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RESUMO
Esta dissertação teve como objetivo empreender uma análise e interpretação dos filmes
Kamchatka (Argentina, 2002), Machuca (Chile, 2004) e O ano em que meus pais saíram de
férias (Brasil, 2006), tendo como ponto de partida sua classificação enquanto gênero de filme
de ambientação histórica ou filme histórico. Compreendendo que a noção de gênero
cinematográfico é permeável às tensões históricas e sociais, aponta-se que os filmes estudados
ressignificam o gênero em questão ao utilizar uma criança como agente motor de sua
narrativa. Esses filmes acabam por tratar os fatos históricos de forma mais amena, arejada,
muitas vezes evitando estereótipos e maniqueísmos. A análise e interpretação foram
desempenhadas a partir de uma investigação da perspectiva narrativa dos filmes. A
narratologia é um campo fecundo da linguagem audiovisual, já que desde sua origem o
cinema foi designado a ser uma arte capaz de contar histórias. No entanto, essa tendência
acaba adquirindo diferentes configurações, que vão desde o contexto de produção às diversas
formas de articulação da linguagem cinematográfica. Nos filmes estudados, a criançaprotagonista é enxergada como uma estratégia do gênero para trazer um tratamento narrativo
e estético, muitas vezes mais sutil e mais propenso a uma maior adesão do espectador. A
partir das categorias da análise narrativa propostas por Gérard Genette (1995), viu-se nos
filmes a questão da perspectiva narrativa, do foco narrativo e do papel das personagens.
Aliamos as questões narrativas aos elementos próprios da linguagem audiovisual, através de
autores como Gérard Betton (1987), João Batista de Brito (1995), Robert Stam (2003), René
Gardies (2008) e Jacques Aumont (2011, 2012). Por tratar-se de filmes de ambientação
histórica, observou-se como os fatos históricos são tratados nos filmes estudados. Observouse que em Kamchatka, mesmo a ditadura não sendo mostrada em cenas explícitas de
violência, ela está presente no cotidiano de uma família escondida, através de sua angústia e
solidão, demonstradas através dos silêncios dos planos cinematográficos, dos rostos de seus
atores e dos jogos e metáforas em torno do protagonista Harry. Em Machuca, vê-se
representada a cidade de Santiago no ano de 1970, especialmente pelos olhos de Gonzalo,
numa experiência que o toca e o machuca, numa relação entre a personagem e seu
desenvolvimento no espaço narrativo. Já O ano em que meus pais saíram de férias retrata um
dos piores anos do regime militar brasileiro, o que é visto sob a ótica de Mauro, que se
encontra numa espécie de exílio particular esperando ansioso chegada dos seus pais e da Copa
do Mundo. A solidão e os aprendizados de Mauro acabam por contar uma história bonita e
que quebra estereótipos encontrados em alguns dos filmes de ditadura da cinematografia no
Brasil.
Palavras-chave: narratologia; análise narrativa; personagem; cinema latino americano; gênero
cinematográfico; Kamchatka; Machuca; O ano em que meus pais saíram de férias.
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ABSTRACT
This thesis aimed to analyze and interpret the movies Kamchatka (Argentina, 2002),
Machuca, (Chile, 2004) and The year my parents went on vacation (O ano em que meus pais
saíram de férias, Brazil, 2006), starting from its classification as a film genre of historical
representation. Understanding the idea that cinematic genre is open to historical and social
tensions, it proposes that the movies studied resignify the genre since each one have a child as
the main character of the exposed facts. These movies discuss the historical facts in a bland
way, often avoiding stereotypes and manichaeism. The analysis and interpretation were held
in a narrative analysis of the movies. Narratology is a fruitful field of the audiovisual
language, once since its origins cinema was designated to be an art of storytelling. However,
this tendency ends up acquiring different configurations that range from the production
context to the diverse ways of cinematic language articulation. In the movies studied, the
child-protagonist is the narrative's engine, perceived as a strategy of the genre to bring a
narrative and aesthetic treatment, usually soft, But also as a way to increase the spectators'
acceptance. Based on the categories proposed by Gérard Genette (1995), it was found in the
movies the issue of the narrative perspective, of the narrative focus and of the character’s role.
The narrative matter was connected to the intrinsic elements of the audiovisual language,
relying to authors such as Gérard Betton (1987), João Batista de Brito (1995), Robert Stam
(2003), René Gardies (2008) and Jacques Aumont (2011,2012). Since these are movies of
historical representation, it was observed how the historical facts are treated in the movies
studied. It was noticed that in Kamchatka, even though dictatorship is not evident in scenes of
violence, it is present in the daily life of a hidden family, through its torment and loneliness, it
is showed in the silence of the cinematic takes, in the actors’ faces and in the games and
metaphors around the protagonist Harry. In Machuca, it was observed the representation of
Santiago de Chile from the year 1970 through the eyes of Gonzalo, in a discovery process that
moves and hurts him, represented mainly by the way the character grows in the narrative
space. Finally, in The year my parents went on vacation it was pictured one of the worst years
of Brazilian military dictatorship, in the way Mauro sees, who is in a kind of private exile,
waiting for his parents and the World Cup. Mauro’s loneliness and his discoveries tell a
beautiful story that breaks stereotypes found in some movies of the same genre in Brazilian
cinematography.
Keywords: narratology; narrative analysis; character; Latin American cinema; movie genre;
Kamchatka; Machuca; O ano em que meus pais saíram de férias.
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1

INTRODUÇÃO

A primeira questão teórica acerca do cinema talvez tenha sido a de sua função. Quando
surgiu, no final do século XIX, como um novo meio de expressão artística, ao mesmo tempo
em que era visto com espanto e fascínio, também era considerado uma engenhoca que
realizava meros registros cotidianos.
Já no começo do século XX, quando o cinema adentrava no meio ficcional e começava
a ganhar o status de arte nascente, seu maior questionamento foi possivelmente a respeito de
sua linguagem - seus atributos distintivos e exclusivos, mas também sua influência e
contaminação com outras artes já consagradas, como a literatura, o teatro e as artes plásticas.
Para o teórico e realizador Jean Epstein, existia a noção de “cinema puro”, não contaminado
com outras artes. Para Christian Metz, responsável por aplicar a teoria semiológica nos filmes,
a questão “O cinema é uma linguagem?” era inseparável da questão “O que é específico no
cinema?”. Para o teórico, os traços sensoriais da linguagem cinematográfica nos auxiliam a
distinguir o cinema das outras linguagens artísticas, mesmo reconhecendo a influência de
outras artes sobre o cinema (STAM, 2003, p.49).
O cineasta David Griffith, considerado o pai da linguagem cinematográfica por
sistematizar o uso do plano e de outros recursos como angulação, montagem e enquadramento
(buscando uma linguagem das imagens), declara que esse nascimento da linguagem
cinematográfica está relacionado justamente ao fato desta ser contaminada por outras artes. O
diretor diz ter buscado inspiração nos modelos literários de Charles Dickens para pensar na
realização de suas imagens, o que, no entanto, não o conduziu a uma “reprodução mimética
dos meios, mas, ao contrário, motivou a sua imaginação criadora para a concepção de
recursos expressivos análogos aos literários, porém não iguais. Simétricos, dir-se-ia, mas no
fundamental especificamente cinematográficos” (BRITO, 1995, p.182). O diretor Serguei
Eisenstein também encontrou antecedentes literários para as técnicas cinematográficas.
Posteriormente, o teórico francês André Bazin dedicou parte de seus ensaios para defender a
adaptação de narrativas literárias para o cinema (STAM, 2003, p.49).

O cinema é jovem, mas a literatura, o teatro, a música, a pintura são tão
velhos quanto a história. Do mesmo modo que a educação de uma criança se
faz por imitação dos adultos que a rodeiam, a evolução do cinema foi
necessariamente inflectida pelo exemplo das artes consagradas. Sua história,
desde o início do século, seria, portanto a resultante dos determinismos
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específicos da evolução de qualquer arte e das influências exercidas sobre
ele pelas artes já evoluídas (BAZIN, 1991, p.84).

Com o advento do cinema sonoro, a partir de 1927, o excesso de verbalismo indicava
uma aproximação com a linguagem do romance. Ao mesmo tempo, criou-se uma polêmica
em torno do papel que deveria ser atribuído à palavra, aos ruídos e à música no
funcionamento da narrativa. Dentro de um debate mais amplo, esses novos elementos foram
atribuídos na estrutura narrativa cinematográfica e alegados com caráter de especificidade da
linguagem (AUMONT et al., 2012, p.106).
A narrativa é o enunciado em sua materialidade, o texto narrativo que se
encarrega da história a ser contada. Porém, esse enunciado que, no romance,
é formado apenas de língua, no cinema, compreende imagens, palavras,
menções escritas, ruídos e música, o que já torna a organização da narrativa
fílmica mais complexa. Por exemplo, a música, que não tem em si valor
narrativo (ela não significa eventos), torna-se um elemento narrativo do texto
apenas pela sua co-presença com elementos, como a imagem colocada em
sequência ou os diálogos: portanto, seria necessário levar em conta sua
participação na estrutura da narrativa fílmica (AUMONT et al., 2012, p.106).

Pode-se afirmar que esses traços comuns que relacionam as diversas expressões
artísticas, como os elementos que constituem uma narrativa, estiveram presentes durante
todo o processo de desenvolvimento da linguagem cinematográfica e como pilar
essencial para o reconhecimento do cinema enquanto arte consagrada. Hoje, ninguém
tem dúvidas de que o cinema seja uma arte essencialmente narrativa, quando nos damos
conta de que, há mais de um século, a maioria das pessoas vai às salas de cinema para
seguir histórias e ainda pagam para isso. Para René Gardies, o cinema comercial deve
sua fortuna artística e econômica ao domínio da arte de narrar (GARDIES, 2008, p.75).
Dentro desse contexto, ao longo de inúmeras análises feitas dentro da história do
cinema e da teoria do cinema, uma reflexão frente à análise narrativa se tratava do que
era específico da linguagem e o que era específico do ato de narrar. Em outras palavras,
compreender como funcionava a linguagem cinematográfica consistia também em
compreender como o cinema narra (GARDIES, 2008, p.75).
E dentre várias possibilidades de abordagem que o cinema podia admitir, abriu-se
essa possibilidade de estudo e análise do filme visto a partir de sua perspectiva
narrativa. Elementos como narrador, personagem e foco narrativo, entretanto, já eram
bastante conhecidos na linguagem literária. O cinema, já consagrado, uniu esses
elementos às características próprias de seu meio audiovisual: montagem, fotografia,
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movimentos de câmera, som; passando a encarar esses elementos constitutivos e
definidores, como parte da narrativa fílmica, pois implica na forma como enxergaremos
a história contada, o seu discurso. As tendências do cinema para contar histórias, no
entanto, adquirem formas distintas, tendo em vista a história a ser contada, o contexto
de produção dos filmes e as diversas articulações de sua linguagem.
Realizado o percurso teórico da análise fílmica proposta nesse trabalho,
introduziremos agora a nossa trajetória de interesse nos filmes que estudamos. Pensando
na história do cinema e dos filmes, observamos na cinematografia mundial vários
exemplos de filmes lançados em diversas épocas em que a temática da infância – a
infância como alegoria, o olhar sobre a criança, ou ainda as crianças como atores sociais
– foi trabalhada com bastante êxito. O célebre filme americano O garoto (1921), de
Charles Chaplin, mistura drama e comédia para retratar a sobrevivência de uma criança
abandonada, que acaba sendo criada por um vagabundo nas ruas. O filme francês A
guerra dos botões (1962), de Yves Robert, que ganhou nova versão recentemente
(2011), retrata grupos de garotos em vilas rurais que vivem em constante guerra uns
com os outros, numa tradição que passa de pai para filho. O tambor (1979), dirigido
pelo alemão Volker Schlöndorff e produzido pela Alemanha, França, Polônia e
Iugoslávia, mostra o desenvolvimento de uma criança em meio ao contexto conturbado
que é a ascensão do nazismo na Alemanha. Nesses filmes que citamos, as crianças são
colocadas em situações de conflito, seja de guerra ou político, vivenciando situações
extremas.
Independente do contexto de produção, vários cineastas se debruçaram sobre o
retrato da infância e suas particularidades. Do diretor norte americano Steven Spielberg,
um dos cineastas mais populares do mundo e um dos nomes mais importantes da
indústria cinematográfica hollywoodiana, ao consagrado realizador iraniano Abbas
Kiarostami, que muitas vezes é referenciado como o “cineasta das crianças” nas críticas
jornalísticas acerca de suas produções.
Mais recentemente, na última década, observamos a infância como horizonte de
certo cinema contemporâneo. Um cinema que traz o ponto de vista da criança em
questões consideradas difíceis: morte, abandono, guerra, maldade humana. Nesse
universo de filmes significativos, em que crianças-protagonistas vivem situações que
transcendem a infância, podemos citar o filme argentino Valentín (2002), de Alejandro
Agresti; os filmes franceses A culpa é do Fidel! (2006), de Julie Gavras, Stella (2008),
de Sylvie Verheyde e Tomboy (2011), de Céline Sciamma; o inglês O menino do pijama
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listrado (2008), de Mark Herman; o uruguaio Acne (2007), de Federico Veiroj; a fábula
mexicana e espanhola O labirinto do fauno (2006), de Guillermo Del Toro; o belga O
garoto da bicicleta (2011), de Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne; e os italianos Eu
não tenho medo (2003), de Gabriele Salvatores, e Estamos bem mesmo sem você
(2006), de Kim Rossi Stuart. Muito além de trazer uma criança como protagonista de
uma situação limite, trata-se muitas vezes de narrativas sensíveis ao olhar infantil, mais
introspectivas, menos centradas na ação narrativa e mais na sondagem interior das
personagens, menos nos diálogos e mais no silêncio, no não dito.
Acercando-se do cinema latino americano, e mais especificamente de filmes sobre
a ditadura, nos últimos anos algumas produções ressignificaram os filmes que
tematizam a ditadura militar ocorrida nos três países, ao terem uma criança como
condutora da narrativa. É o caso do filme argentino Kamchatka (2002), de Marcelo
Piñeyro; do filme chileno Machuca (2004), de Andrés Wood; do filme brasileiro O ano
em que meus pais saíram de férias (2006), de Cao Hamburguer; e, do mais recente,
Infância Clandestina (2011), de Benjamín Ávila, coprodução entre Argentina e Brasil.
Partindo da filmografia brasileira, chilena e argentina que retrata o período
histórico da ditadura militar (cinematografia que abordaremos no capítulo 2), a presente
dissertação tem como objetivo empreender uma análise e interpretação dos filmes
Kamchatka, Machuca e O ano em que meus pais saíram de férias, observando como
essa filmografia, que retrata a ditadura militar nesses três países, ganha um novo sentido
de expressão a partir desse tratamento mais sutil dado à temática, ao utilizar uma
criança protagonista como agente motor da narrativa 1.
Observamos que estes filmes, que priorizam as relações interpessoais e tratam a
ditadura como pano de fundo, possuem muitas vezes uma maior adesão e sentimento de
identificação com o público, justamente pela sutileza da abordagem e por mostrar uma
rotina mais ou menos ordinária diante do contexto conturbado. Na literatura, o francês
Vincent Jouve criou a expressão “efeito-personagem”, que mostra como uma
personagem é percebida pelo leitor através de vários processos, como os códigos
utilizados pelo próprio autor para organizar o texto: um código narrativo que provoca a
identificação do leitor com a personagem; um código afetivo, que provoca a simpatia; e
1

Em recente crítica ao filme Infância Clandestina para o jornal Folha de São Paulo, o crítico Ricardo Calil opina
que histórias de luta contra as ditaduras latino-americanas vistas pelos olhos de crianças se tornaram quase um
subgênero do cinema recente, citando os filmes Kamchatka (2002), Machuca (2004), O ano em que meus pais
saíram
de
férias
(2006)
e
A
culpa
é
do
Fidel!
(2006).
Disponível
em:
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/1197091-critica-trabalho-e-o-mais-amargo-da-leva-atual-de-filmespoliticos-com-criancas.shtml. Último acesso em 28 de dezembro de 2013.
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um código cultural, que incita valores. Já o teórico do cinema Marc Vernet fala em
“efeito gênero”, e que ele permite consolidar o verossímil dos filmes de um mesmo
gênero pela permanência de um mesmo referente diegético e pela recorrência de cenas
típicas. Para o autor, cada gênero vai construindo seus signos próprios com o tempo
(JOUVE, 2001; AUMONT et al., 2012, p.147-148).
O filme de coprodução Espanha-Argentina Kamchatka, de Marcelo Piñeyro, se
passa no ano de 1976, alguns meses após o golpe de estado autointitulado Revolução
Argentina. Harry, um menino de 10 anos, levava uma vida normal para uma criança de
sua idade, até que sua família é obrigada a largar tudo na cidade para viver num sítio
afastado da capital Buenos Aires, quando seus pais passaram a ser perseguidos pela
ditadura argentina. Vivendo isolado e com outro nome, as distrações do menino são
explorar o lugar, o jogo de tabuleiro com o pai, e suas tentativas em ser como seu novo
ídolo, o escapista e ilusionista Harry Houdini. Dentro desse contexto, em que se
encontra muitas vezes solitário, o menino protagonista, tendo que conviver com o
diferente, acaba por lidar com noções de perda, de solidariedade e de amizade.
No filme Machuca, produção do Chile, Espanha, Reino Unido e França, dirigido
por Andrés Wood, vemos representados os últimos meses do governo socialista do
presidente chileno Salvador Allende, no ano de 1973, através da história dos meninos
Gonzalo Infante e Pedro Machuca. O primeiro é um garoto de classe média que estuda
no colégio mais conceituado da capital Santiago. O segundo garoto, Pedro, mora num
humilde povoado ilegal. Em meio à política igualitária do presidente Salvador Allende,
o padre McEnroe, diretor do colégio de Gonzalo, instala uma política de integração para
que alunos pobres estudem em seu renomado colégio. Sendo assim, Pedro Machuca vai
parar na sala de Gonzalo Infante. Surge uma amizade entre os dois e, a partir de suas
diferenças de classe, vamos observando aproximações e distanciamentos que regem a
trama, tendo como pano de fundo o clima de enfrentamento político no Chile e a
violenta transição entre o governo socialista de Allende para o ditador Augusto
Pinochet.
No longa-metragem brasileiro O ano em que meus pais saíram de férias, de Cao
Hamburguer, Mauro, o menino protagonista, se vê obrigado a viver com o avô, pois os
pais fogem da repressão policial sofrida em razão de sua militância política contra o
regime militar, no início de 1970. Devido à súbita morte do avô, o menino, em uma
situação de abandono, passa a viver num condomínio residencial habitado por pessoas
que lhe são estranhas e até hostis – a comunidade judaica onde seu avô vivia. Todo esse
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contexto do estado repressivo do regime militar, da militância política e clandestina e da
Copa do Mundo de Futebol cede lugar a uma história de amizade e solidariedade, no
meio da rotina de uma comunidade judaica em um bairro paulistano.
As semelhanças entre os três filmes são claras: o espaço de representação político
e histórico é ambientado nos anos 70, durante o período de regime militar (no caso de
Machuca, trata especialmente a tensão pré-golpe); garotos da mesma faixa etária são os
protagonistas, tratando de relações familiares e de amizade. Interessa-nos pensar nesses
signos comuns e nas marcas genéricas que essas obras cinematográficas trazem, como a
questão do uso do protagonista infantil e as relações cotidianas como tema central,
tendo a temática da ditadura como pano de fundo. Essa abordagem, que usa a criança
como protagonista infantil e traz uma história mais dura sob uma perspectiva mais leve
e pessoal, ressignifica o gênero de filme de ambientação histórica, explorando outras
maneiras de se contar a história de um país, de um momento histórico, e gerando outras
significações, outras expectativas.

