Durante mais de duas décadas de atuação, de 1969 a 1990, a empresa conseguiu definir “uma interessante conjugação entre um tipo de cinema de autor, com linguagem mais pessoal e artesanal, e um
cinema industrial com filmes tecnicamente bem feitos” (Napolitano, 2014: 116) que,
usando uma abordagem mais leve sobre a história, “mostravam um outro caminho para
o cinema, diferente do Cinema Novo e retomando, num nível de produção mais sofisticada, a tradição do humor e da chanchada” (ibidem). Para Xavier (2001), as transformações deste período emergiram de diferentes focos no país, mas ressalta, principalmente, a forte atuação no cenário paulistano “quando uma nova geração pratica uma
cinefilia reconciliada com a tradição do ‘filme de mercado’ sem os resíduos nacionalistas
do ‘mercado é cultura’ derivado do Cinema Novo” (Xavier, 2001:41). O período ficou
marcado tanto por reformulações na dinâmica entre a produção e a indústria, quanto
pela falta de considerações e preocupações sociológicas. Uma visão programática muito
diferente da cinemanovista.
Lúcia Nagib, na introdução do dossiê intitulado O Cinema Brasileiro na Era Neoliberal, organizado por ela, por Ramayana Lira de Sousa 9 e Alessandra Soares Brandão 10, e publicado na revista portuguesa Aniki vol.5, n.º2 de 2018 11, afirma que “o fim dos regimes
autoritários e a instauração de democracias neoliberais na América Latina, na virada entre as décadas de 1980 e 90, deram margem ao renascimento cinematográfico em vários
países da região, notadamente, Argentina, México e Brasil. No Brasil, o fenômeno ficou
conhecido como A Retomada do Cinema Brasileiro e o quadro começou a melhorar a

Cota de tela é o nome dado à obrigação, por meio de legislações protecionistas, de exibição de um
número mínimo de obras nacionais no cinema ou na televisão.
9
Universidade do Sul de Santa Catarina, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem, Curso
de Cinema e Audiovisual, Brasil.
10
Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Artes e do Programa de Pós-graduação em
Letras/Inglês, Brasil.
11
Revista Portuguesa da Imagem em Movimento.
8
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partir de 1993, com a criação da lei (n.o 8685/93) 12 de incentivo ao audiovisual. Nos
anos seguintes, a ascensão se manteve e as produções tornaram-se ainda mais diversas:
“O dado típico da década de 1990 foi a diversidade, não apenas tomada como fato,
mas também como um valor. E o dado curioso deste ‘viva a diferença’ é que ele não
associou à batalha por um cinema de autor contra padronizações do mercado, embora em termos práticos, o autor tenha prevalecido. Mais aberto a parcerias e talvez
menos soberbo na postura, ele ou ela continuaram como força maior na constituição
de um pólo de qualidade na produção. O clima cultural, porém não realçou questões
de princípio como pólos de debate, seja a questão nacional, a oposição entre vanguarda e mercado, a disparidade de orçamentos e estilos. A tônica, desde 1993, tem sido o
pragmatismo” (ibidem).

Acabamos de verificar um salto histórico na cinematografia brasileira que passa
de um cinema assumidamente político a outro alinhado, de forma pragmática, às novas
configurações oferecidas pelo mercado e somadas ao processo de modernização pelo
qual o país passou no período de regime autoritário. Vale lembrar, como acrescenta a
professora Nagib (2018), que os efeitos do neoliberalismo não tardaram a aparecer e a
evidenciar, cada vez mais, o aprofundamento da diferença entre as classes sociais do
país. Identificado, o fato não demora a revelar-se também nas telas como figura de representação inerente a um período cuja experiência do indivíduo marca sua condição de
impotência perante as estruturas sociais que o rodeiam.
O texto Figuras do ressentimento no cinema brasileiro dos anos 1990, de Ismail Xavier,
publicado no livro Estudos de Cinema 2000 SOCINE 13, faz uma abordagem de um conjunto de filmes selecionados no período. O autor constata uma semelhança na narrativa
e na construção de personagens que, movidos por um senso de indiferença, evidenciam
um comportamento ressentido de cunho exclusivamente pessoal. “Há um senso de
fracasso que a notoriedade apenas aguça, e revela-se aqui o mesmo mal estar que vemos

Ver em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8685.htm
Livro organizado por Fernão Pessoa Ramos, Maria Dora Mourão, Afrânio Catani e José Gatti
(Porto Alegre: Sulina, 2001, pp. 78-98).
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sinalizado por outras figuras que compõem toda uma galeria de personagens marcantes
nos filmes da década” (Xavier, 2018:312). Com raízes teóricas em Nietzsche, propriamente em Genealogia da moral, Segunda Dissertação: “Culpa”, “má consciência” e “coisas afins”
(1988); e considerações de Max Scheler em L’homme du ressentiment (1970), o autor discorre sobre o gesto cinematográfico do período e a aparição frequente desta figura caracterizada por uma tendência reativa e um comportamento vingativo:
“O ressentimento é um auto-envenenamento psicológico de causas e efeitos bem determinados. É uma disposição psicológica, de certa permanência, que, pela repressão
sistemática, libera determinadas emoções e sentimentos, em si normais e inerentes
aos fundamentos da natureza humana, e tende a provocar uma deformação mais ou
menos permanente do senso de valores, tanto quanto da capacidade de julgar. Tais
emoções e sentimentos incluem, acima de tudo: o rancor e o desejo de vingança, o ódio,
a maldade, o ciúme, a inveja, a malícia” 14 (Scheler in Xavier, 2018:315).

Em essência, o autor afirma que a figura cuja dimensão psicológica é tratada no
texto, atua em dois campos: o familiar e o público. De modo que, se na esfera familiar, ao
serem descartados os afetos, os dramas são sinalizados por meio de uma dialética de desejo e frustração, ou seja, em “jogos de poder entre marido e mulher, pais e filhos, vizinho
e vizinha que, temperados pela violência, marcam o efeito não apenas da pobreza material mas também do sentimento de rivalidade e de fracasso” (ibidem); no âmbito social, a
tendência ao desencanto e indiferença com os projetos políticos indicam um mergulho no
processo de individualização do sujeito. E este passa a ter como palavra de ordem o imperativo do “eu posso” reforçado pelo caráter individual de suas decisões, mesmo que, para
isso, se desassocie de movimentos coletivos dos quais, algum dia, se sentiu pertencente.
Dentro desses novos modelos de “democracia” (em crise) e com indivíduos cada vez mais
à procura de saídas pragmáticas, o efeito é aquilo que Xavier (2001) chama de mergulho
ao “salve-se quem puder liberal”. Sintomático, o comportamento corroborado pelo desencanto e pela falta de esperança, torna-se comum nas narrativas sucessoras da época.

14

Tradução de Lúcia Nagib in Xavier, 2018.
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“Nesta fixação num estado ou situação do passado, ou em algo que acaba de se perder, há um potencial dramático ligado a projetos de vingança adiados, remoídos,
que encontram no cinema uma variedade de manifestações que tornam a figura do
ressentimento um dado notável que vale explorar, quase um diagnóstico nacional (ou
continental)” (Xavier:312).

Para finalidade da pesquisa e evolução do argumento, acompanharemos
a descrição desta figura no filme Eles não usam Black Tie (1980), de Leon Hirszman, apontado por Xavier como uma espécie de filme-marco de uma época. Em
Eles não usam Black Tie, ainda na contramão da tendência, o realizador apresenta
a história de um trabalhador, os imperativos de classe e a sua condição ativa na
militância sindical. A narrativa construída no filme recai sobre a questão do ressentimento dentro de uma perspectiva que tem como cerne o conflito de gerações
- entre pai e filho. Portanto, neste caso, especificamente, o conflito irá se estender
à esfera política da mesma forma que atravessa o meio familiar das personagens.
Na narrativa do filme temos a figura de Otávio, o pai de família e trabalhador
consciente de suas ações na militância e na organização sindical. Otávio é, como
afirma Xavier, “o polo de identificação com a platéia”, ou pelo menos era, no
momento em que as pautas coletivas, por meio da organização, se faziam presente na vida do trabalhador dos anos 80. Focado no ambiente familiar, o drama se
apresenta entre a construtiva consciência de classe oferecida na figura do patriarca
e o rancor pessoal - marcado por ações pragmáticas - representado na figura de
seu filho João. O confronto central do filme é a traição do filho à causa operária e
coletiva. O sintoma é evidenciado logo no início da trama quando, em um diálogo
com Otávio, que percebe o filho aflito e confuso com algumas decisões, se dispõe
a ouvi-lo e a ajudá-lo. João, porém, responde em tom de superioridade: “obrigado,
pai, mas acho que quem pode me ajudar sou eu mesmo, né”. O drama evolui com
o acirramento das pautas sindicais dentro da fábrica em que ambos trabalham, e a
organização de uma greve geral. No dia da greve, João não participa e entra para
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trabalhar normalmente. Em resposta ao pai, ainda grita de dentro da fábrica: “É
democracia ou não é?”. Irritado, Otávio entra em confronto com a polícia, é preso,
mas solto no mesmo dia. Em casa, as atitudes do filho são cobradas e ele é expulso
do meio familiar. Terá que viver a “sua própria sorte” e desventuras sozinho.

João, filho de Otávio, no
momento em que “ fura
a greve” para trabalhar
e incita os trabalhadores
a fazerem o mesmo.
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Ao discorrer sobre a traição do filho às causas do pai, Xavier aponta para
um diagnóstico de má formação na construção do caráter de João, afirmando que
se, ao lado da família e dentro das limitações de classe, João tinha um futuro promissor a ser construído; com a traição e, sobretudo, o modo como ela se apresenta
- mais como um ato de valentia que, propriamente, de fraqueza - João torna-se a
figura que, guiada pelo ressentimento, projeta suas ações de maneira imediata e
sem consciência coletiva. Tal como afirma Xavier:
“O discurso crítico endereçado ao comportamento desviante (ou alienado) acentua uma
estrutura psicológica de base dentro de uma tradição da cultura política que faz do ressentimento a mola dos equívocos da classe explorada. O homem injuriado sem lucidez
projeta sua reação em vinganças pontuais (roubo, agressão) ou a um comportamento de
gang que pode chegar ao limite de um engajamento fascista (em que a revanche contra o
mundo atinge sua feição mais sinistra, provinciana, racista)” (Xavier, 2018:318).

Ainda na lida com a questão coletiva, o filme termina com uma tragédia
que atravessa a vida de todos: o assassinato de um dos trabalhadores envolvidos na
luta sindical. O fato totaliza as diferenças entre as dimensões coletivas e individuais. Ao passo que Bráulio, o trabalhador assassinado, intervém no real através da
organização de um movimento conduzido numa direção construtiva e para todos;
o policial que o mata protege o patrimônio privado e não precisa de muito para
justificar sua ação equivocada e isenta de lucidez que, levada a cabo, encerra uma
vida inocente.
No velório de seu amigo, Otávio afirma com convicção para o seu filho mais
novo: “Viu, Chiquinho, teu filho vai estudar o Bráulio na história do Brasil”. Dentro da
narrativa, é o pai de família que lamenta a vida brutalmente interrompida de um trabalhador e sua luta, deslocando a questão para a dimensão do real, o lamento se dá também na
associação com a condição de fraqueza e impotência presente e sinalizada na nação.
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Momento em que
Bráulio tenta organizar
e proteger seus amigos
trabalhadores, mas é
assassinado pela polícia.

