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(“Cocorico! Monsieur Poulet”, Jean Rouch 1974) 

 

 

Algumas características desses estilos significaram rupturas ou renovações em 
relação às peculiaridades do marco do cinema mundial, mas para entender o 
que foi conservado e o que foi extinto em relação ao cinema antecessor desses 
estilos aqui abordados, seria preciso antes de mais nada conhecer uma parte da 
história anterior e distinta a esta. 

 Porém, alguns teóricos afirmam que o cinema‐documentário foi o precursor do 
cinema, o responsável pelo surgimento da sétima arte principiado pelos irmãos 
Lumière, que no final do século XIX e na primeira década do século XX 
registravam acontecimentos da vida cotidiana como a chegada de um trem na 
estação e a saída dos funcionários de uma fábrica. Ou seja, o cinema dos irmãos 
franceses seria o responsável pelo surgimento do cinema. Entretanto alguns 
consideram seu trabalho como apenas um rascunho do gênero. 

 O reconhecimento do cinema inventado por eles, pode ser pertinente ao 
aspecto etnográfico de vários filmes do cinema verdade, especialmente os 
dirigidos por Jean Rouch e Edgar Morin. 

 Enfim, é claro que a respeito do cinema verdade e do cinema direto, surgiu uma 
eterna discussão sobre a dicotomia entre a ficção e o real – a encenação e a 
verdade. Para entender na prática todos os conceitos aqui expostos, vale a pena 
conferir dois grandes exemplos de cada gênero: “Cocorico ! Monsieur Poulet” 
de Jean Rouch, modelo de cinema verdade, e “High School”, do cineasta 
Frederick Wiseman, amostra do cinema direto. 
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(LIBERDADE DE VIVER, 2008) 

 

Três liberdades em Liberdade de Viver 

André Bonotto ‐ UNICAMP (andrebonotto@yahoo.com.br) 

Gostaríamos de analisar o elemento, ou antes, a forma tríptica com que se 
manifesta o elemento liberdade, no filme Liberdade de Viver. Este curta‐metragem 
documentário gira em torno de uma curiosa figura conhecida na cidade de Rio 
Claro, o senhor Antonio Zanello (ou Tony). Antonio é um senhor de 75 anos que se 
tornou (re)conhecido devido ao aspecto pouco usual de  seus trajes (por exemplo, 
ele não hesita em se vestir de cor‐de‐rosa, utilizar bordados ou roupas bem curtas, 
enquanto passeia com sua bicicleta ou patinete motorizado). Desenvolva‐mos 
então a questão. 

O elemento liberdade é evocado constante e explicitamente no filme através das 
falas de Antonio. Seu discurso se desenvolve da seguinte forma: primeiro se 
apresentando, e com isso listando diversas atividades de que gosta em seu 
cotidiano, através das quais ele remete aos princípios que norteiam seu modo de 
vida, e as várias objeções que sofre. 

Antonio se mostra uma pessoa bem lúcida ao articular com clareza motivações de 
seus hábitos cotidianos, hábitos incongruentes com um padrão culturalmente 
dominante (como a determinação de que cores e trajes devem‐se ou não ser 
utilizados; que produtos devem ou não ser consumidos; quais atividades são ou 
não “adequadas” para determinada faixa etária) de uma cultura de massa cujo 
principal veículo de propagação é “a caixa que está em nossa sala” (televisão). 
Esses seus hábitos têm como norte uma rejeição de “qualquer forma de ditadura” 
(ele demonstra ter conhecimento de importantes figuras políticas), e uma crença 
superior no “livre‐arbítrio de cada um”, princípio em que ele se baseia para viver 
uma “vida sem stress”. Este seria então um primeiro nível, mais elementar, onde 
teríamos o elemento liberdade no filme: a enunciação e discorrimento do mesmo 
nas falas de Antonio. 

Para além deste primeiro nível, passemos para a análise da “visualidade” do 
personagem Antonio. Ele se apresenta primeiramente a nós em “trajes comuns” 
(e  gorro à cabeça), enquanto está fazendo reparos em sua pequena oficina ou 
enchendo o pneu de sua bicicleta. Mas após isso, quando ele sai de casa para um 
passeio, temos um plano com uma “segunda apresentação” do personagem: a 
câmera enquadra o personagem manobrando seu patinete sobre uma pista num 
parque, enquanto ele vem em direção à câmera. Ele aqui se re‐anuncia 
visualmente, trajando as roupas que considera mais confortáveis (ele chega a dizer 
que “gosta de sentir o vento no corpo”). 