No entanto, também nos interessa pensar nas

diferenças entre as produções, os caminhos diversos e tratamentos narrativos distintos, e
as particularidades que emergem do contexto de produção e da própria história a ser
contada.
Conforme o caminho teórico abordado nos parágrafos anteriores, a análise dos
filmes propostos se dará especialmente dentro do campo da teoria da narrativa, a partir
da categoria personagem, do foco narrativo e suas implicações no discurso fílmico. Para
além da sistematização de seus códigos narrativos, estudar a narratologia audiovisual
requer o aprofundamento de suas possibilidades estéticas.
Nosso interesse, portanto, além do estudo da categoria personagem e sua evolução
no espaço e tempo narrativos, está na questão da perspectiva narrativa e na construção
do ponto de vista. Para isso, buscamos referenciais teóricos em autores que se
debruçaram sobre essas categorias na narrativa literária, como Barthes (2011), Genette
(1995), Greimas (2011), Todorov (2011) e Candido (1981), além de outros que
propuseram reflexões mais consistentes sobre as particularidades da narratologia
audiovisual, como Gaudreault e Jost (2009), Marcel Martin (1963), Aumont (2011;
2012) e Brito (1995).

O interesse do estudo do cinema narrativo reside, em primeiro lugar, no fato
de que ele, ainda hoje, é predominante e que por meio dele é possível captar
o essencial da instituição cinematográfica, seu lugar, suas funções e seus
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efeitos, para situá-los dentro da história do cinema, das artes e até
simplesmente da história (AUMONT et al., 2012, p.97).

Nossa afirmação de que os filmes estudados acabam por renovar o gênero de filmes
históricos foi observada a partir de uma intensa investigação de filmes que tratam de situações
históricas limite, como guerras e conflitos políticos e da cinematografia que tematiza a
ditadura na Argentina, Brasil e Chile. Deparamo-nos, inicialmente, com alguns
questionamentos propostos por Robert Stam, como “Os gêneros existem de fato no ‘mundo
real’ ou são meras construções dos analistas? Existe uma taxonomia finita de gêneros ou estes
são, por princípio, infinitos? Os gêneros são essências platônicas atemporais ou entidades
efêmeras, temporalmente circunscritas? Culturalmente específicos ou transculturais?”
(STAM, 2003, p.28).
Mas muito além da questão do gênero discursivo, com um padrão de estrutura e estilo,
nos interessa pensar a noção de gênero enquanto categoria cultural e estratégia de
comunicabilidade

(MARTÍN-BARBERO,

2004,

2008;

MITTEL,

2001),

onde

compreendemos a perspectiva histórica da relação dos gêneros com as transformações
culturais, sendo eles permeáveis às tensões históricas e sociais. Mesmo não aprofundando o
uso de categorias analíticas propostas por Jesús Martín-Barbero ou Jason Mittel na análise das
obras cinematográficas estudadas, eles foram fundamentais para que o trabalho fosse adiante,
trazendo essa noção de gênero que foi descrita para este trabalho, buscando suas matrizes
históricas para melhor entender como os filmes estudados estão configurados nesse contexto
de filmes de ditadura, e dentro de suas filmografias e da historiografia do cinema (GOMES, I.,
2011, p.112; STAM, 2003, p.29).
Relacionando esses três filmes, esperamos ampliar a percepção de aspectos do cinema
contemporâneo e a interpretação do texto fílmico, estando em contato com três ambientes
distintos de produção cinematográfica, mas que se unem por dados da história mundial (os
três se passam numa ditadura na América Latina na década de 1970) e por escolhas estilísticas
e narrativas semelhantes, que se refletem no tratamento sutil dado aos assuntos abordados.
Esperamos também iluminar algumas características desse gênero de filme, pensando também
como estas obras representam aspectos da cultura latino-americana e como se articulam à
produção, circulação e consumo de audiovisuais.
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Estrutura do trabalho

O presente trabalho se divide em quatro capítulos. O primeiro é formado pelos
conceitos que nortearam a pesquisa e consiste em tratar da construção da categoria
personagem na narrativa ficcional. Introduzindo a noção de personagem da Poética de
Aristóteles às noções estruturalistas que fundaram as bases para o conceito de narratologia
proposto por Gérard Genette. Para a narratologia, não existe narrativa sem personagem, pois
“a personagem vive os enredos e as ideias, e os torna vivos” (CANDIDO, 1981, p.54). Após
essa noção geral acerca de narrativa e personagem, falaremos das especificidades da
personagem na narrativa cinematográfica e da questão do ponto de vista na narrativa. Por
último, lançaremos luz a alguns aspectos como o efeito gênero e efeito personagem, por
considerarmos questões-chave nas escolhas discursivas de um filme. Como acreditamos que
estas escolhas do discurso narrativo fílmico (perspectiva narrativa e construção da
personagem) refletem diretamente na forma que o filme é recebido, nos interessa também
pensar de que forma esse tratamento influencia nas expectativas que o espectador possa vir a
ter deles. No entanto, nosso foco é análise da personagem e sua implicação no discurso
fílmico, então tentaremos prever esses efeitos causados no espectador apenas a partir das
marcas de gênero e das escolhas estilísticas e narrativas presentes neles, pensando apenas num
possível efeito e considerando que cada gênero tem seu verossímil.
No segundo capítulo, pensamos as obras em seus respectivos contextos de produção.
Refizemos de forma sintética e sistemática a trajetória da cinematografia dos três países e da
cinematografia dos diretores, tentando situar os filmes na filmografia do seu país,
especialmente a dos filmes que tratam a ditadura. Após pensar no gênero dos filmes
estudados, procuramos definir a origem desse gênero de ambientação histórica, sua matriz
histórica. E ver como essa trajetória afetou o produto industrial que é o filme pronto a ser
distribuído. Fizemos uma contextualização geral da cinematografia mundial e dos vários
exemplos de filmes históricos que consideramos mais importantes para o desenvolvimento
desse gênero, culminando na vertente de filmes de ditadura nos três países dos filmes que
estudamos.
No terceiro capítulo, entramos na análise dos aspectos narrativos do filme, tendo como
ponto de partida a focalização narrativa e a construção da personagem protagonista.
A análise do discurso narrativo será constituída prioritariamente pela
descrição dos signos técnico-narrativos que estruturam os diversos âmbitos
compositivos (p.ex. analepse e prolepese, focalização interna e onisciente,
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etc.); essa descrição completar-se-á, entretanto, mediante procedimentos
operatórios que superem este estádio de referência predominantemente
objetiva. Tratar-se-á então não só de explicar a articulação orgânica dos
vários componentes que integram ao nível discursivo, mas também de
entender a sua projeção semântica, em função da específica história que o
discurso representa, a qual solicita o privilégio de determinados signos
narrativos, em detrimento de outros (REIS; LOPES, 1988, p.29).

No quarto e último capítulo, nos dedicamos a tratar de algumas representações que vão
além da análise narrativa, mas que consideramos fundamentais para o presente trabalho por
tenta enxergar os efeitos da ressignificação desses filmes dentro do gênero histórico. A forma
que os filmes estudados abordam certos aspectos das histórias contadas está intrinsecamente
ligada a esses efeitos e a novas formas de contar o filme histórico: a leveza no tratamento dos
fatos históricos mais duros e a suavidade do ponto de vista (JOLY, 2002; AUMONT et al.,
2011, 2012).
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2

SEJAMOS DOCEMENTE TEÓRICOS
Todos queremos ser personagens. Eu mesmo o
quero. Quem escreveu esse depoimento foi um
personagem chamado o escritor Moacyr Scliar, que
não existe na vida real e que só desperta de sua
letargia em momentos especiais, como este, de jogar
com palavras para se apresentar, enfim, como
personagem.
Moacyr Scliar

Como sugere Gérard Genette, uma situação narrativa é uma soma multifacetada no qual
a análise ou simplesmente a descrição só pode ser reconhecida separando um tecido de
estreitas relações entre o ato narrativo, seus protagonistas, as determinações de espaço e
tempo e suas relações implicadas na mesma narrativa (GENETTE, 1995, p.214).
A personagem é um dos elementos fundamentais de qualquer narrativa ficcional.
Dificilmente haverá uma narrativa sem esse elemento que, ao lado da ação, do tempo e do
espaço, estruturam uma narrativa e seu enredo. Pensar o conceito de personagem e sua função
no discurso se relaciona não apenas à variabilidade criativa do fazer artístico, mas
particularmente à reflexão a respeito dos modos de existência e do propósito desse fazer.
Pensar a questão da personagem significa, necessariamente, percorrer alguns caminhos
trilhados pela crítica no sentido de definir seu objeto e buscar o instrumental adequado à
análise e à fundamentação dos juízos acerca desse objeto (BRAIT, 1985, p.29).
Neste capítulo, trataremos de forma resumida as diversas concepções de personagem ao
longo do tempo e de teorias distintas. Posteriormente, trataremos do discurso da narrativa,
especialmente as categorias de análise propostas por Genette (1995), mas trabalhadas por
autores diversos. Além da categoria personagem, questão central no nosso trabalho, falaremos
sobre as categorias de modo e voz. Como nosso corpus é formado por narrativas
cinematográficas, julgamos importante tratar das especificidades da personagem no cinema; e,
por fim, falaremos da questão do efeito-personagem e dos possíveis efeitos do gênero
cinematográfico que estamos abordando.
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2.1

CAMINHOS DE CONSTRUÇÃO DA PERSONAGEM

Podemos dizer que no princípio havia Aristóteles. O pensador é considerado o marco
inicial nos estudos da dramaturgia. Sua obra Arte Poética, datada em mais de 300 anos A.C. é
o primeiro documento ocidental que oferece parâmetros específicos da construção literáriodramática. O filósofo introduz um conceito moderno de ação dramática – a mímesis, a
imitação2 de uma ação com certa extensão em linguagem adequada cujas personagens atuam.
Ao discutir as manifestações da poesia lírica, épica e dramática, Aristóteles destacou
importantes aspectos que marcaram desde então o conceito de personagem e sua função na
literatura. A partir do pensador grego, temos o início de uma tradição teórica voltada para o
conhecimento e reflexão dessa instância narrativa (ARISTÓTELES, 19--; BRAIT, 1985).
É acerca do gênero poético do drama que Aristóteles expressa suas principais noções de
personagem. Os seis elementos do drama (que pode ser uma tragédia 3 ou comédia) seriam,
segundo o autor, a alma ou intriga; personagem, ideia ou pensamento; dicção ou diálogo;
melodia ou música; e espetáculo. A alma/intriga seria o elemento mais importante, a forma
como a ação dramática vai ser desenvolvida. A personagem teria um papel secundário,
subordinada à ação dramática, “sem ação não há tragédia, mas poderá haver tragédia sem os
caracteres” (ARISTÓTELES, 19--, p. 306). A personagem seria como a personalidade, um
reflexo da pessoa humana, e uma construção, cuja existência obedeceria às leis particulares
que regem o texto – as personagens “absorvem” as palavras do texto e passam a constituí-las,
viram as fontes das palavras.
Para o pensador, os traços da personalidade não estavam necessariamente dentro da
ação que o autor idealizava; muitas vezes se construía a posteriori. Em termos de
caracterização, as personagens deveriam ser boas, no sentido de ter “boas qualidades”.
Aristóteles diferencia o “bom” do “eticamente bom” – já que as mulheres, consideradas
inferiores, e os escravos, considerados vis, dentro da tragédia poderiam ser bons; deveriam ser
convenientes ou conformes – referindo-se, este termo, à virilidade; semelhantes entre si e
coerentes (ARISTÓTELES, 19--, 325-326).

2

A tendência para a imitação é instintiva no homem, desde a infância. Neste ponto distinguem-se os humanos de
todos os outros seres vivos: por sua aptidão muito desenvolvida para a imitação. Pela imitação adquirimos
nossos primeiros conhecimentos, e nela todos experimentamos prazer (ARISTÓTELES, 19--, p.300).
3

A tragédia é a imitação de uma ação importante e completa, de certa extensão; deve ser composta num estilo
tornado agradável pelo emprego separado de cada uma de suas formas; na tragédia, a ação é apresentada, não
com a ajuda de uma narrativa, mas por atores. Suscitando a compaixão e o terror, a tragédia tem por efeito obter
a purgação dessas emoções (ARISTÓTELES, 19--, p.305).
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Essa maneira de caracterizar os atores, as personas da ação na tragédia e a sua rica
variedade de interpretações são os elementos mais funcionais absorvidos da Poética para o
estudo da personagem na narrativa nos estudos futuros ao longo do tempo. A Arte Poética
chegou à nossa sociedade ocidental no século XVI e, nos dois séculos seguintes, muitos
teóricos, especialmente os franceses – ainda que se trate de controversas interpretações da
obra –, se apropriaram das supostas unidades de ação, personagem lugar e tempo, presentes na
obra de Aristóteles e passaram a utilizar como um modelo a ser seguido.
No entanto, na segunda metade do século XVIII, com o surgimento do Romantismo, a
concepção aristotélica de personagem entra em declínio. A personagem passa a ter uma maior
evidência no romance, refletindo na forma de contar a história algumas das características do
novo movimento artístico: individualismo, subjetivismo, idealização e sentimentalismo. São
numerosos nessa época os romances psicológicos – com bastante uso de monólogos interiores
das personagens, dos romances históricos e de críticas e análises da realidade social – bastante
descritivos (CANDIDO, 1981, p.74-80).
(...) a marcha do romance moderno (do século XVIII ao começo do século
XX) foi no rumo de uma complicação crescente da psicologia das
personagens, dentro da inevitável simplificação técnica imposta pela
necessidade de caracterização. Ao fazer isso, nada mais fez do que
desenvolver e explorar uma tendência constante do romance de todos os
tempos, acentuada no período mencionado, isto é, tratar as personagens de
dois modos principais: 1) como seres íntegros e facilmente delimitáveis,
marcados duma vez por todas com certos traços que os caracterizam; 2)
como seres complicados, que não se esgotam nos traços característicos, mas
têm certos poços profundos, de onde pode jorrar a cada instante o
desconhecido e o mistério (CANDIDO, 1981, p.60).