34

“A cena final é de uma homenagem a uma geração (a dos mais velhos) que traz consigo a tradição da consciência de classe, mas a personagem que se faria mais frequente
nas telas, de lá para cá, seria a afinada a esse filho que pega o ônibus para viver a sua
própria desventura na solidão, longe da cultura militante dos pais” (Xavier, 2018)

Dado o modelo de narrativa que se seguirá com maior frequência nos filmes sucessores a este, é contundente pensarmos na consolidação da figura ressentida e em como
sua característica reacionária será replicada de diversas formas e em diferentes gêneros na
cinematografia do país. Eles não usam black tie é um filme de 1980, portanto, feito pouco
tempo depois de um cinema que interligava o social à política e à cultura, e embora este
filme seja dotado de uma singularidade no trato com a contradição apresentada na narrativa - a clareza moral no ideário do pai e do filho - é um dos últimos a tematizar as lutas
coletivas e o engajamento social do trabalhador. O que se seguirá a partir daí é um cinema
mais atento às singularidades do sujeito e com uma gama de personagens guiados por
um imediatismo decorrente de suas frustrações. Como observa Xavier (2018), “as esferas
efetivas do poder permanecem uma espécie de buraco negro fora do alcance ou mesmo
do entendimento, pois a estrutura do jogo montado pelo cinema atual não tem propiciado
voos nesta direção” (Xavier, 2018:329). Assim seguirá o cinema, por um longo tempo,
apresentando alternativas e formas diversas que sugerem uma irrisória possibilidade e
esperança momentânea.
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Capítulo 3
A MEMÓRIA COMO
PATRIMÔNIO CULTURAL

“ ‘Se não voltar a dormir, melhor’, dizia José Arcadio Buendía de bom humor. ‘Assim
a vida rende mais’. Mas a índia explicou que o mais temível da doença da insônia
não era a impossibilidade de dormir, pois o corpo não sentia cansaço mas sim a sua
inexorável evolução para uma manifestação mais crítica: o esquecimento”
Gabriel García Márquez - Cem Anos de Solidão

A EXIGÊNCIA DA MEMÓRIA
Na seção anterior discutimos como um sentimento de fracasso alimentado
por uma condição de injustiça é capaz de gerar uma inação que, levada a cabo, produz
indivíduos guiados por práticas ressentidas e, sobretudo, ineficazes. Nesta seção, voltaremos para a questão da memória e do reconhecimento do passado como ferramenta de
resistência no processo narrativo individual e coletivo; reconhecimento este que permite
imaginar novas possibilidades que não sejam as saídas fáceis oferecidas, ou “permitidas”, mas sim construir um percurso que leve em conta a trajetória histórica percorrida
até aqui. Como afirma Todorov sobre a importância de tal reconhecimento, “Es superfluo, lo hemos visto, preguntarse si es o no necesario conocer la verdad sobre el pasado:
la respuesta es siempre afirmativa” (Todorov, 1995:47), e no que complementa Le Goff ,
“a memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado
para servir o presente e o futuro. (Le Goff, 1990: 477)”. Este exercício do reconhecimento histórico foi amplamente cobrado no programa cinemanovista de Glauber Rocha, como já vimos. Agora, tendo em mente a importância da memória, do arquivo e da
consequente subversão histórica presente nas narrativas do realizador Kleber Mendonça
Filho, aprofundaremos a análise a partir de sua cinematografia, propriamente, em seus
três longas metragens O Som ao Redor (2012), Aquarius (2016) e Bacurau (2019).
Ao som de uma música instrumental e de marcação crescente, o filme O Som ao
Redor (2012), inicia a partir de dez planos fotográficos; imagens de arquivo, em preto e branco, que localizam o espectador no passado, em uma realidade rural cuja dinâmica de poder
decorre entre os trabalhadores do latifúndio e o proprietário das terras. A primeira fotografia
apresenta um carro ao lado de uma cerca e uma casa grande 15 ao fundo, no horizonte. Elementos que sugerem a construção de uma ordem própria: a casa do senhor de engenho, o
contorno e os limites de suas terras e as famílias que ali moram e para ele trabalham. A professora e pesquisadora Daniela Gillone, ao fazer um paralelo entre as imagens apresentadas
no início do filme e a noção Freyriana sobre as estruturas de formação do Brasil, acrescenta:

15
Casa grande é o nome utilizado para designar a casa do senhorio em áreas latifundiárias do Brasil
colonial. Seu complemento, a senzala como alojamento dos escravos, representa um sistema econômico,
social e político que constituiu as bases da organização social escravocrata brasileira do período.
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“La estructura de la casa-grande com la senzala extendida fue entendida por Freyre,
en la década de 1930, como la referencia de la formación de la cultura brasileña,
por abarcar los aspectos estructurales, religiosos y económicos, influidos por el ‘sistema
patriarcal de colonización’” (Gillone, 2017:3).

1ª foto da sequência
de fotografias: o
carro, a cerca e a casa
grande, ao fundo.

Da sequência fotográfica, mais duas fotos apresentam a arquitetura da casa grande em
outros dois diferentes ângulos, marcando a importância desta configuração na narrativa
do filme. Para o entrevistado Victor Guimarães, em O Som ao Redor, “somos atravessados o tempo todo por imagens do passado. Começa com as imagens do engenho na
sequência inicial e chega até o prédio na cidade. Aquela rua é a casa grande”. E no trato
desta ordem, Guimarães ressalta também a importância desta relação historiográfica que
o autor propõe a partir da arquitetura em seu filme:
“A cidade é vista a partir de seus fantasmas e tem, incrustada em si, na aparência de
uma novidade, toda a camada de violência e desigualdade até o segurança chegar e
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abalar a ordem que esconde essa história. Vem, de certa maneira, trazer essa memória à tona, mas só no final. O filme anuncia o tempo todo que essa ordem pode ser
abalada e grande parte da força da narrativa está nessa construção, nessa coisa de
anunciar que uma subversão da ordem está chegando” (Guimarães, 2020).

7ª e 8ª foto da sequência: a
arquitetura da casa grande.

Fotografias na parede da casa que hospeda os estrangeiros
em Bacurau. Ao lado de uma das fotos, um texto intitulado:
Saudade da Casa Grande.
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Desse modo, se no campo a casa grande representava um mundo de leis próprias, podemos questionar se, de fato, houve mudanças consideráveis na passagem do
campo para a cidade, uma vez que é ainda a ordem de Francisco - o dono da maioria
dos imóveis da região apresentada no filme - a que perpassa o tempo e as relações na
cidade. Estes desdobramentos da “ordem” e efeitos temporais são apresentados no filme
como sintomas sociais mais ou menos visíveis que atravessam o tempo e a memória
coletiva dos moradores daquela região. Se no núcleo doméstico, Bia, a dona de casa da
classe média, mostra-se envolvida e, por vezes, entediada com seus problemas cotidianos; os seguranças rememoram, um ao outro, acordados durante o turno da noite, suas
tragédias familiares. No tocante à arquitetura, o resquício da configuração do passado
colonial ecoa na acomodação do “quartinho da empregada”, comumente anexado à
planta da casa dos patrões; e no âmbito comportamental, é preciso o mal estar vivido
pela personagem que, ao se oferecer para ajudar uma mulher a sair com seu carro do estacionamento, é desprezada por ela e, num ímpeto de vingança possível, arranha a parte
traseira do carro sem que a proprietária se dê conta da ação.

Empregado arranhando o
carro da mulher que o despreza no
estacionamento.
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A segunda foto da sequência é o retrato de um casal com dois filhos. Uma
imagem simples de uma família comum, moradora e trabalhadora no campo dos latifúndios. A fotografia nos remete à imagem de uma família fundamental para o entendimento das lutas camponesas no Brasil: a família do líder camponês João Pedro Teixeira
e sua companheira Elizabeth Altino Teixeira. A história de luta do casal foi retratada
no filme documentário Cabra Marcado Para Morrer (1981) 16, de Eduardo Coutinho.
João Pedro Teixeira foi um trabalhador do campo que incomodou as autoridades desde
o início de sua atuação como líder e representante da Ligas Camponesas da Paraíba.
Foi morto em 1962, em uma emboscada organizada por pistoleiros e latifundiários da
região que se sentiam ameaçados pela organização e pelo trabalho coletivo que João
desenvolvia ao lado dos camponeses. Kleber Mendonça Filho, em seu último filme,
Bacurau (2019), evidencia o paralelo histórico na cena em que Dj Urso cita, ao final de
todo o confronto com os estrangeiros, os nomes daqueles que foram mortos durante os
conflitos ocorridos na cidade. O último nome lembrado é o de João Pedro Teixeira.

À esquerda: 2ª foto da sequência:
Casal e filhos moradores do campo.

À direita: Foto de Elizabeth, João e seus 11 filhos.
(Foto: Arquivo Memorial das Ligas Camponesas – PB)

A rodagem do filme teve início em 1964, mas foi interrompida pelo o golpe de estado no país. Somente
dezessete anos depois, em 1981, Eduardo Coutinho procura a viúva de João Teixeira, Elizabeth Teixeira, e
retoma o projeto para finalização.

16
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As demais fotografias da sequência dão conta de mostrar as relações dos trabalhadores com a terra, as manifestações trabalhistas locais e o cotidiano das famílias
moradoras dos latifúndios.

6ª e 9ª foto da sequência: a
dinâmica cotidiana do trabalhador camponês.
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5ª fotografia da sequência: em clima
de manifestação, mulheres, homens e
crianças reunidos com arados e foice
nas mãos.
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3ª, 4ª e última fotografia da sequência: um profissional liberal olhando
uma moradora idosa, uma mulher
cuja indumentária refere-se aos orixás
das religiões de matriz africana e
por último, meninas e mulheres dos
trabalhadores rurais, cada uma com
um certificado em mãos, apresentando seus direitos conquistados.
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Ao sugerir uma correspondência imagética com o passado, Kleber Mendonça
Filho propõe um exercício de mediação entre as imagens de arquivo e as imagens do
agora - o presente que se inscreve no decorrer da narrativa do filme. Tal exercício serve
tanto ao reconhecimento de um apagamento histórico, afinal, a narrativa também não
se ocupará das figuras presentes na sequência fotográfica inicial, quanto ao entendimento da perpetuação destas dinâmicas opressoras que ainda estão presentes na estrutura
e dinâmicas sociais atuais. Através de uma rica gramática de reconhecimento, o autor
traça uma nova perspectiva histórica. Busca na história negada uma forma de elucidar
um presente não elaborado, ou aquilo que Ricoeur (2007) coloca como imperativo na
busca pelo dever da memória:
“A ideia de dívida é inseparável da de herança. Somos devedores de parte do que
somos aos que nos precederam. O dever de memória não se limita a guardar o rastro
material, escrito ou outro, dos fatos acabados, mas entretém o sentimento de dever a
outros, dos quais diremos mais adiante que não são mais, mas já foram. Pagar a dívida, diremos, mas também submeter a herança a inventário” (Ricoeur, 2007:101)

Em seu segundo filme, Aquarius (2016), Kleber Mendonça Filho faz uso da
mesma construção: também uma sequência de fotografias de arquivo ao som de uma
música, agora de letra nostálgica. O conjunto de fotos à beira-mar de uma Recife
antiga, possivelmente dos anos 60, imprimem imagens que se assemelham a postais: a
orla da praia, pessoas descansando embaixo de quiosques, crianças brincando e alguns
prédios enormes com suas sombras projetadas na areia. Fotos que pontuam, pela lembrança, o espírito do lugar ali contido e compartilhado pelos moradores daquela região.
Diferente de O Som ao Redor, que localiza o espectador em um arquivo cuja história
foi apagada, as fotos de Aquarius nos transportam para um passado “oficial”, elitista e
do qual muito se orgulha, como as atitudes da protagonista evidenciam.
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Imagens de arquivo apresentadas na
sequência inicial do filme.
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Imagens de arquivo apresentadas na
sequência inicial do filme.
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A trama se dá inteiramente ao redor de Clara (Sônia Braga), uma mulher de 65
anos ameaçada por uma grande construtora que planeja demolir o prédio em que a protagonista mora para construir um outro maior de estética moderna e nome estrangeiro.
Porém, ao cobrar do início ao fim da narrativa o direito à sua memória e o não apagamento delas, Clara embarga os planos da construtora e, sobretudo, de Diego (Humberto
Carrão), o corretor à frente do projeto. No filme, a memória da protagonista é reforçada
cotidianamente através de rastros do passado impressos em seu presente. A afirmação
de sua memória está nos móveis de seu apartamento, em seus livros, em seus quadros,
porta-retratos e coleção de vinis. Clara é jornalista musical e tudo em sua casa possui
carga e acúmulo histórico, são imagens carregadas de informação. Imagens que reforçam o universo particular da protagonista e que, de certa forma, nos convence sobre a
importância delas. Como afirma Clara, com um vinil de 1974 do grupo pernambucano
Ave Sangria em mãos, a uma jornalista que a interroga sobre a importância da mídia
física em um mundo de mídia cada vez mais digital: “Isso aqui é feito uma mensagem
na garrafa”.