Deste plano em diante o personagem mantém essa sua “aparência mais liberta”, 
tanto quando está sendo entrevistado passeando com a equipe no parque, 
quando percorrem o caminho de volta para a casa dele. E lá, de volta em sua casa, 
exploramos melhor o elemento visual. Antonio nos abre as portas de sua sala, 
revelando um espaço privado que traz novos elementos de uma cenografia visual: 
vemos em suas paredes arranjos, enfeites, acessórios de iluminação e pôsteres 
diversos. São signos culturais pop de que o personagem se apropria e re‐arranja a 
seu gosto. 
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(LIBERDADE DE VIVER, 2008) 

Enunciaríamos da seguinte forma este segundo desdobramento do elemento 
liberdade: os signos culturais diversos (principalmente visuais) apropriados pelo 
personagem na forma de imagens (pôsteres do filme Titanic e cantoras pop 
como Avril Lavigne), luzes (equipamento de iluminação de salão de festas), 
cores (o cor‐de‐rosa destacado entre outras cores), peças de vestuário (peças 
curtas ou bordadas), bem como música (popular ou erudita, como a peça de 
piano que ouvimos no começo), Estes signos foram apresentados gradualmente: 
num primeiro momento o personagem está em trajes “comuns”, no exterior de 
sua casa; depois, está trajado mais confortavelmente no cenário aberto do 
parque; e por fim, ainda em seus trajes confortáveis, nos revela o inventário de 
signos no interior de sua casa. 

Tendo passado por essas duas instâncias representativas (verbal e visual) no 
filme, retornemos agora para o terceiro desdobramento do elemento liberdade, 
que diz respeito à articulação imagem‐som na estrutura fílmica. 

O filme é percorrido quase que inteiramente por seqüências de falas de 
Antonio1. Mas se pensa que com isso temos uma forma‐documentário “pobre” 
como a utilização inocente da “entrevista filmada” (onde a câmera não tem uma 
função maior do que um gravador sonoro operando em tempo real), se está a 
equivocar‐se. Apesar das falas da entrevista correrem aparentemente lineares2 
na articulação argumentativa da personagem, as imagens do vídeo não seguem 
a mesma lógica: elas, os diversos “momentos” das situações das tomadas da 
entrevista, são encadeados livre e alternadamente. 

O filme não articula uma automática sincronia som‐imagem, mostrando o 
personagem falando enquanto o ouvimos. Ao invés disso, temos as seqüências 
lineares das falas do personagem, editadas com seqüências não‐lineares, e 
poucas vezes coincidentes3, das imagens da entrevista: enquadramentos 
diversos, de Antonio e a equipe, mostrados em locais diversos (no quintal da 
casa, na oficina, no parque, na rua, na sala). Quando temos tomadas do 
personagem falando, o som ouvido não corresponde ao atual momento 
mostrado na imagem. E, além disso, há inserções de trilha musical “não 
dramática” (Antonio diz que “gosta muito de música”) de um trecho clássico em 
piano, de gravação ao vivo de um pop americano e uma música pop com canto 
de aspecto árabe‐indiano, que acompanham imagens praticamente “banais”, 
cotidianas. 

 

 

 

                                                            
1 Com exceção da cena em que ele enche o pneu de sua bicicleta, ação que não é 
acompanhada pela sua voz na trilha sonora. 
2 O que não pode ser afirmado como certo, já que não há como sabermos, assistindo o filme 
apenas, se não seriam diversos trechos de áudio recortados de sua ordem e contexto 
originais e re-encadeados sobre essa nova forma, aliás, procedimento muito comum na 
edição de documentários. 
3 Como forma de “coincidência” interativa som-imagem poderíamos citar os “comentários” 
musicais às seqüências visuais: os aplausos da faixa musical que parecem “aplaudir” o 
“discurso político” do personagem; a gravação de uma música ao vivo que reforça o aspecto 
de “show” que as luzes dão a sala da casa de Antonio; ou a “desglamourização” de uma 
clássica peça de piano, que acompanha uma cena pouco “sofisticada”: o personagem 
enchendo o pneu da bicicleta. 
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FREDERICK WISEMAN 

 

Na literatura esse fenômeno também é inegável, cada vez mais se lê histórias de 
ficção com um “fundo verdade”, principalmente narrativas relacionadas a fatos 
históricos que marcaram uma época. As revistas também são outro exemplo de 
que o mercado editorial está focando mais suas publicações em fatos fundados 
em acontecimentos reais documentados. Talvez isso se explique pela crise de 
valores no mundo que conduz a necessidade de discutir em grupo e produzir 
entrevistas que busquem entender as circunstâncias complexas da sociedade 
moderna.  