Antonio Candido fala, então, em seu texto A personagem do Romance sobre o processo
de revolução por qual passou o romance, cuja mudança se consolida no começo do século
XX, momento em que a literatura chega à modernidade, numa transição de romances de
enredos complicados com personagens simples para o enredo simples com personagens
complicadas. A simplificação dos acontecimentos narrativos juntamente ao senso de
complexidade são as marcas do romance moderno, que tem como um dos representantes mais
emblemáticos Ulysses, de James Joyce (CANDIDO, 1981, p.60-61).
À luz do século XX, podemos afirmar que tanto a estrutura quanto a concepção de
personagem sofreram uma verdadeira transformação. Em 1920, o teórico húngaro Györgi
Luckács publicou sua obra Teoria do romance, relacionando o romance com a concepção de
mundo burguês e encarando essa forma narrativa como sendo o lugar de confronto entre o
herói problemático e um mundo conformista e convencionalista. Na mesma década, em 1927,
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E.M. Forster, romancista e crítico inglês, publicou sua obra Aspects of the novel, que se
tornou célebre por suas classificações entre personagens planas – com ações previsíveis,
tipificadas e sem profundidade psicológica –, e personagens redondas – de caracterização
complexa, multidimensional imprevisível, com predicações que vêm aos poucos e que
figuram entre as personagens centrais da narrativa (BRAIT, 1985, p.40).
A publicação de Aspects of the novel acontece no exato momento em que as
obras de um Marcel Proust, de uma Virgínia Woolf, de um James Joyce, por
exemplo, abalavam as velhas estruturas do romance e, ao mesmo tempo, o
barulho da crítica fazia-se ouvir sonoro pela dicção da estilística, do
formalismo russo e do new criticism norte-americano, sistematizando a
reação contra os métodos da história literária positivista. Sensível à produção
literária do momento e tocado possivelmente pelo posicionamento
florescente do new criticism, Forster encara a intriga, a história e a
personagem como os três elementos estruturais essenciais ao romance e
trabalha o ser fictício como sendo um entre os componentes básicos da
narrativa. Essa concepção, que encara a obra como um sistema e possibilita a
averiguação da personagem na sua relação com as demais partes da obra, e
não mais por referência a elementos exteriores, permite um tratamento
particularizado dos entes ficcionais como seres de linguagem, e resulta numa
classificação considerada profundamente inovadora naquele momento
(BRAIT, 1985, p.40).

Nessa profusão de transformações e surgimento de correntes teóricas, o movimento
intelectual do estruturalismo 4, para o qual o comportamento, os textos e as instituições são
analisáveis a partir de uma rede subjacente de relações, acabou lançando as bases para a
análise estrutural da narrativa e para a teoria da narrativa e, portanto, para as noções de
personagem que utilizamos neste trabalho.
De forma geral, atribui-se ao teórico russo Vladimir Propp a origem da análise estrutural
das narrativas. Para Jacques Aumont e Michel Marie, Propp está para a narração estrutural
como Sausurre está para a linguística. Na sua análise do conto maravilhoso, o teórico trata a
narrativa como uma sucessão de sequência de funções atribuídas à personagem. Ele agrupa
essas funções em “esferas de ação”, onde as personagens, chamadas pelo teórico de actantes,
poderiam ter funções principais ou auxiliares dentro da trama. Para Propp, uma personagem
pode cumprir várias funções e uma função pode ser cumprida por muitas personagens.
4

O estruturalismo, corrente de pensamento das ciências humanas que se inspirou no modelo da linguística,
possui como o próprio nome indica, uma noção central de estrutura. “O que a crítica ou análise estruturalista
procura realçar é sempre a estrutura ‘profunda’ subjacente à determinada produção significante, e que explica a
forma manifesta dessa produção. (...) Esse papel fundamental da linguística no desenvolvimento do
estruturalismo, reforçou-se ainda pelo fato de a linguagem ser com frequência considerada a própria base, a
infra-estrutura e a condição de possibilidade de qualquer outra produção significante” (AUMONT et al., 2011, p.
84,85).
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Jacques Aumont e Michel Marie sugerem, no entanto, que as esferas de ação de Propp são
demasiadamente inflexíveis para serem aplicadas verdadeiramente à personagem de ficção
fílmica, por exemplo. As categorias propostas pelo teórico não podem ser usadas inalteradas,
mas serviram, sobretudo, para sugerir abordagens “estruturais” (AUMONT et al., 2011,
p.123; 2012, p.131).
Dentro dessa onda estruturalista, é lançada na França, em 1966, a obra Análise
estrutural da narrativa, com textos de importantes teóricos do estruturalismo, como Rolland
Barthes, A.J. Greimas, Christian Metz, Tzvetan Todorov e Gérard Genette, que visava
esboçar um caminho de uma teoria dos discursos, mostrando “o lugar e a vez da mensagem
narrativa” (PINTO, 2011, p.7).
Seguindo na corrente teórica de Propp, mas procurando outras abordagens, o teórico
Julien Greimas propõe chamar de actante aquela personagem que só cumpre uma função, e
ator aquele que cumpre muitas funções ao longo da narrativa. Para Greimas, existem seis
actantes: sujeito, objeto, destinador, destinatário, oponente e adjuvante (AUMONT et al.
2012, p.131).
Os actantes são um número finito e permanecem invariáveis, já os
personagens são um número praticamente infinito, pois seus atributos e seu
caráter podem variar sem que sua esfera de ação seja modificada.
Inversamente, podem permanecer aparentemente idênticos quando sua esfera
se modifica (AUMONT et. al, 2012, p.131).

Dentro desse contexto, Jacques Aumont chama atenção para o fato de que muitas vezes
o que pode ser chamado de riqueza psicológica de uma personagem se trata apenas de uma
modificação no seu feixe de funções. Para o autor, essa modificação não age com relação à
realidade, “mas com relação a um modelo preexistente da personagem, onde certas ligações
actanciais, geralmente admitidas, são abandonadas em proveito de combinações inéditas”
(AUMONT et al., 2012, p.132).
De modo geral, considera-se que estes teóricos, como Greimas, Barthes e Todorov
deram contribuições significativas no que diz respeito à definição e caracterização da
categoria personagem, por considerá-la como ponto central da narrativa e uma visão baseada
tanto na noção psicológica da personagem quanto do que ela comunica através de suas ações.
Reconhecendo esse valor, Jacques Aumont e Michel Marie em contrapartida alertam para que
enxerguemos essas análises como ponto de partida, já que muitas das categorias tratadas são
consideradas limitadas ou ultrapassadas (ainda mais se pensarmos na complexidade das
nossas ficções, expressas em diversos meios e formatos, como o romance, o filme, a
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telenovela, o vídeo game). Dentro do nosso contexto de análise fílmica, os autores consideram
que a análise estrutural desempenha um papel de “mito condutor” e que tem extrema
importância por ter feito a análise fílmica utilizar os métodos e conceitos das ciências
humanas (AUMONT et. al., 2011, p.6).
Dentro dessa cronologia, Gérard Genette lançou posteriormente, em 1972, o seu
Discurso da Narrativa, contido no livro Figures III onde se propõe a estabelecer as principais
estruturas da narrativa literária. As categorias narrativas propostas nesta obra influenciaram
autores de diversas áreas, como os teóricos contemporâneos do cinema Jacques Aumont
(2011), Seymour Chatman (1990), François Jost e André Gaudreault (2009), que utilizando as
categorias propostas por Genette, como modo e voz, e as adaptando às características próprias
do meio audiovisual, propondo modelos de análise para as narrativas cinematográficas.
No tópico seguinte, abordaremos mais detalhadamente a obra de Genette e as categorias
narrativas personagem, modo (intrínseca à personagem) e voz.

2.2

DISCURSO NARRATIVO: PERSPECTIVA NARRATIVA, PONTO DE VISTA E

PERSONAGEM

Como afirmamos acima, O discurso da narrativa de Genette (1995) compromete-se a
estabelecer as principais estruturas das narrativas literárias. No texto, o autor realiza um
recorte de várias obras sobre as diversas categorias do discurso narrativo. O livro pode ser
considerado uma espécie de análise da obra Em busca do tempo perdido, de Marcel Proust,
que revolucionou a estrutura tradicional de romance em meados do século XX e destruiu
todas as tentativas classificatórias deste tipo de narrativa até então.
A obra contém cinco capítulos, nos quais enxergamos três invocações de análise: tempo
(nos capítulos 1- Ordem, 2- Duração e 3- Frequência); modo (capítulo 4); e voz (capítulo 5).
Tratamos apenas dos dois últimos capítulos, por serem os capítulos utilizados no nosso corpus
e de forma bastante sistematizada, de modo a otimizar nossa análise. Abordaremos a categoria
personagem trazendo aspectos das contribuições de autores como Candido (1981), Brait
(1985), Gomes (1981), Aumont (2011; 2012) e Gardies (2008).
A narrativa é um fenômeno dinâmico e se constitui de dois planos de análise: o da
história e o do discurso; sua função é contar histórias, relatar fatos, reais ou fictícios. De
forma elementar, contida nos mais diversos livros sobre narrativa, dos escolares aos
universitários, a história trata dos conjuntos de fatos relatados, o plano de conteúdo da
narrativa: o que se conta. O discurso é o plano da expressão desse conteúdo: como se conta.
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A concepção de discurso é bastante vasta: pode tratar de uma sequência de enunciados
que configuram uma unidade linguística como um todo, como uma unidade comunicativa
globalmente coerente, ou como uma manifestação da língua, um enunciado que permite a
apropriação da língua pelo sujeito falante (REIS; LOPES, 1988, p.27-28).
Em narratologia, o discurso se refere à construção do conteúdo da narrativa, como ele é
construído. É através deles que se detectam os processos de composição que particularizam o
modo narrativo, que dão forma à história, adotando uma visão ou ponto de vista (REIS;
LOPES, 1988, p. 28-29).
Para que o discurso se manifeste, existem várias categorias que particularizam os
aspectos da narrativa com relação à elaboração do tempo, modalidades que representam os
diferentes segmentos de informação da história (focalização), caracterização da instância
responsável pela narração (narrador), configuração do espaço, retrato das personagens
(descrição). Conforme anunciado, as categorias narrativas do discurso ficcional que
trataremos aqui são: modo, voz, e a categoria personagem.

Modo
Usando as palavras de Genette (1995), o modo rege “a regulação da informação
narrativa”. Os modos narrativos dão forma à história, acabam por contar “mais ou menos o
que se relata e contá-lo segundo tal ou tal ponto de vista”. Dentro dessa regulação da
informação narrativa, distância e perspectiva são duas modalidades fundamentais, que nos
informam a maneira que enxergamos a trama. Na narrativa literária, a distância se refere à
distinção entre mostrar e narrar, quando se usa o discurso indireto ou o discurso direto (as
personagens podem falar diretamente ou através de um narrador). A perspectiva se refere à
escolha ou não de um ponto de vista restritivo: quando o narrador sabe ou diz mais que as
personagens, quando ele diz apenas o que certa personagem sabe ou quando o narrador diz
menos do que sabe (GENETE, 1995, p.183).
A partir dessa noção de perspectiva, Genette propõe a noção de focalização. Carlos Reis
e Ana Cristina Lopes definem focalização como a representação da informação da história
contada (diegese), “que se encontra ao alcance de um determinado campo de consciência, seja
a de uma personagem, ou do narrador heterodiegético (que não participa da história)”. A
focalização regula a quantidade de informação (eventos, personagens, espaços, etc.) e a
qualidade dessas informações (a relevância dos fatos, dos lugares), dependendo do ponto de
vista que irá tratar (REIS; LOPES, 1988, p.146).
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Dependendo do ponto de vista que o autor trata na sua obra, ele adota certo tipo de foco
narrativo, privilegia fatos, seleciona lugares para causar o efeito desejado com relação à
narrativa.
O foco narrativo costuma oscilar numa narrativa, mas de modo geral cada narrativa
mantém um foco dominante, que acaba por se sobrepor aos outros pontos de vista. A
focalização numa narrativa pode ser não focalizada ou de focalização zero, de focalização
interna, ou de focalização externa. Quando de focalização interna, pode ser: fixa, quando o
ponto de vista é centrado apenas em uma personagem; variável, em que mais de uma
personagem detém a focalização, o ponto de vista; ou múltipla, caso em que o acontecimento
pode ser evocado várias vezes segundo o ponto de vista de personagens-epistológrafas. Na
focalização externa, a personagem age sem que o leitor conheça os seus pensamentos ou
sentimentos.
Por definição, o ponto de vista é o lugar a partir do qual se olha. Mais
geralmente, é também a maneira como se olha. No filme narrativo, esse
ponto de vista está na maior parte do tempo atribuído a alguém: seja umas
das personagens da narrativa, seja expressamente, o da instância narradora.
Analisar um filme em termos de ponto de vista é então centralizar a análise
essencialmente no que veio a se chamar “mostra” (Gaudreault), por oposição
à narração no sentido estrito. O essencial, na maioria dessas análises, é
provar a relação complexa entre o ponto de vista da instância narradora e os
das diversas personagens (AUMONT et al. 2011, p.141-142).

Em uma narrativa, existem alterações que podem ser analisadas com uma mudança na
focalização. O primeiro tipo de alteração se chama paralipse, de focalização interna, que
consiste em trazer menos informações do que a narrativa inicial através de uma omissão
lateral, que é quando o narrador opta por esconder alguma informação do leitor (ou
espectador). O outro tipo é a paralepse, na qual são fornecidas mais informações do que a
narrativa inicial, de focalização externa, com detalhes que muitas vezes são considerados
irrelevantes para a trama.

Voz

A voz representa a instância narrativa. É um gênero de incidências, acometida pelas
relações com o sujeito e, eventualmente, todos os que participam da atividade narrativa. Esta
categoria está relacionada com a escolha do autor em contar uma história por meio de uma
das personagens ou por um narrador estranho à história.
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Uma situação narrativa como qualquer outra é um conjunto complexo no
qual a análise, ou simplesmente a descrição, só pode ser distinguida
separando um tecido de relações estreitas entre o ato narrativo, seus
protagonistas, suas determinações espácio-temporais, sua relação com outras
situações implicadas na mesma narrativa, etc. (GENETTE, 1995, p.214).

Para Genette, o estudo da voz não pode ser feito a partir de pontos de vista, sendo
necessário separar o tempo da narração, o nível narrativo e a pessoa. É comum confundirem o
narrador com o autor, e o destinatário da narrativa com o leitor da obra. Uma interpretação
equivocada, pois numa narrativa de ficção o próprio narrador é um papel fictício; por isso,
uma análise da narrativa apenas pelo ponto de vista do narrador é limitada.
Genette cita as situações narrativas segundo o modelo do teórico F.K. Stanzel. O
narrador pode ser onisciente, que não participa da história e narra em terceira pessoa. No
entanto, esse narrador pode ser observador, manter a sua narração num nível superior à
história, mas pode também ser um narrador intruso, que tece seus comentários acerca da
história e faz interferências que alteram a percepção do leitor da obra. O narrador pode, ainda,
narrar em primeira pessoa, mas ser uma personagem secundária na história, que a relata com
um ângulo de visão limitado. O protagonista também pode ser um narrador em primeira
pessoa, que, como personagem principal, se limita às suas próprias percepções. A narração
pode ser feita também de forma que não haja propriamente um narrador, mas relatos de
impressões de várias personagens da narrativa, ou limitando-se a informações de diálogo ou
ação, como no teatro. Ou pode configurar-se, segundo alguns teóricos, pela não existência de
um narrador, sendo um registro puro e simples, transmitindo flashes da realidade (GENETTE,
1995, p.184).
Partindo da premissa de que grandes narrativas pressupõem um narrador, a narrativa
cinematográfica suporia tradicionalmente um “grande imagista”, um “enunciador” ou um
“narrador invisível” que nos estaria contando a história através das imagens vistas. No
entanto, como tratamos no tópico anterior, há outro modo de transmissão narrativa que
consiste em mostrar (em oposição a narrar), a mímesis, advinda da representação teatral, que
associamos ao cinema por se tratar também de uma arte audiovisual (JOST; GAUDREAULT,
2009, p.39-40).
Contrapondo-se a uma noção de que o narrador no cinema seria aquele cuja voz se
sobrepõe às cenas e às vozes em cena, o teórico Seymour Chatman é favorável à noção de
narrador cinemático, um agente geral que abrangeria todo o filme, sendo responsável pela
transmissão de todos os recursos comunicativos ligados ao canal sonoro e visual. Tal narrador
consiste no conjunto de recursos audiovisuais que se conectam para a construção da narrativa
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fílmica. Outros aspectos pensados pelo teórico acerca de foco narrativo e narrador no cinema
serão esboçados nas análises dos filmes no capítulo 3 (CHATMAN, 1990, p.124-138).

Personagem

Como propõe Anatol Rosenfeld, a personagem é quem de fato constitui a ficção. Numa
narrativa, existe a descrição de uma paisagem, de um animal ou de um objeto, o que
constituiria uma admirável prosa de arte. Mas, para o autor, essas excelências resultam em
ficção apenas quando essas paisagens, animais ou objetos se animam e se humanizam através
da imaginação de uma pessoa (ROSENFELD, 1981, p.27). “É porém a personagem que com
mais nitidez torna patente a ficção, e através dela a camada imaginária se adensa e se
cristaliza” (ROSENFELD, 1981, p.21).
Toda personagem é construída com a intenção de ser verossímil, ou seja, de guardar
analogia com as pessoas em sua experiência vivida. Para criar esse sentido de realidade, a
criação artística é construída com uma estrutura interna coerente. Mesmo nas narrativas do
realismo mágico, as incoerências fazem parte do propósito de estabelecer uma atmosfera
sobrenatural ou fantástica.
A partir dessa constatação inicial, compreendemos que para a análise do papel da
personagem em determinada narrativa (no nosso caso, na narrativa audiovisual) é importante
ressaltar as seguintes preocupações: como a personagem aparece na narrativa que estamos
apreciando – aparece diretamente, sendo flagrado pela câmara? Esse flagrante indica uma
ação ou quer indicar um momento de introspecção da personagem? É apresentado por uma
narração falada ou sua apresentação se dá, imageticamente, pelo olhar de outra personagem?
Os elementos de escolha técnica acima resumidos são importantes porque podem conter
significações indispensáveis para a compreensão da narrativa em questão. Esses elementos
ajudam a perceber a perspectiva dominante: quem nos narra a ação? Uma câmara distanciada
e objetiva, com pretensões à neutralidade, como se quisesse nos passar a ideia de que estamos
vendo a realidade à nossa frente? Ou uma câmera participante e subjetiva, confundida com o
olhar de determinada personagem, com a pretensão de passar a ideia de que estamos vendo a
partir de um ponto de vista particular que pode ser restrito, parcial e momentâneo?
Com isso, nossa intenção é compor uma boa caracterização das personagens que
integram a narrativa que estamos analisando, a partir de seus traços externos e de sugestões
que nos indiquem elementos de temperamento, de caráter (de vida interior, enfim, como
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desejos, sonhos, projetos, etc.) para, dessa maneira, entender a participação de cada uma nas
narrativas em análise.
Por fim, como sugere Paulo Emílio Sales Gomes, a caracterização de cada personagem
somente se completa com a sua ação. E sua ação pode ser compreendida por suas falas e seus
gestos na história. É a oportunidade das falas e dos gestos das personagens que definem a
importância deles no interior do tecido narrativo em questão (GOMES, P., 1981, p.112).