Clara segurando um disco de
vinil enquanto é entrevistada
em sua casa.
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Dentre as pessoas entrevistadas para essa pesquisa, a personagem de Clara não
foi uma figura de análise consensual. A entrevistada Daniela Gillone reforçou a importância da resistência da personagem com relação às ameaças de suas memórias: “Clara é
um arquivo de cinema, de música e de memória e o filme faz uma crítica à obsolescência da tecnologia. Tudo se desgasta, fica velho e precisa ser substituído, mas ela não quer
essas substituições” (Gillone, 2020). Já o entrevistado Victor Guimarães se incomoda e
não concorda com a leitura feita da personagem, sobretudo, na altura em que o filme
foi lançado:
“Para mim, desde a primeira vez que vi o filme, ficou claro que se tratava de uma
burguesa conservadora que não aceita perder a sua casa e seus ditos. Alguém que quer
defender sua casa e seu direito de morar em um bairro de Recife, e para que aquilo
não vire um prédio moderno, então eu acho estranho que ela tenha virado uma heroína” (Guimarães, 2020).

Como um agente que encontra suas afinidades na cobrança da própria história,
Clodoaldo (Irandhir Santos), o segurança de O Som ao Redor, se assemelha à Clara em
alguns aspectos - claramente de um lugar social diferente. Nos filmes do Kleber Mendonça Filho, é notória a noção de divisão social por classes. Como afirma o entrevistado
Ricardo Pereira (2020):
“Cada filme dele (Kleber Mendonça Filho) tem uma forma de apresentar a resistência. Se em O Som ao Redor, os seguranças e, especialmente, a personagem de Clodoaldo parecem ter uma noção e compreensão de até onde podem ir no que pretendem
alcançar, em Aquarius, a personagem de Sônia Braga, como parte da classe média,
tem toda uma formação que também a permite reagir, porém dentro da legalidade.
Em Bacurau, essas relações de poder se tornam ainda mais claras” (Ricardo, 2020)
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Clodoaldo, assim como Clara, reconhece a importância do registro e, consequentemente, de seu arquivamento. É ele quem carrega consigo uma máquina fotográfica digital a qual recorre sempre que precisa comprovar o registro de uma memória.
Faz isso ao mostrar para seus companheiros o assassinato de um segurança de uma
outra cidade e também quando mostra a foto da irmã, já falecida, de um dos vigias com
quem trabalha. Neste momento, o segurança instiga o amigo a falar sobre a memória do
ocorrido, e mesmo quando este prefere não falar e pede a Clodoaldo para que mude de
assunto, ele insiste, como quem exige da memória a elaboração do luto e da história. Sua
exigência é pela reparação no presente. Ao comentar sobre o tom vingativo e justiceiro
da personagem, o entrevistado Victor Guimarães (2020) acrescenta: “é uma figura vingativa que vem para fazer justiça em relação ao seu passado e ao passado de seus pais, e
que encerra a narrativa em chave de vingança, que era também um tom importante para
Glauber Rocha. No próprio Deus e o Diabo tem um pouco disso, de vingança”. Ao
reivindicar a justiça pela morte de seu pai e de seu tio, o segurança legitima a violência
de seus atos pela cobrança da história que lhe foi apagada. Como afirma Adorno (1963),
“o gesto de tudo esquecer e perdoar, privativo de quem sofreu a injustiça, acaba advindo
dos partidários daqueles que praticaram a injustiça” (Adorno, 1995:29). Assim é Francisco (Waldemar José Solha), o senhor de engenho responsável pela morte daqueles que
ousaram resistir às suas ordens - no caso os familiares de Clodoaldo. É Francisco quem
pouco ou quase nada se recorda da tragédia cuja consequência não lhe diz respeito:
Irmão de Clodoaldo: Seu Francisco, 27 de abril de 84 (longa pausa). O senhor
não lembra, mas eu e meu irmão aqui, a gente lembra.
Clodoaldo: Nessa data aí, eu só tinha 6 anos. E eu me lembro.
Francisco: Vocês são os meninos de Antônio?
Clodoaldo: Somos sim (pausa). Antônio José do Nascimento.
Irmão de Clodoaldo: E tem o nosso tio: Everaldo José do Nascimento (pausa).
Por causa de uma cerca!
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Desse modo, através de uma cobrança histórica, o autor organiza uma estratégia
narrativa capaz de relatar e mediar um confronto que, apesar de pousar no passado, não
encerra em si as lutas de um tempo, mas, pelo contrário, amplifica-se na medida em que
estas relações de poder são reformuladas e reforçadas também no presente da narrativa.
Tal como afirma a professora Daniela Gillone:
“Las relaciones mediadas en la película organizan una relación entre espacio y tempo,
definiendo el esfuerzo por dar visibilidad a un pasado que permanecería apenas como
planos fotográficos, si no fuesen las condiciones dialécticas exploradas para entender
cómo los años de opresión en un contexto rural podrían reverberar en las relaciones
sociales en una Recife (capital de Pernambuco) contemporánea” (Gillone, 2017:8).

Clodoaldo, entre os vigias,
mostrando um vídeo em sua
câmera digital.
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Se em Aquarius e em O Som ao Redor, Clara e Clodoaldo exigem que suas lembranças sejam parte de seu presente como uma afirmação e, por vezes, justificativa para
suas ações e formas de resistência; em Bacurau, temos a noção de resistência estendida
para além do indivíduo. Trabalha-se, agora, a noção de uma memória coletiva. Memória
que Jacques Le Goff (1990) coloca como essencial para o processo de reconhecimento
narrativo e de compreensão da história do indivíduo:
“A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das
sociedades de hoje, na febre e na angústia. Mas a memória coletiva é não somente
uma conquista, é também um instrumento e um objeto de poder. São as sociedades
cuja memória social é sobretudo oral ou que estão em vias de constituir uma memória
coletiva escrita que melhor permitem compreender esta luta pela dominação da recordação e da tradição, esta manifestação da memória” (Le Goff, 1990:476).

Em Bacurau, a relação que o autor propõe com a memória de arquivo é muito
viva. Ultrapassa os limites da mediação trabalhados até então e estabelece uma construção histórica no tempo em que o filme acontece. A história narrada vira acervo de
seu próprio museu - o museu de Bacurau. Lá estão presentes as memórias de homens,
mulheres e crianças que outrora resistiram; e, por motivos semelhantes, precisam resistir
outra vez. O descaso e a falta de vínculo com o passado são sintomáticos somente aos
não moradores. Antes de iniciar os confrontos, por exemplo, duas personagens desconhecidas, os forasteiros sudestinos, chegam à cidade e são logo convidados para uma
visita ao museu. Com certo estranhamento, eles recusam o convite. Há motivos para
cobrar a lembrança histórica de narrativas não “oficiais”? A mera repetição de um passado mal elaborado que impede a reformulação do presente deixará claro, no decorrer
da narrativa, o quanto essa recusa será custosa a eles e aos estrangeiros invasores. Como
afirma Le Goff, “a memória, como propriedade de conservar certas informações, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem
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pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa como passadas”
(Le Goff, 1990: 423). Nesse sentido, Gagnebin em seu livro Lembrar, escrever, esquecer
(2006) comenta sobre uma possibilidade de rememoração, segundo ela, defendida por
Nietzsche, Freud, Adorno e Ricoeur: um lembrar ativo. Ou seja, “um trabalho de elaboração e de luto em relação ao passado, realizado por meio de um esforço de compreensão
e de esclarecimento - do passado e, também, do presente. Um trabalho que, certamente,
lembra dos mortos, por piedade e fidelidade, mas também por amor e atenção aos vivos”
(Gagnebin, 2006:105). Assim, temos nos três filmes, mas sobretudo em Bacurau, exemplos de como a elaboração do passado é capaz de nos servir como ferramenta no processo
contínuo de reconhecimento histórico e reformulação do futuro.

Moradores de Bacurau limpando
o museu da cidade após o confronto com os invasores.
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Em 1914, Freud publica seu notável texto Recordar, repetir, elaborar. Nele o autor
discorre sobre o processo analítico e a resistência sintomática do sujeito em análise,
comumente apresentada em forma de repetição de uma situação anterior, sem que este
se dê conta disso. “O paciente retira do arsenal do passado as armas com que se defende contra o progresso do tratamento - armas que lhe temos de arrancar, uma por uma.
Aprendemos que o paciente repete ao invés de recordar e repete sob as condições da resistência” (Freud, 1914). No livro Revolução do Cinema Novo (1981) Glauber Rocha afirma “não há espessura histórica no Brasil. Há uma diluição desistórica, feita por golpes e
contragolpes militares, direta e indiretamente ligados a interesses imperialistas e levando
a reboque a burguesia nacional” (Rocha, 1981:75). Nos três longas de Kleber Mendonça
Filho, visualizamos uma constante tensão lida no passado - cada qual em seus moldes
e realidades - e sua inscrição no momento presente da narrativa. Ao discorrer sobre o
método usado pelo realizador em seu primeiro filme, O Som ao Redor, e acreditando que
o mesmo pode ser observado em seus dois outros, Gillone afirma:
“Los planos (estáticos y en movimiento) que determinan las mediaciones cuando son
considerados aisladamente serian, casi siempre, un reflejo de una realidad pasada
o presente, sin interferencias en el contexto político y social construido en la película.
Cuando se piensan sus funciones, percibimos la organización de las relaciones espacio-temporales, de modo que vuelva visible una realidad que permanecía invisible. En este
juego de lo que se vuelve visible, las fotografías tienen importancia” (Gillone, 2017)

Desse modo, a abordagem que o autor sugere não se torna refém de uma
leitura imediatista que se dilui no presente, tal como preveniu Rocha; assim como não
esgota, por meio de uma repetição vazia, a constatação de uma injustiça histórica que
pouco ou nada oferece no processo dialético e de elaboração do espectador. A subversão presente nas narrativas compõe, justamente, a estratégia programática que visa a
deglutição de uma história “não oficial” - de uma história apagada. Em uma relação
com o projeto cinemanovista de Rocha, temos em Kleber uma consciência histórica

54

semelhante: a cobrança de uma história que contemple, em sua narrativa, a maioria do
país e não o contrário. Tal como comentou Victor Guimarães sobre a noção atemporal dos questionamentos levantados pelo autor em Bacurau:
“Foi uma espécie de catarse para muita gente que viu o filme. Mas penso que todos
os filmes do Kleber foram lidos com uma relação muito forte com o período em que
foram lançados. É portanto um filme que diz sobre um Brasil de muito tempo e não
apenas sobre o de hoje. O que o filme traz em termos de discussão sobre o colonialismo,
por exemplo, não é uma discussão nova e a figura dos estrangeiros que chegam aqui
também não. Portanto, é um filme que trabalha com as imagens do passado e as
sobrecarregam numa visualidade muito clara. Mesmo que passasse em um outro tempo, poderia trabalhar com as mesmas questões, porque são questões inerentes ao país.
Penso que Bacurau assumiu para si uma relação com os anos 60 que poucos filmes
brasileiros fazem. Kleber faz isso explicitamente, desde as canções até os personagens, e
isso ainda é raro em nossas produções” (Guimarães, 2020).
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A MEMÓRIA E O PODER
O comportamento narrativo do indivíduo é colocado por Le Goff (1990) como
um dispositivo discursivo dentro de um jogo social que envolve as lutas pelo poder.
É como um passado que, pelo constante exercício de rememoração, mantém e dita as
estruturas tal como elas são no presente:
“Tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam as sociedades
históricas. Os esquecimentos e os silêncios da história são reveladores desses mecanismos
de manipulação da memória coletiva” (Le Goff, 1990: 426)