Diante dessa situação, pode‐se concluir que a compreensão do mundo 
contemporâneo é responsável pela popularidade dos documentários logo, a 
tendência desse estilo é aumentar na medida em que a população se sente cada 
vez mais impulsionada a entender o presente. 

Conhecer a origem desse cinema atual implica em saber de onde, quando e como 
surgiu o que hoje vemos com tanta freqüência, qual foi o percurso que o 
documentário moderno trilhou até chegar ao grande sucesso contemporâneo. 
Nesse aprendizado descobrimos que os estilos responsáveis pelo o que assistimos 
hoje são muito mais significantes se levarmos em consideração que foi uma 
verdadeira revolução para a sua época. 

Refiro‐me ao cinema direto e ao cinema verdade, importantes e distintos estilos 
de documentários modernos introduzidos no período pós segunda guerra. Ambos 
foram influenciados pela inovação tecnológica da época, com o surgimento das 
câmeras portáteis mais leves e menores e o som direto (gravador Nagra), o que 
possibilitou o desenvolvimento deste tipo de filmagem. 

O mundo passava por mudanças consideráveis, o que desenvolveu o cenário ideal 
para um caráter inovador de percepção do cinema: guerra fria, manifestações 
contra a guerra do Vietnã, feminismo, questionamento do papel da mulher na 
sociedade, etc. Daí a necessidade de capturar lances extraordinários que 
delatavam todo um contexto e enfrentamento da sociedade daquela fase.  

Porém, os estilos apesar de terem se iniciado na mesma década, possuíam 
algumas diferenças. A mais significativa entre cinema direto e verdade é que o 
primeiro defende a não intervenção no processo de filmagem, pretendendo uma 
reprodução direta da realidade sem moldá‐la, como se as cenas e os personagens 
não estivessem sendo flagrados sob o olhar de uma filmadora. Resumindo, a 
câmera em função dos personagens e não o contrário. 

Já o cinema verdade baseia‐se nessa interferência marcada por diálogos ou 
entrevistas entre diretor e personagem, priorizando a singularidade do momento 
em desempenho da objetividade. Esse estilo cria a “realidade fílmica”, ou seja, 
uma realidade designada para a câmera, que, de certa forma, interfere na 
verossimilhança do caso retratado.  

O cinema direto e o cinema verdade se inserem na história do documentário 
moderno e do cinema como um todo e mantém relações de tentativas e 
conquistas com o cinema precedente ao seu nascimento.  
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A palavra “arte”, muitas vezes, passa a expressar o belo ocultando o seu 
“suporte técnico”. Paradoxalmente, o nosso mundo parece ter construído uma 
arte sem técnica e uma estética sem percepção, o que não é verdade. Claro que 
não se deve considerar arte aquilo que não possui um embasamento técnico, já 
que técnica sugere aperfeiçoamento, não devemos pensar ingenuamente que 
arte deve ser imune à técnica. Mas entendê‐la só como técnica, é reduzi‐la de 
sua peculiaridade. 

 Talvez, mais do que em qualquer outra época, a cultura moderna tenha buscado 
uma metafísica da arte (arte pela arte) ou até a metalinguagem (arte explicando 
arte), a construção essencialmente artística, apartando‐a de sua dimensão 
técnica e distinguindo essa dimensão da inspiração, que acabou sendo mais 
associada a arte. Justifico assim que a técnica é apenas uma parte do processo 
de construção artística. 

 Inspiração, do latim inspirati, significa aspirar, soprar para dentro. Segundo o 
Dicionário Aurélio, qualquer estímulo ao pensamento ou à atividade criadora. A 
partir deste segundo conceito, surgem duas teorias distintas, entretanto 
ressalto que ambas não se justificam através da técnica nem se assemelham a 
ela. A primeira defende que inspiração vem de fatores externos (meio e 
contexto) como exemplo, fatos históricos ou seres mitológicos (musas). A 
segunda defende o oposto, ou seja, que a inspiração origina‐se do interior do 
artista, do trabalho inerente e intrínseco, do inconsciente, e vê a inspiração 
como representação da forma sublime do pensamento eloquente.  

 Concluo que inspiração e técnica, embora se apresentem como domínios 
distintos da arte, têm seus processos de elaboração imbricados. Mas é melhor 
que não nos prendamos a conceitos, afinal é possível criar sem técnica, mas é 
impossível criar sem inspiração. 