2.3

CONSTRUÇÃO DA PERSONAGEM NO CINEMA

Reconhecendo a influência das artes narrativas mais antigas (o teatro e o romance),
porém sem intenção de limitar as possibilidades da linguagem cinematográfica, Paulo Emílio
Sales Gomes define o cinema como “teatro romanceado” ou “romance teatralizado”.

Teatro romanceado, porque, como no teatro, ou melhor no espetáculo teatral,
temos as personagens da ação encarnadas em atores. Graças porém aos
recursos narrativos do cinema, tais personagens adquirem uma mobilidade,
uma desenvoltura no tempo e no espaço equivalente às da personagem de
romance. Romance teatralizado, porque a reflexão pode ser repetida, desta
feita, a partir do romance. É a mesma definição diversamente formulada
(GOMES, P., 1981, p.106).

Em sua afirmativa, Gomes não apenas confirma a relação existente entre as três
linguagens, mas acaba também evidenciando a importância das personagens nessas artes.
Como sugere Anatol Rosenfeld, em todas as artes que exprimem, narram ou representam um
estado ou história, a personagem de fato “constitui” a ficção (ROSENFELD, 1981, p.31).
No teatro, a personagem não apenas compõe a ficção, mas funda, constitui o próprio
espetáculo, através da presença do ator. De forma distinta, a literatura e o cinema, através das
imagens e palavras podem se utilizar de seus recursos de outras maneiras, como a descrição
ou exposição de lugares (ROSENFELD, 1981, p.1).

É precisamente por isso que no próprio cinema e na literatura ficcionais as
personagens, embora realmente constituam a ficção, e a evidenciem de
forma marcante, podem ser dispensadas por certo tempo, o que não é
possível no teatro. O palco não pode permanecer “vazio” (ROSENFELD,
1981, p.31).

Esses momentos descritivos do cinema que mostram imagens de animais, lugares,
paisagens e objetos acabam acentuando o cunho narrativo do cinema, como também o
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diferenciando do teatro (ROSENFELD, 1981, p.31). No cinema, como no teatro, a
personagem está vinculada ao corpo de um ator, mas a construção da personagem também é
relacionada a vários elementos na linguagem cinematográfica, “o plano que os enquadra, a luz
que os ilumina, à encenação que os organiza fornecem efeitos de imagem, de som e se
sentido”, dando nuances às personagens que vão além da interpretação do ator (NACACHE,
2012, p.8).
Nos primórdios do cinema mudo, a ausência de falas tornava a interpretação bastante
teatral, pois os atores precisavam ser exagerados em seus gestos e expressões, de forma a
traduzir o sentimento das suas personagens. Com o surgimento do som no cinema e o avanço
de outros recursos técnicos de captação das imagens, a atuação cinematográfica acabou
passando por um processo de naturalização, tornando a personagem mais parecida com as
pessoas “reais”, reduzindo a distância entre o real a e ficcional.
Em relação à representação da personagem na narrativa cinematográfica, podemos
afirmar, portanto, que sua trajetória tem muito a ver com a mudança da postura do ator em
cena. Dentro desse contexto, é importante destacarmos os movimentos do cinema que
acabaram modificando também a questão da personagem em cena, como o neorrealismo
italiano e a nouvelle vague francesa, que utilizavam atores não profissionais nos filmes como
forma de adquirir uma maior naturalidade e espontaneidade.
No primeiro tópico, onde abordamos os caminhos de construção da personagem,
falamos da mudança que o romance literário sofreu no começo do século XX, na
modernidade. De forma geral, consideramos que o cinema moderno passou por um processo
parecido, onde temos personagens complexas envolvidas em narrativas que tratam de ações
banais e cotidianas. O ponto que queremos tratar aqui não é se os filmes aqui abordados
constituem modelos exemplares desse tipo de narrativa. O que queremos ressaltar é que, a
partir dessas mudanças na forma como a narrativa passou a ser enxergada, acabou-se por
revelar muito da consciência e percepção das personagens na dimensão do tecido narrativo
(CANDIDO, 1981, p.60).
Tratando das especificidades da personagem no cinema atribuídas à representação do
ator, destacamos dois pontos. O primeiro é que a definição física imposta pelo ator através das
imagens acaba por reduzir a liberdade do espectador nesse terreno. Por outro lado, a definição
psicológica possui uma liberdade muito maior no filme moderno do que a concedida nos
romances tradicionais (GOMES, P., 1981, p.111).
O segundo ponto é que quando a personagem surge na tela, através da presença do ator,
e sendo um ator conhecido do público, ele se torna mais bem expressivo do que a personagem
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que conhecemos através dele. Esses atores já são personagens de ficção para a imaginação
coletiva, num contexto quase mitológico. Muitas vezes quem acaba permanecendo nesses
filmes é a imagem do ator, a dos estereótipos que se tem do ator, baseado nos seus filmes
anteriores ou em traços de suas personalidades, através de entrevistas ou situações
semelhantes. Nos filmes que estudamos, as personagens protagonistas estão realizando seus
primeiros filmes; sua imagem, portanto, acaba se configurando exclusivamente como a
imagem da personagem que vemos na tela. Abordaremos mais sobre essas particularidades
durante a análise dos filmes (GOMES, P., 1981, p.114).
Para Paulo Emílio Sales Gomes, a questão da presença do ator no cinema, fazendo com
que a personagem de fato se imponha para o espectador, traz uma maior complexidade para
aquele ser ficcional, fazendo com que em certos casos as personagens escapem “às operações
ordenadoras da ficção e permanecem ricas de uma indeterminação psicológica que as
aproxima singularmente do mistério em que banham as criaturas da realidade” (GOMES, P.,
1981, 112).
Nos longa-metragem que estudamos, os protagonistas detém o ponto de vista da
narrativa, sendo caracterizados tanto por características físicas já apresentadas na tela como
por aspectos psicológicos. Nos filmes, a câmera se movimenta de forma bastante aproximada
dos rostos das personagens, expressando seus estados e participando da ação junto com eles,
muitas vezes através de longos planos-sequência.

2.4

EFEITO-PERSONAGEM

Conforme explicitado na introdução do nosso trabalho, partimos da definição de gênero
enquanto categoria discursiva, mas tentando alinhá-la a uma definição mais plural, que fosse
permeável às tensões históricas e sociais. Para isso, mesmo que não problematizemos a
questão – visto que nosso objetivo maior é uma análise narrativa –, tentamos nos aproximar
do conceito de gênero caro aos estudos culturais, onde eles não aparecem apenas como
propriedades dos textos, mas como uma estratégia de comunicação, ligada aos vários
universos culturais. O gênero seria uma estratégia de produção e uma estratégia de leitura das
obras. (MARTIN-BARBERO, 2009, p.64; STAM, 2003, p. 29).
Itânia Gomes complementa o conceito de gênero, atrelado às definições de MartínBarbero, no que diz respeito à análise de programas televisivos, numa conceituação que
podemos aqui estender a narrativas e gêneros cinematográficos, tomando o conceito de gênero
como plural e além-textual.
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Desejamos a formulação de um conceito de gênero e de um protocolo de
análise que nos possibilite ir além das análises textuais, mas sem negá-las,
sem recusá-las. Ao mesmo tempo, buscamos um conceito de gênero que nos
permita a consideração de elementos contextuais do processo comunicativo,
mas sem restringi-las a uma análise “pretextual”, no sentido aqui daquelas
abordagens mais gerais em que o programa televisivo é apenas um pretexto
para análises macroeconômicas, sociológicas, para análises empíricas dos
processos de produção ou de recepção que muitas vezes recusam-se a olhar o
produto televisivo em seu aspecto propriamente comunicacional (GOMES,
I., 2011, p.112).

O crítico de cinema norte americano Richard T. Jameson fala que a ideia de gênero se
encontra por trás de qualquer filme ou de qualquer percepção que possamos ter deles.
Segundo ele, os filmes pertencem a um gênero assim como pessoas pertencem a uma família
ou a um grupo étnico, e que mesmo o espectador mais ocasional demonstrará ter uma imagem
mental desses gêneros, metade visual, metade conceitual (JAMESON, 1994, p.9).
Ainda no tempo de Platão e Aristóteles – para citar dois dos primeiros
teorizadores – o drama, por exemplo, já era divisível em tragédia e comédia,
complicando a simplicidade de um modelo aparentemente puro. Com o
passar dos séculos essa complicação foi se incrementando, com o surgimento
de novos gêneros (o romance do século XIX) e com a contaminação dos já
conhecidos (a tragicomédia, por exemplo) (BRITO, 1995, p.199).

Buscando a definição de gênero como um conceito complexo e de múltiplos
significados, Rick Altman propõe identificá-los da seguinte forma: 1) o gênero como um
esquema básico que precede, programa e configura a produção da indústria; 2) o gênero como
estrutura ou quadro formal sobre o qual se constroem os filmes; 3) o gênero como um rótulo
ou um nome de uma categoria fundamental para as decisões e a comunicação de
distribuidores e exibidores; 4) o gênero como contrato ou posição espectatorial que todo filme
de gênero exige ao seu público (ALTMAN, 2000, p.35).
Brito (1995), em seu livro Imagens Amadas, e Marc Vernet, em A estética do filme
(AUMONT et al., 2012), falam sobre estratégias e códigos próprios que vão sendo
ritualmente repetidos, reconduzidos de filme a filme, fazendo com que o espectador
reconheça tais estratégias e códigos, que lhe passam a ser familiares nos filmes de tal gênero,
e cada gênero passa a ter seu verossímil. Como sugere Rick Altman, a indústria
cinematográfica define o gênero e a massa de espectadores o reconhece. “A teoria dos gêneros
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cinematográficos pressupõe a coincidência entre as percepções da indústria e do público”
(tradução nossa) 5 (ALTMAN, 2000, p. 36-37).
Nos musicais, esperamos que os diálogos sejam interrompidos e que a narrativa
prossiga de forma cantada, diferente do drama, onde a ação dramática não sofrerá uma quebra
narrativa. Num filme noir, esperamos encontrar uma mulher fatal que certamente atrairá o
protagonista para alguma armadilha usando da sedução. A partir dessa concepção, Vernet fala
em efeito-gênero, que permite por referentes comuns e pela recorrência de cenas típicas,
consolidar o verossímil de filme em filme (AUMONT et al. 2012, p.147).
É justamente dentro dessa abordagem, partindo dos gêneros dos filmes de ambientação
histórica, que começamos a refletir sobre as possíveis marcas genéricas desses filmes. De
início, nos saltou a construção do espaço físico e social que, além de caracterizar o tempo
histórico, transforma a interação entre o espaço e a personagem muito mais importantes como
forma de absorvemos aquela construção histórica e as relações que ali existiam.
No que tange aos filmes que estudamos, nos atentamos especialmente à vertente de
filmes de ditadura, pensado como a base do gênero de filmes históricos muda segundo o fato
histórico narrado. Partindo da noção de gênero como trans-histórica que se reconfigura ao
longo do tempo, buscamos pensar em marcas genéricas específicas nas obras que estudamos;
filmes de ditadura que possuem como característica a personagem infantil como protagonista
dos fatos relatados. Tentamos elaborar essas marcas ao longo da análise, mas desde o
princípio atribuímos um tratamento mais suave do tema à presença das protagonistas infantis.
Também enxergamos uma tendência dos filmes estudados em buscar o efeito testemunhal ou
confessional, uma busca da representação colateral, mediada e interpessoal da violência, que é
muitas vezes expressa no silêncio ou através de metáforas e associações. No caso de
Machuca, acreditamos que esse olhar infantil é um recurso que permite mostrar a violência
para gerações mais jovens de espectadores, mas ainda assim uma representação colateral.
Em se tratando de uma abordagem do gênero que tem como constituição básica a
protagonista infantil, achamos importante trazer o conceito literário de efeito-personagem, do
francês Vincent Jouve, que tenta empreender um estudo que questiona qual o papel da
personagem na eficácia do texto literário e o que essa personagem realmente representa para o
leitor.

5

Do original “La teoría de los géneros cinematográficos presupone la coincidencia entre las percepciones de la
industria y del público”.
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As figuras construídas pelo texto tem significado apenas através da leitura. O
sujeito que lê, em última instância, é quem atribui vida à obra (...) A descrição
formal ou funcional dos personagens já não é mais suficiente. A questão a saber de
uma personagem é: do que lhe acontece, como e o quê o leitor apreeende?
(JOUVE, 1992, p.107, tradução nossa)6·

A personagem como condutora da interação filme-espectador, em especial no caso dos
filmes que tratamos – nos quais as personagens protagonistas são agentes-motores da
narrativa e detentores do ponto de vista –, é que é responsável pela nossa apreensão geral do
filme e do sentimento de adesão que ele pode ou não proporcionar, através de efeitos de
sedução, persuasão e tentação emocional. Em nosso trabalho, sugerimos que o efeitopersonagem provocado por elas tem a ver com o tratamento sutil dado à temática pesada da
ditadura militar, que é vista como pano de fundo, pois os filmes são centrados nas relações
cotidianas entre as personagens (JOUVE, 2008, p.206-214).
Em seu livro A Imagem e a sua interpretação, Martine Joly fala dos diversos discursos
produzidos acerca das imagens e até que ponto, além dos juízos de gosto, eles se manifestam
pelas próprias expectativas ligadas à imagem. No caso dos nossos filmes: a presença da
protagonista, a temática do filme e os filmes de mesmo gênero já assistidos antes (JOLY,
2002, p. 83).
Joly tenta, em seu texto, perceber essas pistas das expectativas que em sua opinião são
determinantes e indutoras de interpretação. “Gostaríamos de tentar perceber em que medida a
nossa interpretação está já em parte construída, antes mesmo de ter acesso às mensagens
visuais em concreto” (JOLY, 2002, p.83).
Mesmo no momento em que aparece, a obra (literária) não se apresenta
como novidade absoluta, surgindo de um deserto de informações; mediante
um jogo de anúncios, de sinais – manifestos ou latentes – de referências
implícitas, de características já familiares, o seu público está predisposto a
uma determinada forma de recepção (JOLY, 2002, p. 84).

Há uma relação entre a nossas obras e uma série de textos antecedentes que constituem
o gênero do filme de ambientação histórica e, especificamente, os filmes que estudamos:
filmes de ditadura com protagonista infantil. Como também há relações entre os três filmes
em si (que tiveram datas de lançamento diferentes e são bastante comparados em termos de
6

Do original “Les figures construites par le texte ne prennent sens qu’à travers la lecture. Le sujet lisant est, en
dernière instance, celui qui donne vie à l’oeuvre (...) Une description formelle, voire fonctionelle du personne
n’est plus suffisante. A la question de savoir ce qu’est un personnage doit succéder cette autre: qu’advient-il de
lui dans la lecture? Ou encore: comment et à quelle (s) fin (s) de lecteur l’appréhende-t-il?”
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temática, enredo e construção discursiva). Assim, tentamos pensar ao longo do nosso trabalho
essas particularidades dos filmes estudados, que levam a criar certas expectativas do
espectador, como também certo tipo de adesão conforme o tratamento dos filmes.
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3

AMÉRICA LATINA, CRIANÇAS E DITADURA: CONTEXTUALIZANDO O
GÊNERO E OS FILMES
De América soy hijo: a ella me debo.
José Marti
Todo
nuestro
cine
(el
nuevo
cine
latinoamericano) tiene
una profunda raíz de
protesta y fue constante en la resistencia; pero usando una palabra muy peligrosa y enormetambién es un cine de sueños.
Fernando Birri