Nos filmes de Kleber Mendonça Filho, é possível verificar esses dispositivos
de rememoração através de fotografias de arquivo que solidificam uma memória e uma
narrativa em detrimento de outra. Se tomarmos como exemplo o primeiro longa metragem do autor, O Som ao Redor, podemos apontar alguns destes objetos “de poder” que
compõem os diferentes cenários da trama. Nas cenas gravadas na casa de engenho, por
exemplo, em um almoço familiar, estão presentes Francisco, seu neto João (Gustavo
Jahn) e a namorada que o acompanha. Há fotografias penduradas nas paredes da sala
e da cozinha. Em um primeiro enquadramento, é possível vê-las ocupando o espaço
vazio da sala e uma parede na cozinha. Na cena seguinte, dentro da cozinha, Francisco questiona sobre o casamento do neto com a namorada, ou seja, sobre a escrita e o
planejamento do futuro. Enquanto conversam, atrás de Francisco, há um quadro de um
homem branco, altivo e vestido com traje social. Uma figura de poder que participa das
relações do presente, ao passo que também reafirma a imponência da família do senhor
de engenho.
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Porta retratos em evidência no enquadramento feito da sala para a cozinha
e Francisco, João e Sofia, na cozinha,
com o quadro do homem ao fundo.
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Mais à frente, de volta à casa da cidade do proprietário e antes do embate final da
narrativa, o irmão de Clodoaldo fita, ao fundo, um quadro igual àquele da casa de engenho.
O mesmo quadro nos lugares que representam as mesmas dinâmicas de poder da família
de Francisco. No meio rural, Francisco é o dono de grandes terras e na cidade, é proprietário “de mais da metade dos imóveis da área”, como ele mesmo faz questão de afirmar aos
seguranças quando estes o procuram para “pedir a benção” e antes de dar início ao trabalho
de vigia. Dessa forma, Kleber constata e apresenta a reafirmação da história a partir de seus
moldes vitoriosos, como um passado que “traz consigo um índice misterioso, que o impele à
redenção” (Benjamin, 1940). Ainda na cena final, ao questionar Francisco sobre um possível
envolvimento com a morte de seu capataz 17, Clodoaldo não pergunta, propriamente, sobre
esta morte, mas sim sobre todas as outras nas quais a família de Francisco esteve, no decorrer de seu passado escravista e pós escravista, envolvida de alguma forma.

Irmão de Clodoaldo fitando o quadro
igual ao da casa de engenho, porém
na casa de Francisco, na cidade.

Capataz é o empregado considerado como o “braço direito” do dono da propriedade. A ele são
atribuídas responsabilidades de um cargo de liderança, inclusive no controle dos empregados.

17
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A utilização de porta retratos com figuras que representam o poder “hereditário” é um artifício presente também em Aquarius. Na cena em que Clara encontra um
amigo de longa data para juntos pensarem em uma estratégia para desestabilizar os planos da construtora que a ameaça, fazem isso em um restaurante da alta classe da cidade.
O plano que dá início à sequência é composto por uma armadura medieval, a frente, e
muitos porta retratos na parede, ao fundo.

Plano geral do restaurante e a
armadura medieval ao centro.
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O lugar escolhido para o encontro é carregado de simbologias de poder. Não
à toa, é onde Ronaldo (Lula Terra), o amigo de Clara, por meio de importantes contatos, dará à ela as coordenadas para uma possível saída da situação incômoda em que se
encontra. Ao falar sobre Diego (Humberto Carrão), o corretor a frente do projeto de
modernização do prédio de Clara, Ronaldo aponta para os envolvimentos ilegais do corretor, bem como sua vaidade, especificamente. No decorrer do diálogo, Clara descobre
que Diego é da mesma família de seu amigo Ronaldo e brinca: “é natural e lógico, não
é? A extensão dos vínculos familiares aos círculos de amizade [...] quem não é Cavalcanti, é Cavalgado”, afirma Clara, com ironia. A sequência termina com o enfoque de
algumas das fotos da parede do restaurante. Reafirma o argumento de que a construção
de uma narrativa histórica individual está intimamente ligada aos direitos herdados e
estendidos pelos vínculos familiares.

Enfoque nos quadros da
parede do restaurante.
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Diferente dos dois últimos exemplos no qual o direito à história está diretamente ligado ao poder político e social daqueles que a escrevem, em Bacurau, o poder
político e social também estão presentes, como é o caso do prefeito alinhado aos jogos
dos estrangeiros; no entanto, o processo não se dá pela escrita da história da cidade e
sim pelo seu apagamento. Um dos primeiros indícios deste conflito é apresentado com
o desaparecimento da cidade de Bacurau do mapa online, de satélite. Plínio (Wilson
Rabelo), o professor que acompanha as crianças e explica sobre a geografia do país, não
consegue encontrar a cidade no mapa presente na internet. Convencido de que algo está
errado, o professor leva seus alunos de volta à sala de aula para tentar encontrar a cidade
mais uma vez, mas ainda assim, não a encontra. Plínio estende, então, um mapa da
cidade na lousa; um mapa desenhado, “analógico”, feito à mão. O pequeno desconforto
dá início ao argumento fílmico que se seguirá a partir daí: de que as memórias daquela
comunidade serão exigidas e guardadas somente por aqueles cujo interesse é manter a
cidade e a história local viva.

Mapa da região de Bacurau
visto de um de satélite (sem
a cidade) e mapa da cidade
desenhado à mão.
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FANTASMAS DO PASSADO
Como já observamos, há, nos três filmes de Kleber Mendonça Filho, uma forte
conexão com um passado que é transposto no presente, na maior parte das vezes, por
meio de imagens de arquivo. Pontuamos, até então, imagens visíveis carregadas de histórias e simbologias que reforçam a construção do comportamento narrativo, seja ele do
indivíduo ou do coletivo. Ma há também, dentro dos três filmes apresentados, o trato
de imagens não visíveis: uma trama visual que situa-se entre a realidade e a fantasia;
imagens fantasmagóricas, cuja aparição é visível, na maior parte dos casos, apenas ao
espectador. O exercício proposto pelo autor, é o da exposição de uma história apagada
dentro de uma história reconhecida como oficial - imagens nas entrelinhas. Exercício
próximo àquilo que Walter Benjamin chamou, em suas Teses sobre o conceito da História
(1940), de Escovar a história a contrapelo. Na famosa cena de O Som ao Redor, em que
João está embaixo de uma cachoeira e, de repente, a água fica toda vermelha e banha a
personagem de sangue; João não se dá conta da cor da água e embora a cena se desenvolva em clímax de tensão, o fenômeno é visível apenas ao espectador. Somente na cena
seguinte, na qual João acorda, bruscamente, em seu apartamento, ele parece ter vivido o
mesmo evento em um sonho. Para a entrevistada Daniela Gillone, o fenômeno alegórico é decorrente da representação de lutas passadas vividas no local: “o filme propõe
que ali, naquela divisa de águas, escorreu o sangue dos pais dos vigias, assim como de
muitas outras famílias que viviam no latifúndio” (Gillone, 2020).
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João embaixo da cachoeira
vermelha, " de sangue".

63

Há também uma outra cena, em O Som ao Redor, que transita entre o real e o
imaginário a partir da proposição de um sonho, é a cena do “levante negro” que ocorre
no quintal de Bia, a personagem dona de casa e moradora de um prédio da cidade. A
cena inicia com o inquietamento de sua filha durante o sono. A menina é incomodada por barulhos de homens pulando o portão e caindo em seu quintal. Ela levanta da
cama, olha da janela, sente medo e volta a dormir. Não existe uma relação concreta que
esclareça o ocorrido dentro da narrativa, tal como a cachoeira da casa de engenho; o
que o autor faz é tingir, por meio do sonho e da sensação de incômodo inexplicável, a
narrativa do presente com manchas de um passado sombrio e desassossegado.

Menina incomodada com os
barulhos no quintal e grupo
de homens (os que estavam
pulando o portão) aglomerados e à procura de uma
saída.
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Em outros momentos do filme, há também a estranha presença de um menino
negro que escala os prédios e as árvores da cidade. Uma menção à história real de Tiago
João da Silva, uma criança conhecida como “o menino aranha”18. Um menino que escalava prédios na cidade de Recife para assaltar apartamentos. No filme, um menino com
habilidade semelhante é encontrado em cima de uma árvore por um dos seguranças
que protege a rua durante o turno da noite. O fato é estranho, o segurança o obriga a
descer e, em seguida, bate no menino para garantir que ele não volte. O mesmo menino
volta a aparecer, em outra cena, dentro de uma casa de um dos moradores da rua. Passa
despercebido como um vulto que preenche a cena.

Menino descendo da árvore, a pedido do segurança
da rua e menino passando, como um vulto, pelo
corredor da casa de um
dos moradores da rua.

Para saber mais, ver o documentário Menino Aranha (2008), de Mariana Lacerda.
Disponível em: https://vimeo.com/51243251. Acesso em: junho, 2020.

18
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Em Aquarius, o autor também explora a ideia de imagens fantasmagóricas. Ocorre, por exemplo, em dois momentos e com uma temática semelhante: a tensão de Clara em
relação à antiga empregada de sua casa. Na primeira cena, uma das sequências mais longas
do filme, Clara está, em seu apartamento, acompanhada da família de seu irmão. Estão
todos a folhear antigos álbuns de fotografias a procura de fotos para compor o vídeo de
casamento de seu sobrinho. Em um determinado momento, Clara atenta-se para a presença, nas fotos, de uma antiga empregada da família. Nelas, a mulher aparece sempre
cortada, em planos distantes e sem foco, sempre como um suporte familiar. Clara não se
lembra do nome dela e questiona o irmão, mas ele também não lembra. Nesse momento,
o autor reclama àquela memória e faz isso de tal modo que traz a empregada para a cena,
como um fantasma que cruza a sala onde todos estão. Assinala ali, a presença de um passado sobre o qual pouco se fala e, justamente por isso, pouco se recorda:
Clara: “Como é o nome dela? Fazia uma comida maravilhosa. Todo mundo adorava
ela, lembra? E acabou que era uma filha da puta. Roubou nossas jóias, as jóias da mamãe, lembra? Da vó. Essa aqui escafedeu-se lá pro Ceará e nunca mais ninguém viu.
Cunhada de Clara: Mas é inevitável, né? A gente explora elas, elas roubam a gente de
vez em quando e assim vai, né?
Clara: Você tá certa!

Foto de menina ao
lado de Juvenita.
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Fotos de Juvenita presentes no
álbum de família.

67

Juvenita, antiga empregada de Clara,
cruzando a sala do apartamento.
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Na sequência da mesma cena, o autor pontua a exigência da memória mais uma
vez. Agora, através de Ladjane (Zoraide Coleto), a empregada doméstica atual, que mora
e trabalha na casa de Clara há mais de vinte anos. Enquanto todos procuram por fotos
antigas para o casamento do sobrinho, Ladjane vem da cozinha, onde está envolvida
no preparo do almoço de todos e mostra uma foto de seu filho falecido, que carrega na
carteira. A reação é de total constrangimento, um incômodo pontuado pelo silêncio que
se aproxima a um “sinto muito”, por educação.

Ladjane mostrando a foto
de seu filho para Clara, seu
irmão e sua cunhada.
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Juvenita (Andrea Rosa), a empregada cujo nome foi esquecido por Clara, volta a
surgir como ameaça nos pesadelos da protagonista. A apresentação de uma empregada
que rouba as jóias da patroa é a uma simbologia sintomática que carrega em si um julgamento muito frágil, mas muito comum nas relações brasileiras de trabalho doméstico.
Ao pontuar o sintoma, o filme retoma as discussões sobre o caráter escravista inerente
à determinados tipos de relações de emprego ainda presentes no país: empregados que
apesar de serem passados de geração em geração dentro de uma mesma família, saltam
à consciência, os medos e os tormentos de seus patrões.