Se o homem submete sua natureza de criar através da dialética da técnica, ele 
aumenta sua submissão a mesma natureza. Desta forma, a técnica representa 
algo como a síntese dos contrários. A respeito disso, já dizia o incontestável 
Fernando Pessoa “Sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica.” 
(Álvaro de Campos. Poema: Lisbon Revisited, 1923) 

 

 

JEAN ROUCH 

 

A verdade em cena  

Por Fernanda Tosini 

O cinema‐documentário está sendo explorado atualmente mais que em 
qualquer outra época. Não é preciso ser profissional da sétima arte ou cinéfilo 
para perceber que esse estilo de filmagem está em evidência no momento, 
basta acompanhar as estréias. Entretanto suas raízes não são recentes, mas esse 
fato não garante que o cinema‐documentário contemporâneo, originado de 
outras vertentes do passado e que recebeu novas influencias, vá se tornar um 
estilo importante e fazer parte da história do cinema sem ser apenas mais um 
modismo. 
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Ao invés de proceder como orientam as regras mais clássicas de articulação 
cinematográfica (de acordo com o que, por exemplo, se ouvimos um personagem 
falar, o vemos também a falar; ou ainda uma música agitada acompanha uma ação 
visual agitada, e uma música calma e expressiva acompanharia um momento 
solene e introspectivo) ou documentária (segundo a qual a sincronia imagem‐som 
de uma tomada realizada em direto atesta a “fidelidade” dos fatos apresentados: 
“esta voz realmente é desta personagem... este filme representa, pois, a 
realidade”), o filme articula suas imagens e sons de maneira mais livre. Cá está 
então, uma outra liberdade. 

Em suma, constatamos a operação de três liberdades em Liberdade de Viver: a 
liberdade enunciada nos discursos verbais de Antonio; a liberdade com que ele se 
apropria de signos visuais culturais e os re‐arranja à sua maneira; a liberdade com 
que se dissociam som direto e imagem captada, na articulação fílmica. 

Ficha Técnica: 

Liberdade de Viver, 2008. 

Realização: Grupo Kino‐Olho (coord. João Paulo Miranda); Duração: 10min; 
Documentário; Cor; Áudio: Mono. 

 

(CABEÇAS CORTADAZ, Glauber Rocha 1970) 

O tratamento alegórico (simbólico) nos personagens dos filmes Cabeças 
Cortadaz de Glauber Rocha e A Montanha Sagrada, de Alejandro 
Jodorowsky. 

Por Leonardo Bortolin Bruno (UFF) 

O intuito desse artigo é analisar os personagens alegóricos dos filmes Cabeças 
Cortadaz, de Glauber Rocha e A Montanha Sagrada, de Alejandro Jodorowsky. 
Texto de análise e visão crítica com objetivo no estudo de personagens 
“alternativos” do cinema homogêneo. Fazendo menção à maneira da construção 
do personagem, seu modo de encenar e a direção dos atores. Num ambiente de 
conhecimentos, fica difícil não se entusiasmar com o cinema não ‐ convencional 
de Glauber Rocha e Alejandro Jodorowsky. A questão do sonho, da prevalência do 
não‐real, a mistura de influências, tudo pode ser considerado a expressão 
grandiosa da arte e seus representantes (aqui citados como os personagens).  

Os dois filmes estudados carregam uma narrativa, contudo pouco convencional, 
dando grande atenção aos personagens, que com gestos, expressões e ações 
atuam na narrativa da história. Ações quase teatrais instauram um ritmo corporal 
de movimentos num espaço ‐ palco. Fica claro que nos dois filmes, os atores 
recebem uma direção, pois cada detalhe, cada passo, traz um significado e um 
discurso, pensando nos filmes como filmes de autor. Cabeças Cortadaz, de 1970, 
está inserido dentro dos filmes de exílio do diretor Glauber Rocha. Uma produção 
espanhola que trouxe a Glauber um novo ambiente, tanto físico quanto reflexivo. 
Nesse período ele renova a compreensão do que seria uma autêntica arte 
revolucionária, acrescentando no vocabulário  
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(A MONTANHA SAGRADA, Alejandro Jodorowski 1973) 

teórico do autor, conceitos de “magia”, “desrazão”, “mística religiosa” e 
“irracionalismo libertador”. Com o manifesto Eztétyka do Sonho (que por mais 
que tenha sido escrito em 1971, no filme Cabeças Cortadaz já se faz presente) 
como contexto de referência do filme, a arte se torna um instrumento libertador 
através da desrazão, “O sonho é o único direito que não se pode proibir”, nas 
palavras de Glauber Rocha. E é isso que rege os personagens, seguindo uma 
direção de atores, pois o diretor tem consciência de sua obra e o conjunto 
personagem ‐ fotografia muito bem alinhados, porém sobressaindo expressões 
teatrais livres daquele rigor do cinema realista ‐ naturalista, carregado de 
sensações em cada gesto. 