Este capítulo é responsável por uma contextualização geral do trabalho. Partindo do
gênero fílmico de representação histórica, tentamos refletir suas diversas abordagens até
chegarmos à vertente dos filmes que estudamos: filmes de ditadura com protagonista infantil.
Também situamos os três filmes nas suas respectivas cinematografias, de uma Argentina cuja
cinematografia conseguiu olhar cedo para sua história de um governo repressor e possui certa
tradição de resgate histórico, de um cinema social e politicamente engajado; de um Chile rico
em produção de documentários históricos e que contou com grande apoio da mídia de outros
países para realizar ficções sobre o período ditatorial de Pinochet; e de um Brasil cujo olhar
para a ditadura do ponto de vista cinematográfico tardou um pouco a se expressar, em grande
parte pela censura, mas também por questões de condições de produção. Por último, falamos
um pouco individualmente dos filmes e seus respectivos contextos de produção e dos seus
realizadores.
Desde o início da atividade cinematográfica, no começo do século passado, enquanto
ela ainda buscava sua linguagem própria das imagens e se consolidava enquanto arte
narrativa, o cinema de representação histórica constituiu parte importantíssima nas histórias
que eram contadas nas telas. O filme O nascimento de uma nação (1915), do cineasta norte
americano David Griffith (que possui a alcunha de pai da linguagem cinematográfica e do
cinema narrativo), é considerado a primeira epopeia hollywoodiana: narra a vida de duas
famílias e de como sua amizade é afetada por conta da Guerra de Secessão, já que a primeira
consistia numa família nortista pró-união e a segunda, sulista pró-confederação. O filme
retrata momentos históricos significativos como o assassinato do presidente Abraham Lincoln
e o surgimento da Ku Klux Klan.
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Em mais de cem anos de existência, o cinema ajudou, e muito, a contar nossa história –
através de filmes que retratam inclusive as sociedades mais primitivas e o começo da
civilização –, mas é de uns tempos para cá, com a consolidação da indústria cinematográfica
em Hollywood, que temos visto, retratados em grande escala, filmes da nossa história
contemporânea, filmes com testemunhas vivas e que podem atestar certos horrores
representados em filmes ao longo dos anos, como os célebres A lista de Schindler (1993),
filme de Steven Spielberg sobre o holocausto, de bilheteria massiva e premiação expressiva
no Oscar, e o também sucesso de Spielberg sobre a Segunda Guerra Mundial O resgate do
soldado Ryan (1998); e Platoon (1986), de Oliver Stone, sobre a guerra do Vietnã, igualmente
expressivo na bilheteria e nas premiações que recebeu. “O cinema sempre sentiu a vocação de
ser testemunha viva não só de um presente cuja memória vai perpetuar (através da filmagem
de atualidades), mas também de um passado que ele julga poder reconstruir melhor do que
qualquer discurso” (GARDIES, 2008, p.110).
Um dos maiores gêneros da produção cinematográfica mundial é certamente o gênero
histórico. Para o teórico René Gardies, esses filmes constroem um duplo interesse para os
produtores, no sentido de que permite montar um grande espetáculo com um álibi educativo
(GARDIES, 2008, p.110).
Em meio a essas grandes produções de amplo alcance, foram surgindo filmes que ainda
tratavam de assuntos delicados da nossa história, mas de maneira a não desgastá-los ou saturálos, que buscavam outra abordagem, outra forma de expressão. Uma das estratégias que se
tornou bastante recorrente nas últimas décadas é contar uma história paralela que tenha como
pano de fundo o fato histórico, relacionando muitas vezes essa história com elementos
cômicos, como forma de amenizar a narrativa. Tratando de gêneros cinematográficos,
podemos afirmar que se trata se uma mistura entre gêneros: os gêneros de guerra, drama e os
de romance e comédia. É o caso do já citado O Tambor, também do filme francês Trem da
vida (1998), de Radu Mihaileanu; de Feliz Natal (2005), de Christian Carion e coprodução
entre Alemanha, França, Inglaterra, Bélgica e Romênia, que retrata momentos de paz e
solidariedade em meio a uma batalha na Primeira Guerra Mundial; e ainda do premiado
Adeus, Lênin (2003), de Wolfgang Becker, uma comédia sobre a vida – pós-queda do muro de
Berlim e reestruturação da Alemanha – de uma comunista convicta com problemas cardíacos,
e sobre como seu filho fazia para esconder dela a chegada do capitalismo em seu país. A
impressão, a partir da observação de certos filmes, é que essa mistura de gêneros, que já está
retratada desde a antiguidade clássica na Poética de Aristóteles, vem sendo executada de
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forma cada vez mais eficaz no cinema, evitando muitas vezes uma história contada com
estereótipos e maniqueísmos.
Uma das formas recorrentes de retratar esses momentos históricos, mas com outra
abordagem, é o uso de uma protagonista infantil como estratégia narrativa. A partir do ponto
de vista da criança, vamos absorvendo os fatos dos filmes, que nos são entregues de maneira
mais sutil, muitas vezes através do não dito, do não mostrado ou do mostrado de outra forma.
É o caso do filme francês Adeus, meninos (1987), de Louis Malle, que conta a história de
amizade entre dois meninos, um deles judeus, num colégio francês às vésperas de ser
invadido pela Gestapo; do filme espanhol A língua das mariposas (1999), um filme de
formação dirigido por José Luis Cuerda que tem como pano de fundo a guerra civil espanhola
e o posterior governo totalitário do General Francisco Franco; e do filme sérvio Quando papai
saiu em viagens de negócios (1985), de Emir Kusturika, em que, num contexto político
conturbado, o pai do menino protagonista está preso, fazendo trabalhos forçados, e ele
acredita que o pai esteja fora em uma viagem de negócios. O filme ganhou o prêmio Palma de
Ouro no Festival de Cannes, e foi indicado para melhor filme estrangeiro no Oscar.
Desses filmes, talvez o que mais tenha se destacado seja o italiano A vida é Bela 7
(1997), de Roberto Benigni, pela projeção mundial ao ganhar o Oscar de melhor filme
estrangeiro. O filme conta a história de um pai judeu que, para proteger o filho da violência e
do terror dos campos de concentração, envolve-o num mundo de fantasias e jogos.
Esse tipo

de abordagem vem ganhando

bastante destaque em produções

contemporâneas, e já destacamos algumas delas. Com a notoriedade de alguns desses filmes,
é natural que eles sejam igualmente discutidos tanto pelos estudiosos quanto pela crítica, e é
interessante pensar que alguns deles possam causar certa controvérsia. O teórico André Bazin
falou inúmeras vezes em seus escritos sobre a emoção que traz uma criança no cinema, sobre
como isso nos comove, por trazer uma inocência e uma ingenuidade que já perdemos. Há
cineastas, como o próprio Cao Hamburguer, diretor de O ano em que meus pais saíram de
férias, que falam da necessidade de, por vezes, arejar temas tão duros e cruéis. Há quem
critique o apelo dramático que esses filmes podem ter, com discursos que exploram a boa
consciência dos espectadores. O escritor e realizador de cinema austríaco Peter Handke, em
sua obra de teatro El viaje en la canoa, o guión para la película sobre la guerra, ironiza o
sucesso infalível dos filmes com crianças, sobretudo em situações dramáticas (TEIXEIRA et
al., 2006, p.70-71).
7

Diferente dos filmes estudados, A vida é bela não é contado através do ponto de vista infantil, apenas possui
uma criança como protagonista, cujo tratamento é dado justamente pela relação de pai e filho.
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No entanto, acreditamos que os filmes que estudamos não escolheram o uso da
protagonista apenas como um apelo dramático, tampouco são filmes que precisam se utilizar
da criança para limpar sua má consciência 8. Quando o cinema constrói o ponto de vista a
partir da criança, o que nos interessa é o olhar da criança no mundo ficcional, representado
ficcionalmente, e como esse olhar reflete no filme que assistimos, nas escolhas estéticas e
narrativas.

Cinema latino-americano

A indústria hollywoodiana se consolidou desde cedo como a grande indústria
cinematográfica mundial. Ainda assim, mesmo sofrendo com a falta de recursos de produção
dos filmes e com problemas de distribuição, que era dominada massivamente pelos filmes
estadunidenses, a produção de filmes da América Latina conseguiu realizar filmes
significativos e emblemáticos para nossa história.
A partir da década de 60, década de muitas mudanças sociopolíticas e culturais ao redor
do globo, surgiu a noção de cinema latino americano como uma manifestação artística que se
unia tanto pelo idioma, como por temáticas e propostas estéticas que tinham como perspectiva
construir um mercado de cinema latino americano formado por espectadores que desejavam
ver a si próprios (GARCÍA, 2006, p.13).
Os cineastas e teóricos do terceiro mundo ressentiam-se não apenas de
dominação hollywoodiana dos circuitos de distribuição, mas também das
representações caricaturais da sua história e cultura. (...) Em resposta a essas
caricaturas os teóricos-criticos-latino-americanos apostaram em um cinema
feito por e para latino-americanos, que fosse um porta voz mais adequado
das experiências e perspectivas latino-americanas (STAM, 2003, p.114).

Influenciados por essas novas ondas de mudanças culturais na Europa9, o cinema latino
americano pôde constituir seu próprio movimento, o chamado Cinema Novo Latino
Americano, que serviu como expressão cultural a uma nova geração de cineastas dispostos a
comprometer-se com mudanças em nível continental.

“O terceiro cinema passa pela

8

Àngel Quintana fala em seu texto Salvem as crianças!, presente no livro A infância vai ao cinema (TEIXEIRA
et al., 2006), sobre como a infância vem sendo representada em certo cinema de consumo, e estabelece um
debate sobre a tomada de consciência que o tema da infância passou a adquirir no interior de certas ficções. “Os
filmes, além de sua condição de espetáculo de massas, parecem se converter em um cuidadoso espelho sobre
como determinados universos marcados pelo materialismo econômico recorrem à infância como caminho para
acabar limpando sua má consciência” (TEIXEIRA et al., 2006, p. 14).
9

A Nouvelle Vague, na França; o Neorrealismo, na Itália; que tiveram início no final da década de 50.
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brevíssima de Birri, pela estética da fome de Glauber, e por tudo mais que pensamos ao partir
em busca de uma dramaturgia cinematográfica que nos represente tal como somos; o que
pensamos” (AVELLAR, 1995, p. 158).
O Cinema Novo Latino Americano se apoiou no nacionalismo cultural e em programas
sociais e políticos de esquerda, se formando no calor da filosofia e da libertação dos
movimentos populares e independentes. Para Joel Del Río 10, os primeiros avanços desse
cinema ganharam força com o golpe pinochista, no Chile, quando as intenções regionais se
difundiram

através

de

ações

cinematográficas

coletivas

e

militantes

contra

o

subdesenvolvimento e a opressão. As produções latino americanas começaram a crescer e a se
fortalecer a partir das especificidades sociais, econômicas e culturais de cada país, para
“através de seus filmes, retratar o testemunho cinematográfico de suas realidades” (RÍO,
2005).
A partir da década de 60, no período histórico da Guerra Fria, várias ditaduras foram
impostas na América Latina, a maioria delas fruto de golpe militar. Na cinematografia de
alguns desses países, naturalmente, existem filmes que retratam o referido momento histórico
do seu país. Temos o filme chileno Chove sob Santiago (1976), de Helvio Soto; os filmes
argentinos Garage Olimpo (1999), de Marco Bechis, e Crônica de uma fuga (2006), de
Adrián Caetano; e os brasileiros O que é isso companheiro? (1997), de Bruno Barreto, e
Nunca fomos tão felizes (1984), de Murilo Salles. Nos centraremos, nos tópicos seguintes, nas
filmografias da Argentina, Chile e Brasil. Tentaremos contextualizar tanto a matriz cultural
dos filmes, quanto descrever um pouco seus contextos de produção.

3.1

ARGENTINA: CINEMA COMO REPRESENTAÇÃO E RESGATE HISTÓRICO

Ao longo do século XX, a Argentina passou por períodos de regimes extremamente
autoritários e por intensos abalos econômicos, fatores que vieram a influenciar de forma
significativa o seu cinema, tanto em termos de condições de produção quanto de temática. Os
movimentos sociais criticavam ferozmente a classe dominante, e o cinema vinha como
expressão de opinião e como forma de registrar momentos importantes da história do país 11.

10

Conteúdo online, disponível no site http://sergiotrabucco.blogspot.com.br/2007/06/precursores-nacimiento-yplenitud-del.html. Último acesso 10 de janeiro de 2014.
11
Em artigo publicado no jornal francês Le Monde em 2002: “a saúde do cinema argentino é inversamente
proporcional a sua situação econômica” (MOLFETTA, 2011, p. 177).
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Do ponto de vista industrial, o cinema argentino é próspero. Do ponto de
vista artístico é muito pobre. Poucos projetos são aceitos e creio que a
principal razão de porque isso ocorre é a censura, que na Argentina chegou a
ser a mais arbitrária, reacionária, incoerente e castradora do mundo ocidental
(OLIVEIRA apud KING, 1994, p. 135, tradução nossa)12.

Com o retorno do regime democrático em 1984, com a eleição do presidente Raúl
Alfonsin em outubro de 1983, a cinematografia argentina respirou os ares de sua liberdade de
expressão, o que refletiu num cinema essencialmente ligado ao discurso político nos anos que
se seguiram nessa década. No ano de 1984, dos 26 filmes produzidos no país, 16 focaram o
período da repressão militar (SERELLE, 2013, p.5).
A revisão do período ditatorial na Argentina foi imediata, sendo o regime condenado
amplamente pela sociedade. Em 1985, já havia se instaurado um tribunal para se julgar os
altos comandantes das forças armadas que cometeram atrocidades durante o regime, e em
1986, numa experiência inédita na América Latina, o Tribunal de Justiça de Buenos Aires
condenou cinco dos mais altos comandantes do Exército. O caráter de testemunho do cinema
também foi estimulado pelo próprio Estado, que subsidiou a arte cinematográfica para que ela
retomasse os aspectos mais sombrios do passado ditatorial, como o sequestro, tortura e
assassinato de milhares de cidadãos (ALMEIDA, 2009, p.10; SERELLE, 2013, p. 5-6; KING,
1994, p.140).
A metáfora mais utilizada na época era de que as salas escuras de projeção teriam
virado confessionários. A produção argentina começou a se destacar mundialmente, e o seu
cinema ficou conhecido como o cinema que retratava a ditadura militar, inclusive pela
projeção do filme A história oficial (1985), vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro.
Entre metade dos anos 90 e começo dos anos 2000, a produção de cinema argentino
ganhou a denominação de Nuevo Cine Argentino, que caracteriza uma vigorosa retomada nas
produções do país (que caiu consideravelmente durante o período ditatorial). Isso ocorreu, em
grande parte, devido a uma resolução assinada pelo INCAA (Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales) em 1994, que estabelecia uma cota de filmes argentinos nas salas de
cinema nacionais, que eram até então tomadas em 90% por produções americanas. O instituto,
ainda na mesma época, aprovou outras leis de fomento e regulação da atividade
cinematográfica, que permitiram que a produção argentina aumentasse e tivesse maior
projeção nacional e internacional (SILVA, 2007).

12

Do original “Desde el punto de vista industrial, el cine argentino es próspero. Desde el punto de vista artístico
es muy pobre. Pocos proyectos son aceptados y creo que la principal razón de que esto ocurra es la censura, que
en Argentina ha llegado a ser la más arbitraria, reaccionaria, incoherente y castradora del mundo occidental”.
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O Nuevo Cine Argentino, seguindo essa tendência de resgate histórico, se tratava de um
cinema ativo, crítico, social, sobretudo porque estava contextualizado na crise econômica dos
anos 90. Mas era também um cinema de jovens realizadores que conseguiram imprimir
grandes marcas autorais em seus filmes. Mais do que a temática, muitos dos filmes desse
Nuevo Cine tinham grande apuro estético, com narrativas mais incomuns, o que veio a iniciar
uma tendência minimalista do cinema contemporâneo argentino, que é um cinema que não
trata de temas imediatamente políticos, propondo outra dramaturgia, outra encenação. Dentre
os cineastas que se destacaram nesse período, estão Pablo Trapero, Lucrecia Martel, Adrian
Caetano e Juan José Campanella. Esses diretores realizaram filmes premiados que souberam
dosar, em suas narrativas, as temáticas caras ao país e a qualidade estética.
Para Gonzallo Aguillar, as produções do Nuevo Cine Argentino podem ser interpretadas
como “construções críticas que permitam descrever mundos decadentes e movimentos que
são capazes de dar conta da relação entre filme e sociedade” (AGUILLAR, 2006, p.8,
tradução nossa).
Andrea Molfetta, no livro Cinema Mundial Contemporâneo, aborda o cinema argentino
no contexto dos acontecimentos políticos sociais e culturais da década de 1990 e 2000, com
destaque para o governo liberal de Carlos Menem. Ela afirma que a marcante desintegração
social do governo Menem dizimou o sentido de representatividade política e de representação
em todos os campos. Essa nova geração de cineastas, como Lucretia Martel, Adrian Caetano e
Pablo Trapero “buscou, assim, uma restauração, ou resistência do poder de representação da
ficção, no caso, dentro de um realismo cru, com forte influência do tratamento documental da
imagem, do cinema direto” (MOLFETTA, 2011, p.179).
O NCA (Nuevo Cine Argentino) desenvolveu, como poucos, o poder do
cinema para realizar um diagnóstico social. O conjunto é anti-idealista.
Depois de tudo, como ser humano num mundo animalizado, onde se assiste
ao modo como se desfazem as redes de solidariedade (de classes, pessoas,
familiares), reduzindo drasticamente as chances de sobrevivência? No
cinema, que, como nos melhores momentos da história do realismo,
desenvolveu para seu público, com uma arte austera, a tragédia humana por
trás da transfiguração social que atravessa o país (MOLFETTA, 2011,
p.179).

Dentro desse contexto, o diretor Marcelo Piñeyro lançou Kamchatka (2002), um filme
que traz, em meio ao Nuevo Cine Argentino, uma temática mais recorrente do cinema da
década de 80 pós-ditadura, que era a recente história da ditadura militar. Mesmo tratando de
uma temática vista por vezes como “saturada” do cinema argentino, ele traz um olhar
diferente sobre o período ditatorial por se tratar de uma visão através do olhar de uma criança,
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por estar mais centrada nas percepções do menino protagonista e explorando as relações
interpessoais na obra e seu espaço narrativo, que acaba por dizer coisas que a história não diz.
Sem mostrar a violência crua da ditadura, já representada em outros filmes de outros
realizadores, como La noche de los lápices (1986), La amiga (1988), Um muro de silêncio
(1993) e Garage Olimpo (1999), por exemplo, Kamchatka mostra os efeitos colaterais da
perseguição e da violência, como a fuga, a perda da identidade, a solidão (PASSETI, 2003,
p.13-14).