Imagem do pesadelo de
Clara: Juvenita roubando
suas jóias.
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Em Bacurau, diferente dos dois filmes anteriores, o autor não recorre, com
frequência, ao uso do mesmo artifício para criar uma mediação entre o passado e o
presente. A memória da cidade, como já vimos, é viva e rememorada pelos próprios
moradores. Está presente no museu, nas músicas do repentista da cidade e nos ritos do
cotidiano. Como comenta o entrevistado Victor Guimarães a respeito de uma destas
cenas de tradição popular trabalhada no filme: “a cena da capoeira, ao som de uma
música eletrônica de John Carpenter, por exemplo, é um trabalho com a herança. Uma
herança já contida em Barravento (1962), de Glauber Rocha, e agora ressignificada, ao
som de uma música eletrônica” (Guimarães, 2020).

Estrangeiro entrando no museu
histórico da cidade.
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Retratos, utensílios e ferramentas
expostas no museu da cidade.
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Cenas de capoeira em
Barravento, de Glauber Rocha
(acima) e Bacurau, de Kleber
Mendonça (abaixo).
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O artifício da imagem fantasmagórica surge apenas no final da narrativa quando Dona Carmelita (Lia de Itamaracá), a matriarca da cidade, velada no início do filme,
aparece no alto do morro e olha, fixamente, o invasor estrangeiro de Bacurau. Uma
aparição de caráter divino; um anjo que, em paz com a história, não se desespera e nem
se aflige com o futuro da memória coletiva que alimenta o modo de resistir da pequena
cidade. Dona Carmelita olha para trás. Ao fundo e à frente de seu tempo está a cidade.
Mas é lá, no passado, que ela encontra as reminiscências e as lutas de uma época que
atravessam, ainda hoje, o tempo de todos.

Dona Carmelita, ao centro do enquadramento, olhando o líder dos estrangeiros
a sua frente.
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CONSIDERAÇÕES
FINAIS

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como uma expressão intimamente ligada à realidade em que se inscreve, o
cinema brasileiro carrega, desde o início, uma forte ligação com as alternâncias político-sociais inerentes ao país, e que, por vezes, cercam o exercício da atividade, impedindo sua continuidade e consolidação. Na primeira parte do trabalho, constatamos, no
movimento do Cinema Novo, e ao lado de seu mais importante representante, Glauber
Rocha, uma nova proposta de leitura social para o suporte das narrativas fílmicas do
movimento. Como já citamos e reiteramos a afirmação de Gomes (1966): “o antigo
herói desocupado da chanchada foi suplantado pelo trabalhador”. Já em seu início,
a pesquisa apontou para a necessidade de se traçar caminhos que levassem em conta
também a perspectiva social como parte inerente à investigação. Desse modo, a partir
de dois importantes filmes do autor, Deus e o Diabo na Terra do Sol e Terra em Transe, foi
possível ilustrar o tom - de esperança à desilusão - próprio do período que antecede o
golpe de estado, e mesmo depois, em sua consolidação.
Na segunda parte do trabalho, A utopia vazia e a Retomada, discutiremos
o modelo político instaurado nos anos posteriores à ditadura e suas consequências
no cenário artístico e cultural local. Como uma atividade intrinsecamente ligada às
questões políticas, o cinema aparece também como expressão fragilizada durante
períodos em que a leitura da história e de sua respectiva imagética serve melhor se
esquecida. Assim, marcado por incertezas políticas e econômicas, e em detrimento
de uma narrativa ligada às conquistas coletivas e de crescente participação popular,
o cinema encontrou um terreno fértil para o desenvolvimento de temas e produções
que tomavam emprestado a narrativa individual do sujeito como componente descritivo e social do país. O filme Eles Não Usam Black Tie ilustra um pouco do que
foi a derrocada e a transposição da perspectiva coletiva, frequentemente reforçada
na visão cinemanovista, para outra de viés estritamente individual e protagonizada
pela Figura do ressentimento.
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Guiados por esta percepção inicial e após a realização das entrevistas, foi possível compreender melhor as aproximações que despontaram entre os filmes realizados por Glauber Rocha e Kleber Mendonça Filho. Encontrar uma relação íntima com
a memória do país em ambos os autores, foi o elo de ligação que melhor justificou
as indagações primárias desta investigação. Entre as imagens de arquivo de Kleber,
encontra-se muito do que Glauber flagrou para o mesmo país: o homem do campo e
o latifúndio, as relações de poder entre classes e o racismo estrutural presente e perpetuado no tempo. É, de modo geral, a leitura histórica presente na filmografia dos
dois autores, um rico e importante material para a rememoração e elaboração de um
tempo. Seja esta narrativa de caráter individual ou coletivo, o comprometimento com
a interpretação do corpo social revela-se como um importante exercício no trato com
a memória do país, uma vez que confere às narrativas uma carga intensamente viva:
propõe o exercício de rememoração por meio de imagens mediadoras que, por sua
vez, descortinam estruturas de poder veladas e em perfeito funcionamento dentro do
aparelho social atual. Como afirma o próprio realizador ao ser questionado sobre o
caráter premonitório atribuído a seu último filme Bacurau, “não conseguimos prever
nada, só repetimos os erros históricos que ficam voltando o tempo todo no Brasil (...)
A história explica o presente e deveria nos preparar para o futuro, mas o Brasil, ao
meu ver, fica andando em círculos e repetindo os mesmos erros”19.
Em suma, o estudo confirmou a aproximação existente entre os dois autores,
bem como permitiu o entendimento de muitas das limitações e possibilidades presentes
na atividade cinematográfica. Constatou-se que as dimensões social e política, presentes
na construção das narrativas de ambos os autores, são, certamente, reveladoras para o
entendimento do corpo constituinte do país e de suas dinâmicas sociais; que tal combinação, cinema e memória, pode efetivamente contar a história de diferentes maneiras, e
no caso investigado, ela se dá pela exigência dos fatos e não por seu apagamento.

Trecho da participação do autor em aula (online) para o curso Kleber Mendonça em foco, oferecido pela
Casa Guilherme de Almeida, em agosto de 2020.

19
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ANEXOS

TERMO DE CONSENTIMENTO

Solicito a sua participação num estudo de investigação no âmbito acadêmico para o
mestrado em Design da Imagem da Faculdade de Belas Artes da Universidade do
Porto. O objetivo desta entrevista é debater alguns aspectos relacionados ao cinema
e sociedade do Brasil contemporâneo, notadamente às figuras de representação
presentes nos filmes O Som ao Redor (2012), Aquarius (2016) e Bacurau (2019),
do realizador Kleber Mendonça Filho.
A sua participação neste trabalho é fundamental e, neste sentido, gostaria de contar
com o seu consentimento para uma entrevista exploratória, que será gravada, uma vez
que facilita o trabalho de transcrição. O conteúdo da entrevista será utilizado apenas
para fins acadêmicos e você poderá desistir a qualquer momento, uma vez que a sua
participação é voluntária.
Qualquer esclarecimento sobre a investigação poderá ser tratado diretamente com a
investigadora pelo email nierodrigues@gmail.com

Participante: _______________

Pesquisadora:
Stephanie Rodrigues
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MODELO DE ENTREVISTA

1- Na cinematografia brasileira existem algumas figuras de representação consoantes à
época em que se inscrevem. Por exemplo, a figura justiceira do Cinema Novo ligada ao
tom revolucionário da época. Que tipos de figuras de representação você apontaria na
produção destes três filmes?

2- Quais apontamentos você faria com relação aos diferentes tipos de resistência assumidos pelos personagens de cada filme?

3- Retomando a experiência do Cinema Novo, de seu ponto de vista, existem paralelos,
nomeadamente alegorias e símbolos que são reafirmados e/ou ressignificados pelo autor?

4- Em relação ao período político atual brasileiro e, sobretudo, o último filme Bacurau
(2019), que observações você acrescentaria ao processo de recepção do filme no país?
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ENTREVISTAS

ENTREVISTA A DANIELA GILLONE
Ana Daniela de Souza Gillone é professora e pesquisadora com pós-doutorado pelo Departamento de
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP), onde desenvolveu pesquisas sobre
a estética e a política do cinema brasileiro com bolsa CNPq (2010) e FAPESP (2011-2014). Doutora
(2003-2007) e Mestre (2000-2002) pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS) da
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) - campus Franca. Bacharel em
Comunicação Social (Habilitação em Jornalismo) pela Universidade de Ribeirão Preto (1989-1993).

1- Na cinematografia brasileira existem algumas figuras de representação
consoantes à época em que se inscrevem. Por exemplo, a figura justiceira do
Cinema Novo ligada ao tom revolucionário da época. Que tipos de figuras
de representação você apontaria na produção destes três filmes?

Deus e o Diabo na Terra do Sol é um filme que resgata as jornadas coletivas. Nós
temos tanto o cangaço, como o messianismo religioso. Podemos pensar na representação da
Guerra de Canudos e no cangaço, duas situações nas quais estas figuras, as figuras justiceiras foram mortas por militares e pela polícia. No caso, Antônio das Mortes, a personagem
simbólica que representa também um coletivo, o coletivo dos militares, aqueles que vão
acabar com o messianismo religioso posto naquela situação como a guerra e também com
os cangaceiros, deixando apenas duas personagens vivas: Rosa e Manuel. Essa figuras, no
cinema atual, nos filmes do Kleber, são retomadas em Bacurau, por exemplo. Aquele vilarejo
do filme de Kleber é também a comunidade dos últimos cangaceiros. O museu da cidade
serve justamente para isso, para mostrar quem foram as pessoas que fundaram a cidade, a
comunidade de Bacurau.
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Uma pauta recorrente nos filmes do Kleber é a luta de classe, também muito presente nos filmes do Glauber. Por exemplo, em O Som ao Redor, o autor discute como se dão as
relações entre a casa grande e senzala, ou entre o colonizador e o colonizado ainda nos dias
de hoje. Então nesse filme, percebe-se nas imagens do presente, situações do passado escravocrata que se perpetuam. No caso desse filme, ele ressignifica essa relação com o mercado
imobiliário, depois faz o mesmo em Aquarius, para mostrar como a condição do capital, nessa relação de que os mais fortes vencem os mais fracos, se dá como herança de um passado
da casa grande e senzala. O autor retoma a isso para questionar como essas estruturas se manifestam hoje. Existe, em O Som ao Redor, a figura de João (Gustavo Jahn), o neto do senhor
proprietário da maior parte dos imóveis do bairro. Ele trabalha com o patrimônio do Avô e
esse patrimônio é herança da tradição do latifúndio, da casa grande e das relações de abuso
entre patrão e empregados. Quando surge a figura do segurança no filme, o que está em
pauta é a vingança de dois homens que tiveram o pai morto pelo avô de João. Ao meu ver,
Kleber retoma muito do que Gilberto Freyre mostrou no livro Casa Grande e Senzala (1933),
no qual Freyre explica como se manifesta culturalmente essas relações do passado do Brasil
ainda hoje. As estruturas em ruínas da casa grande, ainda presente na fazenda de Bonito, no
Recife, mostram um pouco sobre isso. No livro é também colocado por Freyre que naquelas grandes estruturas até mesmo sangue de escravos era usado como óleo nas construções.
Freyre relata casos de senhores que matavam escravos para ter o óleo para levantar essas edificações pesadas; casas que, nas gerações seguintes, segunda e terceira, já estariam em ruínas,
assim como aparece no filme. Nesse sentido, Kleber escolhe trabalhar de forma alegórica.
Por exemplo, na cena da cachoeira, na qual o espectador vê a água vermelha, isso possibilita
mediações com o passado escravocrata e mediações com a própria história de vingança dos
vigias. Como não relacionar aquela água com sangue? O filme propõe que ali, naquela divisa
de terras, o pai dos vigias morreu. Ali é uma alusão ao sangue derramado dessa família e de
outras famílias que também viviam nas condições do latifúndio. Em Deus e o Diabo na Terra
do Sol, Glauber Rocha coloca o mesmo problema com o latifúndio. Ali, temos a figura de
Manuel que, em um confronto, mata seu patrão por causa de algumas vacas. Kleber repete o
mesmo esquema narrativo para mostrar essa mesma disputa de classe.
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Trabalhando isso num contexto recente, no Recife, o autor recorre a um desenho de som, o som que está ao redor, vários ruídos, que provocam o espectador para
um reconhecimento de clima de horror, um recurso semelhante ao que Lucrécia Martel
faz no cinema argentino. O autor, através do som, coloca o clima de suspense. A Lucrécia Martel quando vai escrever um filme, ela pensa ele pelo som e o Kleber fez algo semelhante a isso em O Som ao Redor. O espectador fica o tempo todo preso a uma tensão
de que algo pode acontecer a qualquer momento.
Eu escrevi um artigo sobre o filme O Som ao Redor e ele foi publicado na revista
Imagofagia. O título é “Imagens do passado para pensar o presente e vice versa” 20. Foi
publicado em espanhol. No artigo, eu começo analisando os planos fotográficos em
preto e branco que o Kleber coloca no início do filme. Ali o autor mostra um pouco
como eram as lutas e as conquistas dos latifundiários. Em Aquarius ele faz o mesmo,
também coloca um pouco de passado. Há também toda uma camada de passado escravocrata que ele traz para os seus filmes. Temos as relações de lutas de classes e como
elas, hoje, se manifestam na contemporaneidade. Ele as coloca em algumas situações, tal
como na cena em que aparece a empregada em seu quartinho que não tinha espaço para
ela conseguir se vestir direito. Como eram as representações dos negros? Como aparecem as pessoas de distintas classes sociais no filme? O autor também retrata a hipocrisia
da classe média, quando, por exemplo, João tenta se livrar dos traços senhoriais, mas não
consegue. Mesmo que ele trate bem a empregada, como uma pessoa da casa que pode até
mesmo levar os filhos para o trabalho, isso não é diferente, já era um costume também da
senzala e da casa grande. No filme, fica cada vez mais evidente o quanto essas questões do
passado vão se repetir no presente. Nesse artigo eu analiso todo esse percurso e trato também da condição da estética do filme, do realismo e da política das imagens. O que é considerado realismo crítico e como nós podemos perceber esse realismo no filme e como
pensar a política das imagens? Eu descrevo cada um dos planos fotográficos iniciais,
falo sobre essa condição da casa grande e de sua história e o quanto ele vai buscar dessa
memória para trabalhá-la no presente. Depois disso, nós temos também vários outros