No filme de Glauber, os atores encenam de frente à câmera, quase como um 
mosaico bizantino, privilegiando suas expressões frontais. Poucas falas 
(diálogos, muitas vezes monólogos) mas ações bem marcadas, movimentos 
barrocos lentos, remetendo muito a encenação teatral. O simbolismo nos 
objetos e no figurino causam uma relação atemporal das cenas. Uma mistura de 
moderno e arcaico. A primeira seqüência mostra Emanuel Prado Díaz II ‐ um 
típico ditador latino‐americano, fusão de Perón e Fulgêncio Baptista com alguns 
toques de Franco ‐ (interpretado por Paco Rabal) falando em dois telefones, 
uma conversa mais afetiva e outra de negócios, até o momento onde ocorre um 
“surto” e então não importa mais em qual telefone ele fala. Em oposição com o 
espaço que nos remete ao absolutismo (Castelo) já fracassado. 

O que Glauber faz é mexer com o coração ocidental, trazendo para o cinema a 
temática da história recente da América Latina e do sonho, por isso os 
personagens percorrem espaços simbólicos, representando recortes de sonho e 
misticismo, de certa forma livres da representação clássica. A figura obscena de 
um ditador, rei, é carregada de sensações. Ora ele mostra seu poder econômico 
e pessoal, ora está rastejando ao chão dando moedas a um camponês cego. Fica 
clara sua decadência na encenação do “lavar os pés” com o sangue do povo 
oprimido, a música melancólica e repetida ajuda construir a situação que Díaz II 
se encontra. Um personagem débil, demente, levado ao limite da loucura, caído 
na lama (em uma cena, depois de travar uma batalha com os camponeses, Díaz 
II é interpretado dentro de uma poça de lama, mostrando o começo de sua 
decadência. E junto com ele, objetos que remetem ao religioso e ao 
absolutismo). 

O Pastor (Pierre Clémenti), todo de branco carregando uma foice, simboliza a 
imagem de um Messias. Na primeira cena em que aparece, ele cura um 
camponês cego, algumas cenas depois ele faz andar o mesmo camponês. Sua 
encenação é envolta de simbolismos, com movimentos lentos e desgarrada de 
uma psicologia interna, sendo que apenas sua imagem garante seu significado. 
Seu dialeto Sânscrito, uma língua morta indecifrável, segurando uma foice 
cortando cabeças e fazendo milagres é a equivalência de Corisco e Paulo 
Martins (personagens de filmes anteriores do mesmo diretor). Pastor é o 
revolucionário que é e que traz a morte, corta as cabeças para arrancar o que 
produz razão para assim fluir o que ela é incapaz de mostrar.  

Os atores no filme de Glauber interpretam a comunhão com o misticismo, que 
para ele é “a única linguagem que transcende o esquema racional da opressão.” 
Promovendo ainda a síntese da variadas expressões: africanas, indígenas, 
camponesas e pagãs. E o cenário claramente um palco‐espaço. As cenas são 
muitas vezes representações de quadros barrocos, juntando o ambiente aberto 
com posições bem marcadas dos atores, trazendo uma geometria para a tela. 
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CHARLES CHAPLIN 

 

Inspiração ou técnica, duelo entre conceitos! 

Por Fernanda Tosini 

As reuniões realizadas semanalmente, cujo responsável é o cineasta João Paulo 
Miranda, e os participantes, pessoas interessadas em aprofundar seus 
conhecimentos no âmbito cinematográfico, vêm alcançando com proeza seus 
objetivos: conhecer cinema por uma perspectiva artística diferente dos moldes 
convencionais dessa atividade e discutir temas que ou já são trazidos em pauta 
pelo organizador, ou surgem ao longo das conversas.  

Num desses encontros, criou‐se uma discussão em torno do assunto técnica 
versus inspiração, o embate deu‐se através dos participantes, cada qual com seu 
ponto de vista, que fomentaram o debate com justificativas plausíveis. Aproveito o 
espaço da revista para trazer ao leitor um pouco dessa atmosfera entusiástica, 
mas acima de tudo tencionando esclarecer a opinião a qual eu compartilho.  

Alguns acreditam que a técnica faz parte da inspiração de tal forma que a 
inspiração depende da técnica, mais que isso, ela é a própria técnica, ou vice‐
versa. Discordo. A inspiração nada mais é que a percepção intrínseca, intuição 
estética, criação instintiva, imaginação e estado de espírito, ou seja, sensação 
espontânea e não raciocínio planejado seguido de procedimentos elaborados. 
Entenda, não que eu ache desnecessária a técnica, mas ela é apenas instrumento 
útil de aprimoramento que sucede ou que paralelamente ao processo de criação 
lapida a inspiração. A técnica é a mediadora entre as faculdades de criar e a 
viabilização do pensamento, por isso ela deriva da razão. 