3.1.1 Kamchatka: entre jogos e metáforas, uma nova abordagem da ditadura

O filme Kamchatka (2002) narra uma história que se passa no ano de 1976, dias após a
instauração do golpe de estado na Argentina. O filme explora o cotidiano de Harry, um garoto
de 10 anos, e sua família, que passa a viver escondida das forças opressoras do regime, por
sua militância política. Neste filme, mesmo a ditadura sendo vista como pano de fundo, ela é
representada na tensão que demonstram as personagens e nas consequências de suas ações.
Trata-se do quinto filme do diretor Marcelo Piñeyro, sendo o primeiro que trata da
ditadura13. No entanto, o primeiro trabalho de Piñeyro no cinema foi como diretor de
produção de A história oficial, o filme argentino ganhador do Oscar de melhor filme
estrangeiro, que entre outras temáticas trata das crianças desaparecidas durante a ditadura
militar e das Avós da Praça de Maio.
O filme foi baseado num argumento do diretor e de Marcelo Figueras, com roteiro do
último; coprodução entre Argentina (Patagonik Film Group e Oscar Kramer) e Espanha
(Alquimia). O diretor disse, em entrevista realizada em 2002 14, que quando foi procurar um
produtor argentino para o filme, em meados de 2000, chegaram muitos comentários dizendo
que um filme sobre resistência seria um tanto anacrônico. Logo depois, a Argentina entrou
numa profunda crise econômica. Falar de resistência, segundo o diretor, passou a ser também
um assunto do presente. Kamchatka, que estreou apenas em outubro de 2002, foi o filme com
a segunda maior arrecadação do ano no país, sendo também o filme escolhido na Argentina
para disputar a vaga de melhor filme estrangeiro no Oscar no ano seguinte.

13

O diretor até então tinha realizado três filmes sobre crimes e corrupção, e uma biografia.
Entrevista disponível no site http://www.fal33.org/attachments/article/76/Kamchatka.pdf. Último acesso em
26 de Dezembro de 2013.
14
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Em entrevista para a Folha de São Paulo 15, Piñeyro ressaltou a importância de se tratar a
temática da ditadura nos anos 2000, pois o momento histórico pode ser visto com mais clareza
e com mais dimensão do horror pelo qual a Argentina passou. Ele ainda disse que o filme é
uma tentativa de não apenas falar da ditadura propriamente dita, mas de tentar mostrar de
como a atmosfera de medo e violência marcou profundamente o cotidiano de muitas famílias.
Kamchatka (...) é o reflexo de uma Argentina madura, vinte anos após o
final da ditadura. A memória daquele regime começa a ficar um pouco
distante, sendo lembrada vagamente em dois momentos – um deles, uma
gravação de TV. A ditadura não é menos violenta neste filme do que nos
outros, apenas muda sua violência: ela não é mais escancarada, mas sim
silenciosa, perseguidora nas sombras que força as pessoas a fugirem e faz
filhos perderem seus pais (PASSETTI, 2003, p.14).

O consagrado ator argentino Ricardo Darín, que atuou no filme Kamchatka, foi
questionado em uma entrevista realizada em 201116, sobre o porquê das ditaduras militares
terem sido e ainda serem tão recorrentes nos filmes realizados na América Latina, ao que ele
responde:
Porque era necessário falar destes períodos terríveis que nossos países
viveram em décadas recentes. Mas, e isto é consenso hoje, o tema parece em
fase agônica. Chegaram novos cineastas, integrantes de uma geração que não
viveu a ditadura. Se viveu, foi como criança ou adolescente. Então estes
realizadores buscam novas narrativas, novas soluções, novos ângulos para
arejar o tema. Tive a alegria de atuar num destes filmes que buscaram um
novo olhar sobre o período ditatorial argentino: Kamchatka (Marcelo
Piñeyro/2002). O realizador mostrou a ditadura pelo olhar das crianças. Ao
invés de lamentar um tempo de muitas dificuldades, de sinalizar culpas, ele
propôs uma bela reflexão sobre o período.

Marcelo Piñeyro, na primeira entrevista mencionada, de 2002, afirmou que Kamchatka
não pode ser definido como um filme sobre a ditadura, mas como um filme que fala da
relação de pais e filhos, de legados, e o marco que é a ditadura que os empurra para certas
ações. Para o diretor, a ditadura é o gérmen da maioria dos problemas argentinos de hoje, por
isso a continuidade do forte interesse em se tratar do tema, mas sempre buscando novos
olhares. Apesar de não considerar o filme autobiográfico, pois ele tinha 20 anos na época em
que o filme é ambientado, a relação que Harry tem com os jogos tem muito a ver com a sua
infância. “Os mundos ficcionais e lúdicos servem para entender e traduzir a realidade para

15

Entrevista realizada em 27 de Agosto de 2003 e disponível em
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2708200306.htm. Último acesso em 26 de Dezembro de 2013.
16
Entrevista disponível em http://www.brasildefato.com.br/node/6927. Último acesso em 10 de junho de 2013.
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uma pessoa. Isso sempre funcionou comigo. A ficção me serviu desde pequeno para que eu
entendesse as coisas”.

3.2

CHILE: DOS DOCUMENTÁRIOS HISTÓRICOS A UMA RECONSOLIDAÇÃO

DAS FICÇÕES

A cinematografia do Chile, assim como a de toda a América Latina de modo geral, é
caracterizada pela inconstância e por tentativas de se criar uma indústria cinematográfica.
Poderíamos afirmar que a história do cinema chileno é semelhante à nossa, exceto pelo
número menor de suas produções, e que os estudos e as pesquisas historiográficas sobre o
cinema chileno se encontram em grau pouco avançado, diferente do nosso cinema, que possui
uma tradição de produção acadêmica (NUÑEZ, 2010b, p.1).
Após algumas décadas de produções incipientes e tentativas de realização após a
chegada do cinema sonoro, é criada pelo governo a CORFO (Corporación de Fomento de la
Producción), em 1939, com o intuito de se desenvolver uma indústria cinematográfica
nacional. A partir dessa corporação, é criada a Chile Films S.A. em 1941, empresa de capital
misto que visa a uma produção no estilo hollywoodiano ao usar como exemplo o cinema
argentino. Vários técnicos e cineastas argentinos foram contratados pela empresa, justamente
em um momento em que o cinema daquele país vivia uma crise frente ao crescimento da
indústria mexicana, que era impulsionada graças ao capital norte-americano. O que a indústria
chilena aprendia com os portenhos naquele momento eram as dificuldades de se criar uma
indústria cinematográfica na América Latina em moldes internacionais. Nesses primeiros anos
de existência, entre 1944 e 1949, a Chile Films consumiu um capital expressivo na construção
dos seus estúdios, mas realizou poucos longas-metragens ficcionais, e, dentre eles, apenas
dois foram dirigidos por chilenos: La amarga verdad, em 1945, e El hombre que se llevaron,
em 1946 (OSSA COO, 1971; NUÑEZ, 2010a, p.6).

Ossa Coo frisa que o biênio 1945-46 é o auge desse breve resplendor
industrial, com a produção de dezesseis longas, a maior marca desde a
chegada do som ao país. Porém, o projeto da Chile Films S. A. se comprova,
em poucos anos, como um grande fracasso financeiro, obrigando-a a fechar
as portas dos estúdios, em 1949. A ordem da CORFO é desmantelar a
empresa, mas, frente à pressão da opinião pública, decide-se por alugá-la
para a iniciativa privada (aos irmãos Taulis). Somente em meados dos anos
1960, a empresa volta ao controle estatal. Portanto, a Chile Films S. A. – a
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“Vera Cruz chilena” – marca uma triste experiência, que derrubou por terra a
pretensão de se criar uma cinematografia nacional, que somente será
retomada, em outros termos, pela geração do chamado “Nuevo Cine
Chileno” (NUÑEZ, 2010a, p.7).

Os anos 1950 foram marcados por um período escasso da produção fílmica chilena. Em
dez anos (1951-1961), foram realizados apenas treze longas, cinco deles com direção
estrangeira. No entanto, a década foi importante para o surgimento de instâncias que
futuramente seriam importantes para o crescimento e amadurecimento do cinema do país na
década seguinte, como a criação de cursos universitários de cinema, cineclubes e associações
de diretores e produtoras cinematográficos, com o intuito de promover iniciativas, frente ao
Estado, que auxiliassem o setor.
O mais relevante deste cenário, entre as décadas de 50 e 60, foi o reconhecimento cada
vez maior do papel cultural do cinema na sociedade chilena. “O seu ingresso no espaço
universitário e a formação de cineclubes em todo o país denotam um amadurecimento da
prática cinematográfica, que coaduna com os ideais políticos dessa geração” (NUÑEZ, 2010b,
p. 8).
Na década de 60, o cinema chileno possuía uma produção modesta, mas que retratava
em sua maioria as carências e misérias do país naquele momento. Também foi uma década
em que se consolidaram alguns festivais de cinema no país, como o Festival del Nuevo Cine
Latinoamericano e o Festival de Cine en Viña del Mar. No começo da década de 70, também
houve um forte estímulo ao cinema pelo governo da Unidade Popular. Mas em 1974, já no
contexto ditatorial de Pinochet, a produção de filmes, que estava em ascensão, baixou
completamente. Alguns órgãos do Estado e departamentos das universidades que possuíam
carreiras ligadas ao audiovisual foram fechados. Muitos realizadores foram presos ou
exilados. Nas décadas de 80 e 90, os realizadores chilenos fizeram filmes fora do país, e
muitos realizadores estrangeiros fizeram filmes sobre a situação política vivida no Chile.

Poucos filmes foram produzidos pelos argentinos no exílio, uma grande
diferença da quantidade e qualidade das produções chilenas. Mas, claro, as
circunstâncias foram diferentes: para os chilenos houve campanhas de
solidariedade organizadas e um povo muito mais consciente da destruição do
seu país. O genocídio argentino não teve a mesma publicidade, apesar do
apoio de vários países aos refugiados (KING, 1994, p.136, tradução nossa) 17.
17

Do original: “Muy pocas películas fueron producidas por los argentinos en el exilio, a diferencia de la
impresionante calidad y cantidad de producciones chilenas. Pero, por supuesto, las circunstancias eran distintas:
para los chilenos hubo campañas de solidaridad organizadas y un público mucho más consciente de la
destrucción de su país. El genocidio argentino no recebió la misma publicidad, pese a los esfuerzos de vários
países que apoyaban a los refugiados”.
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Dos filmes estrangeiros que tratam da ditadura chilena feitos na época do regime de
Pinochet, se destacam o filme do cineasta grego Costa-Gavras Missing – Desaparecido, um
grande mistério (1982) e o documentário francês La espiral (1975). Recentemente, a cineasta
Julie Gavras, filha de Costa-Gavras, realizou o filme A culpa é do Fidel! (2008), filme com
um tom autobiográfico que conta a história de Anna de La Mesa, uma menina de nove anos
que vive em Paris, bem provida, católica e avessa a mudanças, que no contexto da década de
1970 tem seu universo seguro abalado quando seu pai advogado e sua mãe, jornalista da
famosa revista Marie Claire, resolvem largar seus empregos e se envolver pessoalmente no
governo do presidente chileno Salvador Allende e na situação socioeconômica e política do
mundo em geral.
Por causa da ruptura causada na sociedade chilena com a derrubada de
Salvador Allende, há uma singularidade na historiografia do cinema chileno
que não encontramos em nenhuma outra. Mouesca divide o Cinema Chileno
em dois: o Cinema Chileno no Chile e o Cinema Chileno no exílio. É
sintomático esse recorte metodológico que indica o caráter sumamente
nacionalista do povo chileno e, sobretudo, o fator ideológico subjacente a
essa historiografia (NUÑEZ, 2006, p.201).

Como na época do regime militar não havia recursos para a realização de filmes, muitos
cineastas começaram a trabalhar com publicidade. Durante esse período, a maior expressão do
cinema chileno foi documental, pelo menor custo e pela maior facilidade de produção em
meio ao contexto político conturbado. O documentário mais expressivo que trata de uma
ditadura militar na América Latina é chileno: La batalla del Chile – La lucha de um Pueblo
sin armas, de Patricio Guzmán, dividido em três partes, de 1975, 1976 e 1979.
Na crítica de Vera-Meiggs intitulada Machuca: los equilibrismos de la Historia 18, a
autora afirma que são poucos os filmes de ficção feitos no país que tratam da sua ditadura
militar. Sem dúvida, o gênero documental expressou esse compromisso com a memória do
país, mas que a ficção mais expressiva produzida no Chile foi Machuca (2004)19.

18

Esta crítica e as principais informações sobre história do cinema chileno contidas neste trabalho estão
disponíveis no site CineChile – Enciclopedia del cine chileno: www.cinechile.cl. Último acesso em 26 de
dezembro de 2013.
19
Recentemente, a produção americana, francesa e chilena No (2012), que retrata os últimos anos do governo
Pinochet, chamou atenção por se destacar em importantes festivais de cinema.
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3.2.1 Machuca no contexto do cinema chileno contemporâneo

O filme Machuca, de Andrés Wood, possui uma produção de quatro países: Chile,
Espanha, Inglaterra e França; afirmando a tradição histórica do Chile em realizar filmes com
esforço coletivo de produtoras estrangeiras. Passa-se em uma época de amplas dificuldades
econômicas e polarização política, e retrata o maior trauma histórico vivido pelo Chile, o
golpe de Estado de setembro de 1973. Possui como eixo narrativo principal a amizade de dois
garotos de classe sociais distintas, Gonzalo Infante e Pedro Machuca, que passam a estudar
juntos num renomado colégio em Santiago, devido à política igualitária do presidente
Salvador Allende, apoiada pelo diretor da escola Saint Patricks, o padre McEnroe, que
permite que estudantes carentes passem a estudar gratuitamente.
Filmes históricos tendem a sair mais caros, por conta da reconstrução do espaço, da arte
e do figurino. Andrés Wood disse, em entrevista para o site chileno El periodista20, que a
coprodução com a França, Inglaterra e Espanha (Ibermedia, Corfo e Fondart) foi fundamental
para que o filme fosse realizado. Trata-se do quarto longa-metragem do diretor Andrés Wood
e até hoje seu filme mais importante. É um dos filmes nacionais mais assistidos no Chile e
ganhou 20 prêmios, sendo onze deles internacionais.
Desde o seu primeiro filme que Wood foi reconhecido como um diretor que aborda
temáticas do mundo popular. Em Historias del fútbol (1997), o futebol entra apenas como
pretexto para abordar temáticas mais cruas. Os protagonistas são seres marginais, excluídos
da sociedade e do futebol profissional. Em El desquite (1999), é mostrado o mundo
campesino chileno, através das relações entre patrões e empregados em um latifúndio na
primeira metade do século XX. No seu filme seguinte, La Fiebre Del Loco (2001), conta a
história de dois vigaristas num porto de pesca que desejam comprar um molusco chileno
bastante apreciado, cuja pesca passa a ser proibida. Foi o primeiro filme de Wood em
coprodução internacional, com as produtoras mexicanas Deseo-Tequila Gang e Altavista.
Para o diretor, esse é como se fosse seu primeiro filme, pois foi a primeira vez que ele teve
certeza de que o filme estrearia nos cinemas. Como já citamos, em Machuca o diretor também
contou com coprodução internacional.
Mais do que trazer essa temática social, Machuca ainda traz a questão do golpe militar
de Pinochet, que foi mais abordado por outras cinematografias do que pela do seu próprio país
(por questões políticas e econômicas que já abordamos). Segundo o diretor Andrés Wood, em
20

Disponível em http://www.elperiodista.cl/newtenberg/1631/article-61887.html. Último acesso em 26 de
dezembro de 2013.
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entrevista para TV UOL em 2005 21, a ideia do filme surgiu de uma experiência pessoal no
começo dos anos 70: assim como Gonzalo Infante, ele estudava em um colégio privado na
capital Santiago que passou a receber alunos com baixos recursos, o que durou até pouco
depois do golpe, quando os militares passaram a intervir na administração do colégio. Para
Wood, foi uma experiência que o influenciou em vários aspectos, desde sua opção política até
os filmes que realizou, o tipo de cinema que ele faz. O diretor ainda falou que no Chile havia
uma falta do cinema com relação a estes anos da história do país. Em outra entrevista, ao
jornal Folha de São Paulo, em janeiro de 200522, Andrés Wood responde o porquê de filmar
uma história sobre a ditadura chilena naquele momento:
E por que não? Quando deveria tê-la contado? Será que é muito tarde?
[risos] Acho que não. Mas não sou o primeiro a tratar desse tema. Durante o
período de exílio, se fez cinema, de alguma maneira. O meu filme é um dos
primeiros que tocam no tema voltando à época do governo Allende. Isso se
deve a dois fatores principais: o primeiro é o preconceito com relação ao
cinema relacionado com esses anos ou com política. Há um pensamento de
que esse tipo de filme não levaria ninguém ao cinema. O segundo é que
também há, por um lado, uma espécie de autocensura, por ser um tema
difícil e que até hoje divide ao meio o país. Os chilenos têm muito em
comum entre si quando se olha para frente; se voltamos a 1973, a sociedade
fica rachada na metade. Quando decidimos que o ponto de vista seria o das
crianças, nos atrevemos a fazer o filme.