20
Disponível em: http://asaeca.org/imagofagia/index.php/imagofagia/article/view/1265/1163
Acesso em julho de 2020.
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elementos realistas. O som, por exemplo, que provoca o horror e até mesmo a apresentação da maldade entre as diferentes classes sociais, principalmente na classe média. Ele
coloca essas questões como um sintoma do presente, marcado pelas novas formas de
opressão que pronunciam esses fantasmas do passado. Para trabalhar essa condição de
fantasma, o autor trabalha com cenas fantasmagóricas. Quando, por exemplo, o jovem
e sua namorada estão na casa de engenho, em Bonito, Pernambuco, tem o momento em
que os dois visitam a senzala situada abaixo da casa grande, eles ouvem som de passos
do avô que anda pela casa, em cima da senzala. O espectador sabe que os passos são
do avô, mas tudo isso é para pensarmos nos fantasmas do passado. Tanto é que temos
também vultos de uma criança negra que não chega a aparecer em detalhes.
Eu coloco a mediação como uma questão para pensarmos o passado, o presente e o realismo crítico, que é uma forma de realismo que postula relações mediadas. O
espectador vê o filme no agora, mas entende a perspectiva histórica e política colocada
pelo diretor no filme. Permite que o espectador faça mediações com o que ele vê na tela
e a realidade social. Então o espectador vê na tela uma situação presente de dois vigias
querendo acertar as contas com um senhor que matou o pai deles e entende que isso reverbera estruturas muito antigas do passado escravocrata do Brasil. Ainda nesse sentido
da mediação, o autor quer que o espectador saia de uma posição passiva e passe a fazer
relações dialéticas com a própria realidade político e social e histórica do país.
Nós temos, nos filmes do autor, uma função das fotografias que é a de dar inteligibilidade aos fenômenos históricos. Kleber usa as fotos do passado para o espectador
poder ver o que foi aquele espaço, aquela locação, e como hoje é mostrada como ruína
do passado. Há várias cenas que apontam sempre para uma associação com o período
histórico. O mesmo acontece em Aquarius e em Bacurau. Ele utiliza imagens de arquivo
para o espectador fazer essas associações. Nós temos, nos outros dois filmes, o impacto
que a fotografia tem na construção narrativa porque faz visível uma política de representação, um dado imediato e o dado da mediação. O dado imediato é o que se mostra
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de forma literal e o dado da mediação é o que você vai relacionar com aquela imagem.
Nesse mesmo artigo eu falo que as imagens fotográficas, em especial, as de arquivo estão saindo dos gêneros específicos como documentários e indo também para as ficções.
São novos elementos para a gente investigar as relações entre as questões políticas das
imagens, as mediações entre o passado, o presente e o estilo desses filmes.
2- Quais apontamentos você faria com relação aos diferentes tipos de
resistência assumidos pelos personagens de cada filme?
Em O Som ao Redor, nós temos o pragmatismo do pobre: pessoas interessadas
em sua própria sobrevivência e motivadas pelo egoísmo. Tem, por exemplo, aquela
mulher que joga um sonífero para o cachorro dormir, uma ação moldada apenas pelo
seu interesse e de forma muito pragmática. Ali, a maldade é maquiada e quase não
se percebe a maldade num ato como esse. Essas figuras, a do ressentido e a do pobre
pragmático, passa a surgir no cinema por conta de um esvaziamento das utopias. Com o
neoliberalismo, desaparece a utopia e prevalece o ressentimento, de acordo com o pensamento de Fredric Jameson 21 e que há um diálogo com as caracterizações feitas por
Ismail Xavier 22.
Uma condição mais recente no cinema é a retomada das lutas coletivas, como temos em
Era o hotel Cambridge (2016), de Eliane Café, assim como o último filme de Kleber. Por
exemplo, em Bacurau os interesses individuais deixam de prevalecer. As personagens
atuam por condições em comum, pela comunidade, por Bacurau, por todos que ali moram. Ao colocar uma população organizada que defende seus interesses e seu território
frente à invasão estrangeira, o autor recupera a utopia do Cinema Novo, assim como em
Deus e o Diabo na Terra do Sol.
Sobre o filme Aquarius, eu também tenho um texto chamado Arquivos do tempo 22, no
qual eu falo da condição da memória como questão central e recorrente no filme. Nós temos
a jovem Clara, interpretada pela Bárbara Colen e a relação com seus parentes e amigos.
Temos cenas do passado que funcionam como metáforas que não dizem respeito so-

Fredric Jameson é um crítico literário, filósofo e teórico político norte americano conhecido por sua
análise das tendências culturais contemporâneas. É também escritor do notório livro Pós-modernismo: a
lógica cultural do capitalismo tardio (1989).
22
Ismail Xavier é um teórico e professor de cinema brasileiro da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA - USP).
23
Disponível em: https://www.academia.edu/39883027/Arquivos_do_tempo
Acesso em julho de 2020.
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mente à vida sentimental da protagonista, mas também sobre a construção do seu presente no qual ela precisa reagir contra as negociações perturbadoras de uma construtora
que tem interesse na compra do apartamento dela: lugar onde ela viveu seu tempo de casada e tem ali todas as recordações de sua vida. Portanto, em Aquarius, Kleber também
retoma à noção Freyriana que critica a estrutura da casa grande e senzala, frente aos
mandos dos colonizadores, mas agora essa estrutura é colocada num contexto retórico,
mais amplo, que é o de resistência às atuais mudanças impostas. Nós temos de novo
a especulação imobiliária, há também um jovem herdeiro envolvido na especulação
imobiliária e há a personagem de Clara (Sônia Braga), a protagonista, que está disposta
a não ceder às táticas ardilosas do jovem corretor, porque ela quer permanecer ali com
a sua coleção de lp’s, livros e memórias. Ela é um arquivo. Um arquivo de cinema, um
arquivo dessas memórias, então o filme faz essa crítica à obsolescência da tecnologia, de
que tudo se desgasta, fica velho e precisa ser substituído. É uma substituição imposta,
mas Clara não a quer. Ela não quer deixar de ter o apartamento dela naquele prédio
antigo, então nós temos uma personagem que tem toda uma reação a esses padrões
impostos. Nós temos a determinação de uma protagonista que, na construção de sua
experiência, nos mostra o quanto o autor está preocupado em tocar as feridas de uma
sociedade que ainda não superou o machismo e o racismo. Por exemplo, quando o corretor vira para Clara e diz “você é mesmo moreninha. Para chegar aqui, deve ter sofrido
muito”. Nesse momento, ela o chama de passivo agressivo, alguém que usa as palavras
de forma dissimulada. Com isso, ele quer dizer que ela tem suas origens na escravidão.
Em Aquarius, fica evidente esse tipo de preocupação do diretor.
No caso de Bacurau, sem dúvida, é o filme que mais pontos de contato tem
com o Cinema Novo, porque o autor retoma às lutas coletivas. Em nenhum desses dois
primeiros nós temos isso, mas em Bacurau sim. No filme, as pessoas defendem seus
ideais, suas propriedades e suas condições perante o capitalismo e o colonizador. O autor
resgata a figura do cangaceiro para mostrar que existe a necessidade da luta coletiva para
existir a dignidade do povo brasileiro.
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3- Retomando a experiência do Cinema Novo, de seu ponto de vista, existem
paralelos, nomeadamente alegorias e símbolos que são reafirmados e/ou
ressignificados pelo autor?
Eu acredito que o que está muito presente nos filmes do Kleber são as relações
de luta de classes, a própria figura do cangaceiro que reaparece, que se repete, assim como
também estavam nos filmes do Glauber. Em O Som ao Redor, por exemplo, ele discute
a relação entre a casa grande e a senzala e entre os colonizadores e os colonizados a fim
de estabelecer um paralelo com os dias atuais. Faz isso para possibilitar que o espectador
enxergue relações e situações do passado escravocrata nas imagens do presente. Em O
Som ao Redor e em Aquarius, trabalha essa condição através da especulação imobiliária
que trata da condição do capital dentro das relações entre os mais fracos e os mais fortes e
em Bacurau, traz de volta a figura do cangaceiro.
4- Em relação ao período político atual brasileiro e, sobretudo, o último
filme Bacurau (2019), que observações você acrescentaria ao processo de
recepção do filme no país?
Bom, eu penso que a crítica é uma das forma de você avaliar a recepção de um filme
no país. No caso de Bacurau, nós temos, por exemplo, Jean-Claude Bernardet 24 que
fez um comentário pequeno, em seu perfil no facebook, afirmando que o Kleber está
fazendo um filme para a bolha; um filme que será discutido apenas entre os intelectuais e entre as pessoas que sabem o que aqueles elementos do filme significam, assim
como acontecia no Cinema Novo. Já em outras críticas, por exemplo, a de Ivana Bentes 25, aponta à potencialidade do filme. Há uma mensagem à ideia de uma utopia e de
necessidade de organização de guerrilha contra abusos que, ali no filme, são representados por um grupo estadunidense que, com a ajuda de políticos locais, quer tomar
posses de propriedades alheias. O que o autor faz, nesse sentido, é uma alegoria.

24
25

Jean-Claude Bernardet é um teórico de cinema, crítico, cineasta e escritor.
Ivana Bentes é professora, curadora e pesquisadora acadêmica que atua na área de comunicação e cultura.
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ENTREVISTA A RICARDO PEREIRA
Ricardo Pereira é Mestre e Doutor em Educação pela Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp). Graduação em Comunicação Social (PUC-Campinas) e Pedagogia (Unicamp). Professor
de Comunicação e Educação. Curador de filmes no Museu da Imagem e do Som de Campinas,
responsável, entre outros, pelo ciclo “Revisão do Cinema Brasileiro” (2015-2020). Escreve sobre Cinema
para a Carta Campinas.