A técnica racional exerce uma função auto‐corrigível, pois apura a criação, ela é 
originalmente um saber fazer que caracteriza a presença de uma tradição humana 
de aperfeiçoamento. A palavra técnica se origina do grego techné cuja tradução é 
arte. A técnica, portanto, confundia‐se com arte, tendo sido separada desta ao 
longo da história. Realço, tendo sido separada... 

Apenas gradativamente, sobretudo depois do Renascimento, estabeleceu‐se essa 
distinção. A cultura latina traduziu techné por “technica”, atribuindo a essas 
expressões (tecnica e arte) domínios distintos e associando a arte mais com 
inspiração que com a técnica em si. 

Por isso, acredito sim que a tecnica é essencial para a solidificação da arte, mas a 
partir de um conceito reformulado e moderno que difere tecnica de arte, claro 
que, sem desmerecer a técnica da arte e sem acreditar numa arte sem técnica. 
Creio que o “tecnicismo” de um processo artístico como unica justificativa de arte, 
anularia sua “arte” como essencia e consequentemente, o artísta preso à tecnica, 
limitaria a inspiração livre.  
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(GRITOS E SUSSURROS, Ingmar Bergman 1972) 

 

Mulheres de Ingmar Bergman (em homenagem às 
mulheres) 

Por Val Morari 

Num primeiro momento, a mulher é vista como um objeto decorativo quase 
intocável, submissa e sem vida própria. Mas sua realidade é bem outra, diante 
do que é colocado luta contra a tirania, a opressão, o flagelo mental e 
psicológico. Atrás de sua beleza e aparente fragilidade há uma guerreira 
implacável e destemida.  Não mede esforços para ganhar essa guerra desigual e 
injusta. Desbravando cotidianos como labirintos obscuros e insertos de 
sentimentos nunca antes sentidos. A descoberta do amor. Que sentimento é 
esse? Capaz de nos absorver tão profundamente e nos fazer crescer como uma 
bolha gigantesca diante da face rosada de um filho. Superando traumas, 
doenças, ódios em nome dessa luta, que às vezes parece inútil. Mas a “vida” nos 
proporciona esse diálogo maravilhoso com nos mesmas, uma viagem 
inesquecível e fundamental para fincarmos nossa bandeira de liberdade e 
superação diante a essa loucura de ser mulher. 

A alma da mulher na minha interpretação olhando os filmes de Ingmar 
Bergman 

“GRITOS E SUSSUROS” E “PERSONA”  

É pura sensibilidade, é solidária e de sutil solidão, mesmo sendo companheira, 
sofre traumas e reações emocionais e psíquicas. Mesmo assim nunca desiste, 
insiste, enfrenta, fala, discute, grita, tem medo, chora, e quando desiste, começa 
tudo outra vez, quando se cala, viola a si mesmo. Sua garra é imensa mesmo 
quando dá o braço a torcer. Hoje a mulher tem o poder, por isso não sofre o 
amanhã. Ser mulher é simples, se está triste chora, se não está contente 
reclama, se está feliz chora também. A natureza é quem conduz a mulher, a 
sociedade pode lhes ensinar bons modos, etiquetas, mas bem no fundo do seu 
coração ela conduz seu desejo e sua alma. É perfeitamente natural que as 
pessoas que coabitem com ela se reconheçam e se unam por afinidades. Por 
que não dizer: aprendi a respeitá‐la e até querer bem e amá‐la. 

 

(PERSONA, Ingmar Bergman 1966) 
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(CABEÇAS CORTADAZ, Glauber Rocha 1970) 

O misticismo religioso ainda se faz presente no final do filme, com uma mulher de 
branco – referência clara a imagem de uma santa, Maria – sendo coroada pelo 
Pastor num gesto simples, lento, inserido numa encenação simbólica como quase 
o filme todo. A Montanha Sagrada, 1973, do diretor Alejandro Jodorowsky é 
praticamente um filme surrealista cheio de símbolos, referências e misticismo. As 
temáticas do não‐real e do sonho se encontram também nesse filme. Porém vejo 
no filme de Jodorowsky um apelo mais visual, do excesso de colorido, num 
universo delirante, psicodélico na construção dos personagens. 