Ainda para o diretor23, o êxito do filme – que tem o terceiro maior público da história do
cinema chileno – tem a ver com o olhar a partir das crianças, que segundo ele é uma
perspectiva que abre muitas portas, especialmente para os jovens, pois o filme acabou se
convertendo numa ponte entre gerações. Além disso, trata-se de um filme muito emotivo, que
tem várias formas de acesso do espectador. “Foi uma restrição que nos deu liberdade”,
concluiu o diretor sobre realizar o filme sob o ponto de vista da criança-protagonista.

3.3

BRASIL: DO ATIVISMO DO CINEMA NOVO AO CINEMA CONTEMPORÂNEO

No Brasil, o período do regime militar (1964-1985) consistiu paradoxalmente numa
época de intensa atividade cultural. Mesmo com a censura, as expressões artísticas se
21

Entrevista publicada em 15 de janeiro de 2005 e disponível no site
http://mais.uol.com.br/view/a56q6zv70hwb/machuca--andres-wood-04026ADC8903E6. Último acesso dia 26 de
dezembro de 2013.
22
Entrevista disponível no site http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0701200506.htm. Último acesso dia
26 de dezembro de 2013.
23
Disponível em http://clasedeespanolblog.blogspot.com.br/2011/05/entrevista-con-el-director-andreswood.html. Último acesso em 26 de dezembro de 2013.
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mostraram bastante ricas e plurais, principalmente como forma de resistência. Foi a época em
que surgiram grandes nomes da música popular brasileira, como Chico Buarque, Gilberto Gil,
Caetano Veloso; grandes nomes da dramaturgia, como Dias Gomes, Gianfrancesco Guarnieri
e José Celso Martinez Correa. No cinema, tivemos o nascimento do Cinema Novo na década
de 60, que contestava a lógica anterior nacional.

Com Glauber Rocha à frente, os diretores do Cinema Novo defendiam a
ideia de que os modos de produção são indissociáveis da linguagem e,
portanto, um país subdesenvolvido deveria buscar formas de expressão
cinematográfica próprias (sintetizadas nos manifestos da “estética da fome”
e da “estética do sonho”), bem como na célebre frase “uma ideia na cabeça e
uma câmera na mão” (BUTCHER, 2005b, p.17).

Apesar de ter filmes significativos que tratam da realidade social brasileira da década de
60 e 70, o Cinema Novo não pôde tratar de forma aberta de assuntos relacionados ao regime
político vigente. Desse período, o filme que mais abordou as opressões do período foi Terra
em Transe (1967), do diretor Glauber Rocha. Significativo para situar o cinema no contexto
da época, é citar Cabra Marcado para Morrer (1984), documentário de Eduardo Coutinho
sobre a vida de João Pedro Teixeira, líder camponês da Paraíba assassinado em 1962. A ideia
inicial de Coutinho era realizar um filme de ficção sobre o caso e o contexto das ligas
camponesas naquela região. No entanto, em razão do golpe militar, as filmagens foram
interrompidas em 1964. Parte da equipe do filme foi presa “sob alegação de comunismo”.
Dezessete anos depois, o trabalho é retomado, se tornando agora documental, recolhendo
depoimentos dos camponeses que trabalharam na primeira filmagem e da viúva do camponês
assassinado, que passara a viver na clandestinidade e separada dos seus filhos.
O cinema brasileiro de 1969 a 1989 era controlado pela EMBRAFILME, a Empresa
Brasileira de Filmes, com misto de capital público e privado, que funcionava sob controle do
governo federal. Em termos de mercado, ela foi bem sucedida entre meados dos anos 70 e o
começo dos anos 80. Seu grande título foi Dona Flor e seus dois maridos (1976), que atraiu
mais de 11 milhões de espectadores, sendo até hoje o segundo maior público do cinema
brasileiro (BUTCHER, 2005b, p. 17,18).
Um dos primeiros filmes a falar sobre o regime militar de forma aberta é Pra Frente
Brasil (1982), de Roberto Farias, que foi lançado já em um contexto de abertura política.
Entre outros filmes lançados na época de maior abertura do regime foram Nunca fomos tão
felizes (1984), de Murilo Salles, e O beijo da mulher aranha (1985), dirigido por Hector
Babenco e coproduzido com os Estados Unidos. Outro filme significativo que traz a temática
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da ditadura militar e que foi lançado algum tempo depois é O que é isso companheiro?
(1997), de Bruno Barreto, baseado no livro homônimo de Fernando Gabeira. Ainda na década
de 90, temos o filme Ação entre amigos (1998), de Beto Brant, que não retrata o período
histórico da ditadura, mas traz a temática à tona quando um grupo de ex-guerrilheiros
decidem se vingar do seu torturador 25 anos depois do fim do regime militar.
O número mais expressivo de filmes sobre a ditadura veio da ultima década, que
coincide com um crescimento do cinema brasileiro, que pode ser considerada uma fase de
consolidação do Cinema da Retomada24. Dentre esses filmes, estão Cabra Cega (2004), de
Toni Venturi; Quase dois Irmãos (2004), de Lúcia Murat; Zuzu Angel (2006), de Sérgio
Rezende25; Batismo de Sangue (2006), de Helvécio Ratton; e o filme que analisamos O ano
em que meus pais saíram de férias.

3.3.1 O ano em que meus pais saíram de férias: futebol e solidariedade

O ano em que meus pais saíram de férias é um filme ambientado no ano de 1970, em
que Mauro, um menino apaixonado por futebol, se vê obrigado a passar um tempo na casa do
seu avô paterno judeu enquanto seus pais fugiam da repressão, pois eram militantes políticos
contra a ditadura militar vigente. Mauro sai então da sua cidade, Belo Horizonte, para ir viver
em São Paulo, no bairro do Bom Retiro, forte reduto de judeus e italianos, na época.
Devido à súbita morte do avô, Mauro vai viver com Shlomo, vizinho do seu avô e que
trabalha na sinagoga do bairro. Ele passa a viver num exílio particular, esperando por um
telefonema dos pais, que nunca vêm. Chega a Copa do Mundo de Futebol e as esperanças do
garoto aumentam, pois o pai havia prometido que assistiriam ao campeonato juntos. É dentro
desse contexto do tricampeonato brasileiro, do regime militar e do bairro do Bom Retiro –
onde conviviam judeus, italianos e gregos –, que Mauro aprende a conviver com as diferenças
nesse mundo novo e fazer amizades, saindo da experiência amadurecido.
Trata-se do segundo filme de longa-metragem do diretor Cao Hamburguer, que havia
dirigido anteriormente Castelo Rá-Tim-Bum, O filme (1999), que obteve críticas calorosas e
grande aprovação do público. Antes dos longas, o realizador dirigiu o curta O menino, a
favela e as tampas de panela (1995); as animações Caçada ao Pantanal (1990), A garota das
24

O termo “Cinema da Retomada” diz respeito ao processo de retorno da produção cinematográfica brasileira
após sua grande maior crise no Governo Collor, que fechou a Embrafilmes e não criou nenhum outro órgão para
substituí-la. Trata-se de um termo que prioriza o setor produtivo, já que não havia unidade estética entre os
filmes lançados (BUTCHER, 2005a, p. 14-15.).
25
O diretor Sérgio Rezende também dirigiu o filme Lamarca (1994), sobre o guerrilheiro Carlos Lamarca.
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telas (1989) e Frankstein Punk (com codireção de Eliana Fonseca, de 1989) – todos voltados
para o público infanto-juvenil; e o documentário Tietê (1993); com os quais ganhou prêmios
no Brasil e no exterior26.
Na televisão, além de ter dirigido a premiada série infantil Castelo Rá-Tim-Bum (entre
1994 e 1997), dirigiu um dos episódios da série Cidade dos Homens (2004), da TV Globo em
parceria com a O2 filmes, que mostra o cotidiano de dois garotos em uma favela (Laranjinha e
Acerola), em meio às tentações do tráfico. Foi também responsável pela criação e direção
geral da série Filhos do Carnaval (2006), parceria da O2 filmes com a HBO, que conta a
história do dono de uma escola de samba e banqueiro do “jogo do bicho”, e seus quatro filhos
27

.
Sua produção para televisão posterior a O ano em que meus pais saíram de férias

seguiu-se na linha com/ou para criança/jovem: No estranho planeta dos seres audiovisuais
(Canal Futura, 2008), Família Imperial (Canal Futura, 2012) e Pedro e Bianca (TV Cultura,
2012), mas também ousou ao dirigir o filme Xingu, numa produção da O2 Filmes em parceria
com a Globo Filmes, que posteriormente virou uma microssérie da Rede Globo, e possui na
equipe vários realizadores que trabalham com o diretor em O ano.
De acordo com o press release do filme, divulgado na época em seu site oficial, Cao
Hamburguer teve a ideia para o roteiro de O ano alguns anos antes, quando morava em
Londres e trabalhava com a produtora de programas infantis Radgoll. Com bastante
experiência de trabalho com atores mirins, sua experiência na Inglaterra o inspirou a, além de
contar uma história sobre diversas formas de exílio e de como o protagonista Mauro aprende a
conviver e sobreviver no mundo, falar sobre o mito da seleção brasileira de futebol da Copa
de 70, e também de realizar uma história que ajudasse a dissolver alguns preconceitos e
estereótipos do Brasil. Um dos motivos para que a Gullane Filmes, principal produtora do

26

Esses dados, assim como os dados da produção presentes nessa parte do artigo, foram extraídos do press
release de O ano em que meus pais saíram de férias, disponível no site oficial do filme na época do lançamento
e
encontrado
atualmente
no
site
de
uma
das
produtoras
do
filme:
http://gullane.com/uploads/projects/release/43/O_ano_em_que_meus_pais_sairam_de_ferias-0.pdf.
Último
acesso em 10 de junho de 2013.
27
Prêmios recebidos pela série Castelo Rá-Tim-Bum: PRÊMIO CORAL - 12º Festival Internacional del Nuevo
Cine Latino Americano de Cuba “Rá-Tim-Bum” (1990); PRÊMIO APCA - Melhor Programa Infantil “Rá-TimBum”(1992); PRÊMIO APCA - Melhor Programa Infantil “Castelo Rá-Tim-Bum” (1994); Festival de New
York - Medalha de Prata Categoria Infantis “Castelo Rá-Tim-Bum” (1994); Medalha de Ouro do Festival de
New York - Melhor Programa Infantil "Rá-Tim-Bum" (1990). Prêmios recebidos pela série Filhos do Carnaval:
PRÊMIO APCA - Grande Prêmio da Crítica (2006) e PRÊMIO ABC – Melhor direção de fotografia ( televisão
) para o fotógrafo Adriano Goldman.
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filme, entrasse no projeto, ainda de acordo com o press release, foi a sua vocação para uma
carreira no exterior, por conta da temática universal e tratamento estético do filme.
Para Cao Hamburguer, trata-se de um filme de geração e de equipe. Apesar de não ser
um filme autobiográfico, contém um misto das experiências dos roteiristas e diretores
integrantes da equipe do filme. O diretor, assim como o protagonista da sua história, é filho de
pai judeu e mãe católica e viu os pais serem presos durante a ditadura militar.
O roteiro do filme é assinado também por Cao Hamburguer, com mais três roteiristas,
os quais são Cláudio Galperin, Braúlio Mantovani (roteirista da série Cidade dos Homens, do
filme Cidade de Deus e dos filmes Tropa de Elite 1 e 2) e Anna Muylaert (também roteirista
do filme e série de TV Castelo Rá-Tim-Bum); tem como diretor de arte Cássio Amarante
(diretor de arte de Central do Brasil e Abril despedaçado); e direção de fotografia de Adriano
Goldman (também diretor das séries Filhos do Carnaval e Cidade dos Homens).
A fotografia foi pensada de forma que a câmera desse um tom de subjetividade e de
testemunho. Se em Castelo Rá-Tim-Bum, Hamburguer trabalhava com referências a
Spielberg, já em O ano usou uma estética mais documental, tecnicamente mais simples, mais
próxima ao cinema contemporâneo argentino.
O ano em que meus pais saíram de férias, lançado em 2006, está inserido em um
frutífero contexto de produção do cinema brasileiro. Até aquele momento, o cinema da
retomada teria o maior número de lançamentos (cerca de 70). Um filme importante
responsável por essa fase de crescente produção foi o fenômeno Cidade de Deus (2002), que
obteve público expressivo nas salas nacionais e fez grande sucesso internacional – entre
premiações e festivais.
Cidade de Deus foi responsável por abrir várias portas do cinema nacional. Primeiro,
com relação à temática – a partir dele, tratar o tema da violência deixou de ser tabu no cinema
da retomada. Segundo, por causa da sua parceria com a O2 Filmes e a Globo Filmes,
aumentando o público de cinema brasileiro (BUTCHER, 2005a).
A Globo Filmes foi criada em 1997, mas se tornou efetiva a partir de 2000, inicialmente
transformando em filmes grande sucessos da televisão. Foi nessa mesma época que a empresa
propôs a cinco produtoras para se trabalhar em regime de coprodução. Os primeiros produtos
a terem destaque foram Cidade dos Homens, da O2, e o programa televisivo Cena Aberta, da
Casa de Cinema de Porto Alegre. O retorno que a Globo Filmes daria para os filmes seria
espaço em mídia.
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A presença da Globo viria, em tese, suprir o filme nacional daquilo que ele
tem de mais frágil em relação ao poderoso concorrente norte-americano: os
altos investimentos em marketing. O preço a pagar é certa domesticação da
linguagem audiovisual, adaptada a um padrão de gosto médio, tal e qual se
busca em uma televisão de sinal aberto e grande alcance público. Não por
acaso, vários filmes recentes parecem se enquadrar com perfeição no famoso
“Padrão Globo de Qualidade”, marca registrada da empresa e da qual ela
muito se orgulha (ORICCHIO, 2011, p.144).

Apesar de a Globo Filmes ter entrado como coprodutora em O ano que meus pais
saíram de férias, o filme teve uma bilheteria considerada apenas modesta. No entanto, o filme
circulou relativamente bem no país (com 68 cópias28) e em vários países do mundo, seja nas
salas de cinema, seja em importantes festivais de cinema, como o Festival do Rio, Festival de
Berlim e o Festival de Cinema Latino-Americano de Huelva, ganhando diversos prêmios29, e
sendo também o candidato brasileiro a disputar a vaga de melhor filme estrangeiro no Oscar.

28

Segundo o site da ANCINE, Agência Nacional de Cinema, em 2006 foram lançados 72 filmes brasileiros e
foram distribuídas 2.484 cópias, numa média de 34,5 cópias por filmes. Lançado com 68 cópias, O ano em que
meus pais saíram de férias é considerado um filme com uma boa distribuição. Informações disponíveis em
http://oca.ancine.gov.br/rel_distribuicao_anteiores.htm. Último acesso em 14 de janeiro de 2014.
29
Segundo o site IMDB, O ano em que meus pais saíram de férias foi indicado a 36 prêmios e venceu 18, entre
eles o Troféu de Melhor Filme no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro; Troféu Redentor de Melhor Filme – Júri
Popular, no Festival do Rio; e vencedor do Prêmio Especial do Júri no Festival de Cinema Latino-Americano de
Huelva. Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0857355/. Último acesso em 14 de janeiro de 2014.
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4

UMA PROPOSTA DE ANÁLISE A PARTIR DE KAMCHATKA, MACHUCA
E O ANO EM QUE MEUS PAIS SAÍRAM DE FÉRIAS

A ideia, na imagem, permanece infinitamente ativa e
inexaurível.
Goethe
É como se o cinema não somente olhasse às
crianças, mas tratasse de aproximar-se de uma
mirada infantil, tentasse reproduzir ou inventar o
olhar de uma criança. Algumas vezes o cinema dá a
ver o mundo, o real, pelos olhos de uma criança.
Por exemplo, quando coloca a câmera na altura dos
olhos de uma criança e quando são os olhos de uma
criança que dão visível suas qualidades perceptivas
ou emocionais.
Inês Assunção Teixeira

Neste capítulo, realizamos a análise propriamente dita dos filmes, a partir das categorias
modo, voz, personagem e espaço narrativo. Observamos quem é o narrador dos filmes, quem
detém os pontos de vista, como são caracterizadas as personagens, sua evolução no espaço
narrativo e como esses elementos são demonstrados através dos recursos da linguagem
cinematográfica, e de que forma estes contam as histórias dos filmes.