1- Na cinematografia brasileira existem algumas figuras de representação consoantes à época em que se inscrevem. Por exemplo, a figura justiceira do Cinema Novo ligada ao tom revolucionário da época. Que tipos de
figuras de representação você apontaria na produção destes três filmes?
Eu penso que uma das características presente no cinema produzido por Kleber Mendonça Filho e penso também que seja isso que o aproxima do cinema novo é a
resistência. Outra semelhança é que ele é também um intelectual que usa o cinema para
fazer algumas discussões políticas e históricas. No caso dos três filmes, O Som ao Redor,
Aquarius e Bacurau parece que todos eles, em algum momento, estão comentando sobre
o momento histórico em que eles são produzidos, por isso chamá-los de alegóricos é algo
que me incomoda um pouco, pois não me parece ser um cinema alegórico, pelo contrário, o acho muito explícito e direto. Penso que se alguém for assistir Bacurau daqui trinta
anos, não vai precisar saber sobre o contexto histórico para apreciar e entender o filme
e acho que o mesmo ocorre com Aquarius e com O Som ao Redor. Essa característica é
diferente dos filmes do Cinema Novo que exigem um conhecimento histórico do momento em que foram produzidos. O próprio Deus e o Diabo na Terra do Sol, no período
de 1964, e Terra em Transe têm um pouco dessa exigência.
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Não podemos deixar de fazer uma avaliação do que é ser um jovem de classe
média nos anos 60 e hoje. Acho que não podemos esquecer que houve uma decadência
do ponto de vista de formação cultural e que o grande legado da ditadura foi ter interrompido uma linha de pensamento e sentimento de nação que vinha se construindo
desde os autores dos anos 30, dos autores do Cinema Novo, dos economistas e historiadores como Celso Furtado, Caio Prado Júnior. O golpe militar rompeu com tudo isso
e não colocou nada no lugar e acho que esses cineastas estão, agora, retomando a tudo
isso, porém não de uma forma teórica que afugenta, mas sim de uma forma que aproxima. Assim, sem perder de vista a aproximação do público, o autor mantém seu projeto e
a discussão política que propõe, algo que foi muito mais difícil para o Cinema Novo devido ao hermetismo de seus filmes que afastava mais que aproximava. Se fizermos uma
comparação com o cinema nacional recente, temos o exemplo de Cidade de Deus (2002),
de Fernando Meirelles. É um filme bom, provoca discussões, mas falta, na discussão do
autor, projeto revolucionário. O cinema dele é muito bem feito e crítico, mas não sabemos exatamente o que oferece. O próprio Padilha, quando faz o Tropa de Elite (2007),
nós não sabemos exatamente se aquilo é uma denuncia ou se no fundo é uma defesa. O
fato de eu não conseguir determinar se é uma coisa ou outra já mostra a falha. Mostra
que falta projeto político nesse cinema, diferente do Kleber Mendonça Filho. Basta
acompanhar as entrevistas do Kleber para vermos que o posicionamento dele é claro,
por isso eu penso que a ponte estabelecida entre o Cinema Novo e o cinema dele está aí.
Ele utiliza o cinema, como esses cineastas do Cinema Novo também utilizavam: para
comentar o momento político em que o país atravessa. Acho que nos três filmes o autor
faz isso muito bem sem perder de vista a aproximação com o público, pois seus filmes
são muito acessíveis. O autor não faz uso de figuras simbólicas. No Cinema Novo existia um cuidado maior com a clareza da mensagem até mesmo pela questão política e de
censura da altura. Agora, nas figuras que o Kleber apresenta, a mensagem é clara: não
é para se adaptar e nem somente resistir, é para reagir. Parece que o discurso é o de que
precisa existir um lado mais prático. Nos filmes as diferenças são marcadas pela questão
da classe, mas diz respeito também ao movimento negro, ao movimento feminista, ao
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movimento LGBT, às minorias e quando o autor junta isso à história, a nossa história
de confronto que é diferente da história de povo pacífico que nos é vendida, ele a coloca
como ação contundente. O mesmo acontecia com Glauber quando recuperava a reação
do oprimido nas figuras do Lampião e Antônio Conselheiro. Ele não fazia para explicar as ações violentas destas figuras, mas sim para legitimá-las. Assim como no final de
Bacurau, quando uma personagem pergunta se será que a Lunga foi muito violenta, a
resposta é não.
2- Quais apontamentos você faria com relação aos diferentes tipos de
resistência assumidos pelos personagens de cada filme?
Acredito que mais que uma figura de representação, o autor é muito claro ao
construir o contexto abordado em cada filme: “eu estou falando dessa camada, que
está dentro de uma circunstância social, sendo vítima de uma opressão e reagindo de
uma forma clara. Portanto não me parece que ele está criando tanto simbolismos como
no Cinema Novo acontecia. Acredito ser essa a grande fonte de seu cinema: conseguir
ser extremamente popular e ao mesmo tempo político. Kleber apresenta como cada
personagem, dentro de seu contexto de classe, reage a uma determinada situação de
confronto. Se em O Som ao Redor, os seguranças e especialmente a personagem de Irandhir Santos, parecem ter uma noção e compreensão de até onde eles podem ir no que
pretendem alcançar, em Aquarius, a personagem de Sônia Braga, da classe média, tem
toda uma formação que a permite reagir também, porém dentro das legalidades. Em
Bacurau, essa relações se tornam ainda mais claras. Em O Som ao Redor, a apresentação
da narrativa é muito sutil. Ele apresenta aquele bairro da classe média de Recife, suas
personagens, seus conflitos e seus sons que incomodam mais as relações ali presentes
numa crescente tensão até chegar naquele desfecho que é, para mim, inesperado. A figura do segurança é apresentada como uma milícia, a que oferece a segurança e ao mesmo
tempo se torna a própria ameaça do espaço. No entanto há também a figura daquele
senhor que já ocupa um lugar de poder, ou seja, há uma disputa entre milícias. Quando
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ele traz aquele desfecho que está ligado a uma vingança, tem um dado interessante ali
que justifica historicamente a ação do justiceiro. Em Aquarius, eu acho que a situação
é muito diferente. Tem um dado quase que premonitório, por que ao meu ver, é muito
claro a questão da injustiça que a personagem da Sônia Braga sofre em um contexto no
qual ela não vê escapatória, pois todos os mecanismo que ela acreditava que a protegia,
não serviam. De certa forma isso era muito próximo ao que estava acontecendo no
plano político do país. O autor também traz para Aquarius a questão da especulação
imobiliária, que é uma condição do espaço urbano. Então pra mim, o mais rico do filme
é mostrar que mesmo essa rede de proteção da qual a classe média se serve é frágil e
não garante nada: o mais forte vai vencer. Por mais que o filme tenha um outro desfecho, ele aponta isso para nós. Já em Bacurau não há mais legalidades! Se traçarmos um
paralelo político com os acontecimentos do país: eu posso passar por cima da lei para
tirar uma presidenta, posso passar por cima da lei para prender um adversário político
e posso ficar dois anos sem saber quem matou uma vereadora no Rio de Janeiro 26. Já
não há mais leis e se as que existem são apenas para os pobres, porque então precisamos
respeitá-las. Nesse sentido, a cidade se auto organiza sem respeitar as leis. Lembra um
pouco o que Glauber fez em Terra em Transe (1967), como quem provoca a esquerda:
“vocês acharam que tinham força política para segurar a barra, mas não tinham”, por
isso é um filme tão forte e vai manter essa força enquanto for provocativo na relação
com o cenário político atual.
3- Retomando a experiência do Cinema Novo, de seu ponto de vista, existem
paralelos, nomeadamente alegorias e símbolos que são reafirmados e/ou
ressignificados pelo autor?
Eu acho que sempre que falarmos de cinema brasileiro, é normal retornarmos
ao Cinema Novo. É o zero do nosso cinema, foi quando deixamos de ser cenográficos,
passamos a filmar o real e alinhamos cinema a projeto social. E como eu comentei, foi
esse o projeto interrompido pelo golpe. Ficamos na falta com a história. Estamos hoje

O entrevistado se refere ao assassinato da vereadora Marielle Franco em 14 de março de 2018.
Até a finalização deste trabalho, o crime cometido ainda não teve suas investigações encerradas.
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ainda tentando responder algumas questões que o Cinema Novo fez lá atrás. Questões
como o popular e o político; a participação do estado na fomentação do cinema e do
ponto de vista estético, a tecnologia que favorece algumas mudanças no cinema atual.
Tudo está mais acessível hoje e há uma necessidade de não ser indiferente com a realidade nacional. Se não foi isso, talvez o cinema dele fosse outro, mas as condições políticas
quase que o obrigaram a fazer o cinema que faz. O cinema brasileiro depende muito da
política do país: a liberdade da produção, os patrocínios do estado, tudo isso faz parte
da defesa da atividade. Já não é apenas uma posição política, é pensar sobre uma política
de cultura que favoreça e viabilize a atividade cinematográfica. É uma reação do campo
cultural e é o momento histórico que levou o cinema brasileiro a fazer essas mesmas
questões hoje, mas de uma forma muito menos alegórica que a linguagem do Cinema
Novo. Eu acredito que o Cinema Novo trabalhava com muitas alegorias por uma questão de censura, era preciso um trabalho para que o filme fosse aceito. Hoje nós ainda
podemos falar e não precisa de tanta alegoria. Portanto, acredito que a linguagem atual
é mais uma questão de contexto político que propriamente um resgate ao neo realismo e
alegorias do Cinema Novo.
4- Em relação ao período político atual brasileiro e, sobretudo, o último
filme Bacurau (2019), que observações você acrescentaria ao processo de
recepção do filme no país?
Em um cenário em que tudo foi esvaziado no governo Bolsonaro, eu acho
que o Kleber acabou fazendo com que o espectador se visse no filme. Aliás teve uma
discussão bem interessante sobre as diferentes reações da crítica sobre o filme nas
diferentes regiões do país. No sudeste, por exemplo, tivemos críticas que colocaram em
primeiro plano a questão da violência como um fator problemático no filme, ao passo
que no nordeste a reação foi inversa. O próprio filme coloca discussão entre o sudeste
e o nordeste nas figuras dos forasteiros. Então acho que é um ponto interessante esse
do espectador se reconhecer naquela comunidade e compreender a importância do
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reconhecimento da nossa história. O museu de Bacurau mostra isso. E eu acho que
no campo estético, Kleber recorre a um modelo de cinema muito reconhecido pelo
público em geral: o cinema de Hollywood. O autor faz isso, justamente, para trabalhar
com os referenciais que o público já está acostumado. A violência explícita de Bacurau,
o heroísmo reforçado na figura de Lunga - uma figura trans - a comunidade, o espaço
criado, faz uso de todo um referencial já familiar ao público. Foi isso, a meu ver, que fez
de Bacurau um filme forte e também de mercado. Ocupou, por meses, salas de cinema
em shoppings, e as pessoas voltavam até mesmo para rever, houve toda uma manifestação em torno do filme. Portanto, penso que, ao pensar nas questões políticas de nosso
tempo, o autor traçou um norte para as novas produções. Muitas destas questões estarão
presentes em narrativas futuras e penso que Kleber deu início a esse caminho com um
cinema que consegue se comunicar com o grande público, sem perder de vista o rigor e
a denúncia. Um projeto, ao meu ver, semelhante ao do Cinema Novo.
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1- Na cinematografia brasileira existem algumas figuras de representação
consoantes à época em que se inscrevem. Por exemplo, a figura justiceira do
Cinema Novo ligada ao tom revolucionário da época. Que tipos de figuras de
representação você apontaria na produção destes três filmes?
Quando você questionou sobre a figura do justiceiro presente no Cinema
Novo, me lembrei que, em certa medida, a figura do segurança (Irandhir Santos) de
O Som ao Redor retoma um pouco a isso, porque ele é um personagem que se infiltra
na casa e só ao final do filme a gente descobre que ele é também um vingador. É uma
figura vingativa que vem para fazer justiça em relação ao seu passado e a seus pais, e
que encerra a narrativa em chave de vingança, que era também um tom importante
para Glauber. No próprio Deus e o Diabo tem um pouco disso, de vingança.
Em Aquarius, a personagem de Clara (Sônia Braga) é um caso complexo. O filme
foi lançado em 2016 e estávamos naquele período de manifestações Fora Temer 27 no país.
Penso que por isso, essa personagem foi lida como uma personagem de resistência e
como uma heroína da esquerda. A leitura do filme foi muito nessa chave, como se ela
desse voz de resistência a uma esquerda no país. Pra mim, desde a primeira vez que