Logo no começo nos deparamos com um personagem alquimista, um claro 
simbolismo ao universo do tarô, que encena um ritual místico de sensações dando 
a introdução do que iremos presenciar dali à frente. Outro personagem destacado 
é o Cristo latino‐americano contemporâneo, que beira a figura obscena. O Cristo 
moderno para alcançar a plenitude espiritual necessita absorver elementos 
múltiplos das referências místicas: astrologia, cabala, Alcorão, hinduismo, tarô, 
budismo. Como em Cabeças Cortadaz, os atores de A Montanha Sagrada seguem 
uma direção de atores, pois vejo que cada expressão, modo de andar e manusear 
os tantos objetos (elementos de “desrazão” muitas vezes) fazem referências a algo 
e ao discurso do diretor – pensando nesse filme como um filme de autor. São os 
personagens que constroem à narrativa, com seus gestos e expressões, usando 
poucos diálogos. 

Os personagens não possuem uma psicologia profunda, eles são ícones, figuras, 
metáforas do real, do cotidiano, da História. Os atores buscam em seus interiores 
e na direção elementos para construírem os personagens, tendo o objetivo da 
desrazão, do sonho, do não‐real. A Montanha Sagrada é um filme feito por 
personagens alegóricos, numa construção atemporal. As ações são encenadas 
como num teatro surrealista (diferente de Cabeças Cortadas), com movimentos 
carregados para causar a maior percepção de sensações. As encenações são 
muitas vezes excessivas, transitando entre fantasia, circo e um cenário em 
oposição arcaico ‐ moderno. 

O ápice dos personagens alegóricos se encontra na parte onde o alquimista 
apresenta os planetas do sistema solar ao Cristo moderno. Cada personagem ‐ 
planeta apresenta seu ambiente e em todos eles nos deparamos com uma 
construção de sonhos, de objetos e encenações beirando o bizarro. Causando em 
certo momento uma sensação de desconforto pelo excesso de colorido e 
elementos que formam o quadro. Aqui também vejo uma atuação geométrica, 
lembrando a geometria do universo. O filme de Jodorowsky segue com direção de 
atores, como já citado anteriormente, mas suas atuações e construções são mais 
livres, pelo próprio conceito do filme, que trabalha o não‐real e o universo 
atemporal, diferente dos filmes onde personagens trabalham numa linha mais 
realista – naturalista. O sonho e a imaginação são por definição os elementos que 
fazem o homem sair de sua inércia e de sua comodidade. São os acionadores de 
uma postura que aguçará seu intuito de transformar a realidade absurda que o 
aprisiona. Por isso os dois filmes em questão trazem um sentido revolucionário de 
mudança no pensamento da sociedade, tudo isso narrado pelas ações dos 
personagens – símbolos cheios de sentimento nos atos.  

Concluindo, as alegorias, que tem sentido num embasamento teórico se 
materializam criando conceitos, os dois diretores criam tipos alegóricos, não‐
psicológicos que se definem pela sua exterioridade e imagem: enfeites e adereços, 
figurinos, símbolos, ícones religiosos e surrealistas.  
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(GUARDADOR DE REBANHOS, JP Miranda Maria 2008) 

 

Alberto Caeiro e o Cinema Caipira 

Por JP Miranda Maria 

A simplicidade de um dos principais heterônimos de Fernando Pessoa; o Alberto 
Caeiro, caiu como uma luva na produção de 2008 “Guardador de Rebanhos”. Ele 
não é apenas o mestre de Ricardo Reis e de Álvaro de Campos, mas se tornou 
um mestre e guia para a observação da equipe criativa deste filme. O convite 
surgiu, assim como em “O Alienista” (2006), a partir do diretor da Cia. Quanta 
de Teatro; Jefferson Primo ( que acabou roteirizando o filme). Acabei 
novamente com o desafio de dirigir e elaborar uma nova mise‐en‐scène própria 
para os usuários do CAPS Rio Claro que formaram há alguns anos o Grupo 
Teatral Novo Caminho. Eles não são mais os mesmo de O Alienista, pois algo 
mudou depois daquela primeira experiência.  

Em O Alienista a produção era rodeada por um certo “amadorismo” do qual o 
elenco não tinha uma certa consciência sobre os caminhos e resultados que 
aquele trabalho poderiam proporcionar. Tudo ainda era incerto e muitas 
dúvidas estavam no ar. Mas em Guardador de Rebanhos, o elenco estava muito 
mais sintonizado e equilibrado para as propostas de direção cinematográfica. Ao 
se elaborar cada plano, havia uma maior harmonia de gestos e ações que se 
dialogavam com a cenografia do plano e com a presença/ausência da luz no 
plano. Os elementos da mise‐en‐scène conversavam entre si e respeitavam o 
espaço do outro.  

É o mesmo respeito que Alberto Caeiro tem para com a sua Natureza. Ele não a 
nomeia, tentando privá‐la de novas interpretações e percepções. A Natureza 
tem que ser livre de nomes e filosofias, para que assim surjam seus próprios 
significados. Uma coisa não se deve ser observada e interpretada de uma única 
forma. O seu sentido é apreendido e não se consegue de maneira totalitária 
descrevê‐la em teorias. Portanto há de se ter um respeito e simplicidade para 
que apenas haja a apreensão e não uma simples representação. 