Fora Temer foi o mote dos protestos populares contra o governo de Michel Temer, com início
em 2016, após o impeachment de Dilma Rousseff.
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vi o filme, ficou claro que se tratava de uma burguesa conservadora que não aceita
perder sua casa e seus ditos; alguém que quer defender a própria casa e seu direito de
morar em um bairro nobre de Recife, e para que aquilo não vire um prédio moderno.
Então acho estranho que ela tenha virado uma heroína. O próprio Kleber disse várias
vezes que ela não é uma heroína, na tentativa, talvez, de estabelecer uma diferença em
relação a essas leituras que a tomaram como uma. Eu acho que o filme não estabelece
de todo as diferenças críticas em relação a essa personagem.
Sobre Bacurau, eu penso que é um filme feito em tom maneirista. Um filme
com muitas camadas de imagens que lidam, de forma muito consciente, com a tradição. A cena da capoeira, ao som de uma música eletrônica de John Carpenter, por
exemplo, é um trabalho com a herança. Uma herança já contida em Barravento, de
Glauber Rocha, e agora ressignificada, ao som de uma música eletrônica. Sobre aquele
prefeito, eu poderia pensar nele como uma figura de Terra em Transe. Mesmo a personagem de Lunga (Silvério Pereira), lembra muito as figuras cangaceiras, Antônio das
Mortes, personagens do Cinema Novo. Ao mesmo tempo, essa figura tem um gênero
difícil de identificar. Alguns dizem “a Lunga” outros “o Lunga”. É uma figura com uma
definição de gênero fluido. Claramente uma releitura do passado, a partir do contemporâneo. Enfim, tem muitas coisas nesse sentido: os paulistas e cariocas que colaboram
com os estrangeiros também são figuras lidas a partir do contemporâneo. Na procissão,
tem o nome de João Pedro Teixeira, retomando Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho. Há também as canções de Sérgio Ricardo que o filme traz explicitamente,
e mesmo a canção de Gal Costa e Caetano Veloso que abre o filme como uma narrativa
entretempo. Em Bacurau, pensar o cinema contemporâneo em relação ao Cinema Novo
é onde a análise rende mais.
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2- Quais apontamentos você faria com relação aos diferentes tipos de
resistência assumidos pelos personagens de cada filme?
Em O Som ao Redor, essa figura justiciera, que é uma espécie de vingador
silencioso e ardiloso, se infiltra naquela região para se vingar de algo que não é apenas
pessoal, mas também histórico. O filme não é sobre a trajetória de um indivíduo e sim
sobre as camadas de violência incrustadas na arquitetura de Recife. É sobre como, por
exemplo, a casa grande se repete em um prédio da alta classe e nos dias atuais. Enfim, é
um filme sobre a história brasileira e sobre como ela se apresenta e se perpetua hoje.
No caso de Aquarius, eu penso que a protagonista é uma figura complicada,
como já disse. É uma conservadora que quer defender seus ditos e a possibilidade de
morar naquele bairro e, por mais que o filme queira ter consciência disso e estabelecer
alguma distância em relação a ela, eu acho que é pouco e fraco, porque ela é uma figura
muito amável: uma mulher que teve câncer, uma mulher sozinha que tenta buscar um
novo amor, então existe toda uma aura de simpatia em relação a ela, por isso acho tão
difícil nos distanciarmos. No final, por exemplo, quando ela vai com o pedaço de cupinzeiro até a construtora, essa coisa funciona como um pedaço de mundo que tinge uma
história e por isso ela acaba virando uma espécie de voz de subversão no filme.
3- Retomando a experiência do Cinema Novo, de seu ponto de vista, existem
paralelos, nomeadamente alegorias e símbolos que são reafirmados e/ou
ressignificados pelo autor?
Em O Som ao Redor, o tempo todo o filme é atravessado por imagens do passado. Começa com as imagens do engenho, na sequência inicial, e chega até o prédio na
cidade. Aquela rua é a casa grande. Essa relação historiográfica que Kleber faz a partir
da arquitetura é algo muito forte no filme. A cidade é vista a partir de seus fantasmas
e tem, incrustada em si, na aparência de uma novidade, toda a camada de violência e
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desigualdade, até o segurança chegar e abalar a ordem que esconde essa história. Vem,
de certa maneira, trazer essa memória à tona, mas só no final. O filme anuncia o tempo
todo que essa ordem pode ser abalada e grande parte da força da narrativa está nessa
construção, nessa coisa de anunciar que uma subversão da ordem está chegando.
Em Aquarius, eu penso que a personagem de Clara é uma figura nova em
relação ao cinema dos anos 1960 no Brasil. Não me lembro de uma figura ou de algum
filme que lidou com uma personagem burguesa dessa forma. Existem alguns filmes que
retrataram personagens burgueses, mas quase sempre burgueses atormentados, como é
o caso de Paulo Martins, de Terra em Transe; o jornalista poeta que abraça a revolução.
Mas aqui é diferente. Não existe no Cinema Novo, por exemplo, uma mãe de família
que tenha atingido esse aspecto heróico.
E Bacurau é um filme que assume uma visão alegórica muito forte. Diferente
dos outros dois que são mais aterrados no presente. Se assumir como uma distopia, já
o coloca num lugar mais simbólico, alegórico e apesar de ter muita coisa relacionada
ao cotidiano e ao presente, o filme se passa num lugar de fantasia. É um filme com um
roteiro de dez anos que foi lido como um filme de agora, por isso não penso que é um
filme tão refém do momento atual como se acredita.
4- Em relação ao período político atual brasileiro e, sobretudo, o último
filme Bacurau (2019), que observações você acrescentaria ao processo de
recepção do filme no país?
O momento atual, de certa maneira, sim, fez com que Bacurau tivesse uma
ressonância maior. Foi uma espécie de catarse para muita gente que viu o filme. Mas
penso que todos os filme do Kleber foram lidos com uma relação muito forte com
o período em que foram lançados. É portanto um filme que diz sobre um Brasil de
muito tempo e não apenas sobre o de hoje. O que o filme traz em termos de discussão
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sobre o colonialismo, por exemplo, não é uma discussão nova e a figura dos estrangeiros que chegam aqui também não. Portanto, é um filme que trabalha com as imagem
do passado e as sobrecarregam numa visualidade muito clara. Mesmo que passasse em
um outro tempo, poderia trabalhar com as mesmas questões, porque são questões inerentes ao país. Penso que Bacurau assumiu para si uma relação com os anos 1960 que
poucos filmes brasileiros fazem. Kleber faz isso explicitamente, desde as canções até os
personagens, e isso ainda é raro em nossas produções.
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TABELA: LEVANTAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DAS CENAS COM IMAGENS DE ARQUIVO

A exigência
da memória

O Som Ao Redor

Aquarius

Fotografias no início

Fotografias no início do filme.

do filme.
A câmera digital de Clodoaldo.

A memória
e o poder

A casa grande e o engenho.
Quadro homem imponente.

Fantasmas
do passado

Menino aranha.
Levante negro.
Vulto do menino na casa.
Cachoeira vermelha
no engenho.

Acervo musical de
Clara + entrevista.

bacurau

Museu da cidade de Bacurau.

Livro escrito por Clara.

Álbuns fotográficos
da família de Clara.
Fotografia do filho de Ladjane.
Fotografias no restaurante.
Clara no arquivo.

Antiga empregada de Clara.
Pesadelo de Clara.

Desaparecimento da
cidade do mapa.
Quadros da casa
dos estrangeiros.

Imagem de Carmelita.
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MAPEAMENTO IMAGÉTICO
(Com indicação do tempo da cena no filme)

O SOM AO REDOR (2012)

1:46

1:48

1:54

1:59

2:05

2:12

2:18

2:22

2:29

2:33

55:50

1:18:30
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1:18:50

1:24:14

1:37:48

1:39:20

1:40:26

1:43:25

2:01:03
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AQUARIUS (2016)

2:03

2:08

2:14

2:20

2:31

2:37

2:43

2:53

3:00

23:32

23:34

23:35

23:37

23:42

1:11:32

104

1:11:34

1:11:42

1:30:35

1:34:22

1:34:31

1:34:38

1:34:40

1:34:46

1:34:50

1:35:00

1:35:17

1:36:00

1:36:25

1:36:36

1:36:37

105

1:37:20

1:37:27

1:38:08

1:38:24

1:54:57

1:55:06

1:59:06

1:59:10

1:59:15

2:00:40

2:01:20

2:01:21

2:01:25

2:03:00

2:03:10
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1:37:20

1:37:27

1:38:08

1:38:24

1:54:57

1:55:06

1:59:06

1:59:10

1:59:15

2:00:40

2:01:16

2:01:18

2:01:20

2:01:21

2:01:25
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BACURAU (2019)

12:00

15:00

15:04

23:53

24:20

24:50

25:52

26:32

54:53

57:39

57:46

1:05:45

1:17:17

1:50:00

1:51:00

108

1:51:01

1:51:02

1:51:07

1:51:11

1:52:10

1:53:46

1:53:48

1:55:12

1:58:55
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MAPEAMENTO IMAGÉTICO DOS FILMES DE GLAUBER ROCHA
(Com indicação do tempo da cena no filme)

BARRAVENTO (1962)

11:11

16:20

47:25

DEUS E O DIABO NA TERRA DO SOL (1964)

15:10

32:48

35:56

1:13:25

1:56:36

1:57:20
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TERRA EM TRANSE (1967)

9:45

10:30

24:50

45:32

1:21:30

1:22:33

1:38:38

1:40:04

1:43:15

O DRAGÃO DA MALDADE CONTRA O SANTO GUERREIRO (1967)

0:02

2:50

5:45

111

7:25

23:10

28:30

1:17:40

1:22:20

1:22:40

1:29:10

1:34:25

1:37:18

112

FILMOGRAFIA

FILMOGRAFIA DE KLEBER MENDONÇA FILHO:
Bacurau no Mapa (2019)
Bacurau (2019)
Aquarius (2016)
A Copa do Mundo no Recife (2015)
O Som ao Redor (2012)
Luz Industrial Mágica (2010)
Recife Frio (2009)
Crítico (2008)
Jogo Sem Gandula (2007)
Noite de Sexta Manhã de Sábado (2007)
Eletrodoméstica (2005)
Vinil Verde (2004)
A Menina do Algodão (2002)
Enjaulado (1997))
Homem de Projeção (1992)

FILMOGRAFIA DE GLAUBER ROCHA:
Idade da Terra (1980)
Jorge Amado no Cinema (1979)
Di Cavalcanti (1977)
As Armas e o Povo (1975)
Claro (1975)
História do Brasil (1973)
Câncer (1972)
O Leão de Sete Cabeças (1970)
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Cabeças Cortadas (1970)
O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro (1969)
1968 (1968)
Terra em Transe (1967)
Maranhão 66 (1966)
Amazonas, Amazonas (1965)
Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964)
Barravento (1962)
A Cruz na Praça (1959)
Pátio (1959)

FILMOGRAFIA DE APOIO:
Menino Aranha - Mariana Lacerda (2008)
Glauber o filme, Labirinto do Brasil - Silvio Tendler (2004)
Rocha que Voa - Eryk Rocha (2003)
Cabra Marcado para Morrer - Eduardo Coutinho (1984)
Eles não usam Black Tie - Leon Hirszman (1981)
Os Fuzis - Ruy Guerra (1974)
Vento do Leste - Grupo Dziga Vertov (1970)
Vidas Secas - Nelson Pereira dos Santos (1963)
O Pagador de Promessas - Anselmo Duarte (1962)
O Cangaceiro - Lima Barreto (1953)
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