Desta forma o filme é guiado por apreensão e não por determinações exatas de 
significação. Ele se submete ao enredo do poema O Guardador de Rebanhos, 
apresentando um Alberto Caeiro que vivencia a realidade pela contemplação, 
mas por causa disto ele luta para se encaixar e se adaptar a este mundo. Ele não 
quer forçar sua presença no mundo, mas apenas seguir um determinado fluxo 
que é dado. Assim o filme coloca em cada plano o interesse das personagens em 
se adaptar àquela imagem estabelecida. Porém a entrada e permanência destas 
personagens em plano são simples, caminhando para certo “primitivismo”. 

Este “primitivismo” faz com que as cenas não sejam compreendidas por 
motivações lógicas de um raciocínio narrativo, preso a um determinado roteiro. 
Na verdade as cenas caminham para uma “ritualização”, da qual as personagens 
se comunicam a partir do corpo e gestos, mas não de maneira estereotipada, 
mas em pró de uma coreografia única que é apenas possível graças à sintonia 
entre elenco e direção. O fim condutor narrativo é tênue neste filme, sendo 
facilmente levada a uma abstração. Aí é que a contribuição do espectador é 
fundamental. 
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O espectador deverá assim como Alberto Caeiro, apreender os diferentes 
movimentos e tempos de cada imagem. A permanência de uma personagem na 
luz e sua mudança para a escuridão será visto não como simples maquiagem de 
cena, mas como transformações dramáticas. Entender uma determinada silhueta, 
uma mudança de foco ou o azul absoluto do céu como momentos ápices de 
encontros entre as personagens e suas utopias. Falo de utopia para que todos 
compreendam que Alberto Caeiro almeja o impossível: sentir o mundo sem 
palavras, ao mesmo tempo em que as utiliza em seu poema. 

Assim a imagem cinematográfica atira ao espectador o absoluto de sua utopia: 
fazer com que a imagem e som se desliguem de uma função de “ilustrar histórias”, 
para “historiar imagens”. Para filmes como este, o espectador tem que inverter a 
ordem da leitura comum das imagens e encontrar um novo laço condutor. Muitas 
vezes o que faz com que essas imagens se conectem é apenas um encontro de luz, 
formas, cores e som. Mas o que não existe neste filme é a anarquia destes 
elementos, pois como disse no início deste texto; os elementos do plano 
conversam entre si, respeitando o tempo e espaço de cada movimento. É 
praticamente uma dança em que os casais acertam ritmos e compassos da 
coreografia desejada. 

Fazer um filme deste é como levantar uma bandeira de guerra, em que se propõe 
uma troca das obrigações atuais que são atribuídas às imagens. Pois a imagem 
cinematográfica acaba se privando de sonhar palavras, pois o que vivemos é 
totalmente o contrário; apenas as palavras podem sonhar imagens. Você fala em 
morte, por exemplo, e poderá ilustrar sua palavra com a intensidade de diferentes 
imagens. E a única coisa em que nelas lerão é a Morte e seus derivados.  Por que 
não partir de imagens? E de repente ao invés da morte, uma imagem poderá falar 
da vida.  

Isto não acontece já que as imagens possuem em si um grande grau de incerteza, 
pois você pode querer registrar algo pensando que a imagem fale “x” e ao se 
assistir tal imagem, independente da palavra ou do verbo, ela poderá dizer “y”. 
Isto é mais que comum na experiência cinematográfica. Portanto, a maioria usa da 
palavra/verbo para dar sentido às imagens e não deixá‐las ter vida própria. Existe 
na verdade um grande medo das imagens e deixar que elas se percam em sentidos 
ainda não pensados. 

A cada tempo que passa me aproximo das visões de Jean‐Luc Godard, Abbas 
Kiarostami, Manoel de Oliveira e de meu orientador; o antropólogo Etienne 
Samain (UNICAMP). Pois assim como eles, eu percebo que as imagens pensam e 
são em si uma independente fonte de dados para se estudar a realidade e sua 
sociedade. 

De qualquer forma este é apenas o primeiro filme de uma trilogia Fernando 
Pessoa, em que ainda serão adaptados os poemas de Ricardo Reis e Álvaro de 
Campos durante o ano de 2009. O filme de Ricardo Reis está no final de sua 
produção e o de Álvaro de Campos ainda se encontra em fase de preparação. 

Trechos do filme estão disponíveis via internet 

www.youtube.com/jpmiranda82 