4.1

PERSPECTIVA NARRATIVA E FOCALIZAÇÃO

4.1.1 Kamchatka: Harry como agente motor da narrativa

O conceito de foco narrativo, conhecido também como focalização ou ponto de vista, se
refere à representação da informação que se encontra ao alcance do campo de consciência,
seja do narrador, seja de uma personagem. É o olhar da personagem ou do narrador, sua
percepção e assimilação da história para além do sentido da visão. Dependendo do ponto de
vista que o autor quer passar com a sua obra, ele adota certo tipo de foco narrativo, privilegia
fatos, seleciona lugares, para causar o efeito desejado com relação à narrativa (REIS; LOPES,
1988, p.246-247).
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Existe uma distinção a ser esclarecida que, segundo Gérard Genette, sempre causa
confusão conceitual: entre aquilo que ele chama de modo narrativo e voz. Para o autor, a
diferença é a mesma entre as perguntas qual é a personagem cujo ponto de vista orienta a
perspectiva narrativa? e, a bem oposta, quem é o narrador? Ou ainda as perguntas quem vê?
e quem fala? (GENETTE, 1995, p.184).
O filme Kamchatka se anuncia aos olhos do espectador com uma imagem em close de
um homem que diz a palavra “Kamchatka” ao ouvido de uma criança (Figura 1). Em seguida,
uma voz infantil começa a nos narrar o que seria o começo da criação: “no princípio era uma
célula, que se converte em plantas, animais e em nós”; com flashes de imagens ilustrativas. O
filme começa aqui, com o prólogo. A partir dessa voz, percebemos que essa criança é o
narrador da história (quem fala). Ao longo da narrativa, observamos a criança-protagonista
tecer vários comentários em voz over, seja nos situando na história, seja comentando aspectos
que ela julga importante. Ainda de acordo com as classificações propostas por Gérard
Genette, podemos afirmar que se trata se um narrador autodiegético, pois narra a sua própria
história, mas que se encontra num nível extradiegético, pois não está no mesmo espaço-tempo
da narrativa, nos contando uma história do passado (GENETTE, 1995, p. 247).
Figura 1 – Primeira Imagem do filme Kamchatka

'
Logo após o prólogo, onde o menino reflete que o mistério mais importante da vida não
seria o nascimento de uma célula, mas o momento em que uma célula se converte em uma
pessoa e essa pessoa realiza grandes feitos, como descobrir uma vacina, escalar o Himalaia ou
virar um escapista famoso como Harry Houdini. Apesar desse mistério não estar nos livros, o
seu pai lhe contou, diz o protagonista, na última vez que se viram. Quando o prólogo termina,
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é mostrado o letreiro do filme anunciando seu título, Kamchtaka, simultaneamente quando o
menino fala “Minha história começa como a de todos, com uma célula, mas termina com
Kamchatka”. Logo após esse momento, começa a narrativa, quando vemos alunos numa sala
de aula assistindo a um filme sobre evolução das células ao mesmo tempo em que uma
legenda situa a época em que se passa a narrativa: outono de 1976 (Figura 2). A câmera passa
pelos alunos até destacar dois deles conversando. Uma mulher entra na sala, e é destacado o
rosto de Harry entre os demais, onde a câmera nos apresenta o protagonista (Figura 3);
posteriormente vemos que sua mãe o pegou no colégio para fugirem.
Figura 2 – Alunos numa sala de aula

Figura 3 – Destaque para o protagonista Harry
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O filme, logo no princípio, utiliza dois recursos estilísticos e narrativos bastante
significativos, o flashforward e o flashback. O primeiro, denominado de prolepse pela teoria
da narrativa de Gérard Genette, “nos informa sobre o enredo do filme num momento em que
ainda não temos condição de conhecer o seu desenvolvimento ou desenlace”. O uso do
flashforward nos filmes se caracteriza pela sutileza do seu funcionamento. No prólogo, o
protagonista cita o escapista Harry Houdini, num momento que pode parecer apenas um
exemplo aleatório. Ao longo da narrativa, observamos que a figura de Harry Houdini tem
grande importância para o desenrolar da narrativa, possuindo inclusive grande carga
simbólica com relação à história contada: Harry e sua família buscavam o tempo todo escapar
das consequências de um regime militar opressor. Outra prolepse do filme é quando ele fala
que a sua história termina em Kamchatka30. Ainda não sabemos, no momento, que esta
península russa é vista no filme como símbolo de resistência, seja no jogo de tabuleiros TEG,
seja na vida, seja na resistência do seu pai contra o regime militar. Como podemos ver, essas
antecipações narrativas, constituem papel estrutural fundamental para a história contada
(BRITO,1995, p.189- 190).
Já o flashback, ou analepse, se trata de quando a narrativa mostra antes o que só ocorreu
depois e depois retoma o narrado. Depois do prólogo, todo o filme Kamchtaka pode ser
considerado um longo flashback, que é quando teremos as explicações suscitadas no prólogo,
e quando veremos todas as ações narrativas anteriores ao momento em que o pai de Harry fala
a palavra Kamchatka no seu ouvido e parte, para nunca mais encontrá-lo. Esse recurso possui
papel fundamental no efeito que o filme provoca. No caso, pode fazer com que o espectador
fique se perguntando o que aconteceu ao pai do protagonista para eles não se verem mais e
porque sua última palavra foi justamente Kamchatka (BRITO, 1995, p.187).
Esclarecidos esses recursos narrativos iniciais, voltamos às distinções de Genette entre a
instância narrativa (voz) e o grau de regulação da informação narrativa (modo). Podemos
afirmar que o protagonista Harry orienta a perspectiva, pois a partir dele é que observamos o
estender das ações (quem vê). Mas em se tratando de uma narrativa audiovisual, onde “se
pode mostrar o que a personagem vê e dizer o que ele está pensando”31 (JOST;

30

O teórico João Batista de Brito fala sobre leitura prospectiva e retroativa do filme. O primeiro trata-se de tentar
adivinhar através de indícios o que vem a seguir na história, e o segundo confirma ou nega o que já foi mostrado.
Para o autor, um elemento de retroação pode vir a ser o título. E em se tratando de Kamchatka, que é um título
bem peculiar para um filme ambientado na Argentina, já podemos prever através da leitura retroativa a sua
importância para a história narrada (BRITO, 1995, p.185-186).
31

No livro A narrativa cinematográfica, Jost e Gaudreault distinguem essa diferença entre o que a personagem
vê como ocularização e a focalização com relação ao saber da personagem (JOST; GAUDREAULT, 2009,
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GAUDREAULT, 2009, p.167), é importante distinguir de imediato a focalização por uma
personagem e a focalização sobre uma personagem. No filme que estamos tratando, a
focalização existente é sobre o protagonista, que é aquele que a câmera isola e segue.
Para Jacques Aumont, a focalização sobre uma personagem é extremamente frequente,
pois decorre normalmente da própria organização de qualquer narrativa, implicando
justamente na protagonista que a câmera isola e segue. Esse procedimento também é
importante para gerar efeitos na trama: enquanto o protagonista monopoliza a tela, por assim
dizer, a ação pode prosseguir em outra parte, revelando posteriormente surpresas ao
espectador, que ficou centrado nas percepções do protagonista (AUMONT, 2012, p.110).
Como grande parte do filme é um flashback, é importante falarmos do emprego
“inverossímil” do foco narrativo. As cenas do filme caracterizam recordações de Harry; logo,
não poderíamos ver coisas que ele mesmo não viu. As lembranças mostradas no filme são de
Harry, mas a focalização sobre uma personagem concede uma onisciência ao ponto de vista
narrativo que deveria ser limitado (BRITO, 1995, p.189).
A verdade é que a onisciência parece ser mais visceralmente cinematográfica
que literária, por exemplo. Tanto é assim que, mesmo naqueles casos de
filmes com personagens narradores, a limitação de seu conhecimento (o
personagem só pode contar o que testemunhou!) é quase sempre suplantada
pela onisciência da narração abstrata, que nos faz ver aquilo que o narrador
actancial não poderia ter visto. Um bom exemplo é quando um personagem
conta um sonho que teve, e o sonho nos é mostrado em imagens de um modo
tal que, em certos momentos, nós que “vemos” o sonho temos acesso a
detalhes por detrás do sonhador, detalhes que ele próprio, o sonhador, não
teria tomado consciência (BRITO, 1995, p.195).

Na narrativa que estamos tratando, o narrador protagonista tanto narra as ações quanto é
detentor da focalização, configurada nessa particularidade da onisciência da narração abstrata.
Harry é, portanto, quem vê e quem fala na narrativa, e isso é representado no filme que
assistimos de forma mais introspectiva, na percepção do espaço e mais centradas no
sentimento interior das personagens.
Absorvemos a narrativa conforme a percepção de Harry dos fatos. Tanto que
compartilhamos do mesmo sentimento de não entendimento quando, sem muitas explicações,
sua mãe o pega na escola e informa que viajarão sem data para voltar. O sítio em que o
menino passa a morar com seus pais e irmão é desconhecido tanto para nós quanto é para o
protagonista, assim como a razão exata de estarem lá.
p.167-168). No entanto, utilizaremos a definição proposta por Genette (1995) e demais autores, como Aumont
(2012) e Brito (1995).
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Logo no começo da narrativa, há a legenda que nos localiza temporalmente: “Outono de
1976”; seguida por “dias após o golpe militar”, nos dando também uma pista da conjuntura
política. Mas no discurso narrativo, em geral, as informações nos são entregues de forma
silenciosa ou com alusões. Vemos nos rostos dos pais de Harry a angústia, e, junto com
Harry, entendemos que eles precisaram fugir.
Existem vários planos e contraplanos do rosto das personagens, de olhares entre si,
preocupados; vários planos silenciosos de sua mãe fumando e com o rosto preocupado
(Figura 4); muitos silêncios; o sítio mostrado como um espaço escuro, isolado e
desconhecido; e as personagens igualmente perdidas naquele espaço, sem saber o que fazer
dos seus dias (Figuras 5 e 6). Um plano bastante significativo para definir o clima da narrativa
é quando a família se encontra na casa de amigos, na noite antes de viajarem para o sítio: o
quarto está escuro e as crianças dormem (Harry finge dormir). São mostrados os pais
abraçados e visivelmente angustiados, diante da luz que vem da janela, sob o quarto, e uma
sirene de polícia toca – um indicativo narrativo de um perigo que eles correm, e a possível
razão de estarem fugindo (Figura 7). A própria noção do gênero dos filmes de ditadura nos
oferece seus códigos, na sua gramática, indícios desse perigo sempre iminente, e o espectador
acaba por reconhecer esses códigos de conduta, do clima de mistério e do não poder falar
sobre tais assuntos.
Figura 4 – Mãe no sítio, preocupada
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Figura 5 – Sítio em que a família “Vincent” se esconde

Figura 6 – Harry lendo o livro sobre Houdini no sítio
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Figura 7 – Os pais na véspera da fuga sem conseguirem dormir

De acordo com a classificação proposta por Gérard Genette, a narrativa possui uma
focalização interna fixa, que se trata de uma restrição dos elementos informativos a uma só
personagem, no caso Harry, que representará o filtro quantitativo e qualitativo que rege a
informação narrativa (REIS; LOPES, 1988, p.251).
Existem alguns momentos em que o menino não aparece no quadro na tela, mas longo
em seguida percebemos que ele não estava no plano, mas estava no mesmo ambiente,
escutando conversas que talvez nem devesse escutar. Antes de viajarem, a mãe conversa com
uma amiga na cozinha, onde ela informa que o sócio do pai de Harry foi preso e que o
escritório deles foi invadido. Harry chega à cozinha nesse momento, surpreendendo a mãe por
ter ouvido a conversa. Uma noite, no sítio, os pais chegam à noite e conversam com Lucas –
rapaz que está passando uns tempos por lá, também escondido –, dizendo “há controle militar
em todas as estradas”. Harry finge estar dormindo, mas escuta toda a conversa.
Uma das características atribuídas a esta vertente de filmes que estamos estudando é a
sutileza no tratamento dos fatos históricos. No caso de Kamchatka, a ditadura militar se faz
presente de outra forma, através dos seus efeitos em um cotidiano familiar. A escolha da
criança como narrador, como já falamos, faz com que a história tenha um ar lúdico e poético
neste filme.
O teórico João Batista de Brito chama atenção em uma narrativa para a importância do
não mostrado ou mostrado de outra forma, o não dito ou dito de outra forma 32. E em se
32

Essas noções já eram existentes na obra de Mikhail Bakhtin, em se tratando no romance, em obras como
Questões de literatura e estética: a teoria do romance (1988) e em Estética da criação verbal (1992), mas Brito
(1995) as usa de forma sistemática para a narrativa audiovisual.
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tratando de filmes que prezam pelas sutilezas, isso ganha uma importância enorme nas
narrativas que estamos estudando, pois a partir delas é que encontramos as pistas que
conduzem o entendimento da narrativa (BRITO, 1995, p.202).
Existe em Kamchatka um clima de “quanto menos se souber melhor” que permeia o
universo das personagens e, por consequência, o nosso, como espectadores, já que somos
guiados conforme a percepção da criança protagonista. É um filme pleno de metáforas; não se
mostra a repressão da ditadura explícita, porém enxergamos medo e angústia nas personagens
que vivem escondidas sem saber o que lhes pode acontecer. Sabemos no filme que alguém
foi preso, mas não vemos.
No início do filme, quando a mãe de Harry vai buscá-lo no colégio anunciando que irão
viajar, eles passam de carro por uma batida policial, quando vemos a mãe apreensiva em
busca dos seus documentos – uma alusão inclusive ao fato de ela ter trocado de identidade.
Quando eles passam sem serem revistados, são mostrados os militares agindo, reprimindo e
prendendo outras pessoas (Figura 8). Começa, nessa cena, uma narração em over sobre
“invasores vindos de um planeta em extinção com o objetivo de dominar o mundo”, ainda
com as imagens dos militares. Em seguida, vemos, na cena seguinte, que a narração faz parte
de um episódio do seriado norte americano Os invasores, que o pai David assiste com seus
filhos (Figura 9).
Figura 8 – Batida policial
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Figura 9 – Televisão exibindo o seriado Os Invasores

Quando a família chega ao seu novo lar, o sítio que eles passarão a morar, a primeira
coisa que o pai faz é propor uma simulação de um alerta de combate. Se um dia o pai declarar
que eles estão em alerta de combate, eles devem seguir por tal caminho e os ensina a chegar à
cidade. David faz isso de uma forma lúdica, como se eles estivessem participando de um jogo.
Os meninos se empolgam para testar a tal “saída de emergência”. Semelhante a essa ação, há
outras: quando a mãe informa um “código secreto” para que Harry possa atender ao telefone,
e quando o pai informa que eles terão outros nomes e serão outras pessoas. O pai escolhe o
nome David Vincent, e passa a ser arquiteto (não mais advogado), mesmo nome e profissão
do protagonista da série Os invasores, o que provoca o riso dos filhos. O filho mais velho,
nosso protagonista, escolhe Harry, por causa do livro que acha na casa, sobre Harry Houdini,
que o faz querer ser como ele. O nome da mãe não é mostrado, mas ela que é química, passa a
ser dona de casa. O filho mais novo escolhe um nome posteriormente, Simon, um santo
latino-americano, devido à influência da escola de padres onde os meninos passam a estudar
quando estão escondidos. Antes, o menino é sempre referido como “enano”, anão em
espanhol, por se tratar do filho caçula.
É interessante perceber como o espectador acaba participando de alguns processos dessa
fuga das personagens. Seus nomes verdadeiros não são revelados para nós espectadores, nem
nenhuma informação sobre Lucas. Tudo que sabemos de Lucas é fruto da relação de amizade
que ele estabelece com Harry. Logo quando se conhecem, Harry logo insinua que Lucas não é
o nome verdadeiro do rapaz e o faz várias perguntas, ao que responde que quanto ele menos
souber melhor, mas que está lutando para salvar o mundo, o que faz Harry rir. Quando ele
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considera as perguntas que Harry faz inapropriadas e que passaram do “limite da segurança”,
apenas responde “pergunta incorreta”.
Outra forma de contar o possível desfecho do pai é mostrada quando a família vai à casa
do pai de David, por conta do aniversário do último. Uma noite que eles ficam sentados no
jardim da casa, olhando as estrelas e começam a falar sobre estrelas cadentes e sua relação
direta com pedidos. Ao final da noite, Harry fala em voz over que não viu uma estrela cadente
naquela noite e que por isso seu pedido não se realizou.
Ainda na casa dos avós, David e Harry encontram um pássaro ferido e preso numa
cerca, ao que o pai ajuda a escapar. Harry se questiona como um pássaro que devia apenas
voar foi ficar preso daquela forma. Na mesma sequência, Harry tenta tirar uma foto do seu
pai, mas no momento em que acha ter conseguido o melhor ângulo, o pai se retira do campo
de visão da fotografia e Harry fotografa o vazio, a ausência do pai.
Seguindo-se nessa questão narrativa do não mostrado, alguns teóricos do cinema como
Jean Mitry, Noel Burch, David Bordwell e Eric Rohmer têm se dedicado, em suas obras, a
falar das peculiaridades do espaço fílmico. No cinema, o espaço da história é muito mais do
que o que vemos na tela.
O que se mostra na tela não constitui todo o espaço ficcional de um filme,
mas tão-somente uma parte dele. Em segundo lugar, o não mostrado pode ter
– e normalmente tem – uma função de construção de sentido simétrica à do
mostrado. Em terceiro lugar, o que geralmente acontece é que o espaço visto
e o não visto existem em tensão, e o efeito conjunto do filme depende
parcialmente dessa tensão (BRITO, 1995, p.191).

Quando eles voltam da casa dos avós, Lucas espera David, apreensivo, e diz que deseja
falar com ele. Eles saem para conversar e a câmera segue Harry, que se desloca para outra
direção. “A depender do filme, e também do espectador, o espaço imaginado pode até vir a
ser mais engendrador de significação do que o espaço visto” (BRITO, 1995, p.192). Temos
como imaginar minimamente o teor da conversa porque em seguida Lucas tem que ir e, não
muito tempo depois, os pais anunciam um “alerta de combate” para os filhos; todos tem que
sair às pressas (Figura 10).
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Figura 10 – Família saindo do sítio às pressas após o “alerta de combate”

Outra cena significativa é esta, da manhã que eles recebem o alerta e têm que sair da
casa. Ao longo do dia, em que eles se encontram fora, é mostrado o sítio, com os objetos
bagunçados, restos do café da manhã na mesa, evidenciando que eles tiveram que sair
rapidamente (Figuras 11, 12, 13). Quando eles voltam, já pela noite, a casa está sem energia e
visivelmente invadida e revistada com objetos quebrados e móveis revirados (Figuras 14 e
15); e é nesse momento que os pais decidem deixar os filhos na casa dos avós e se separarem,
pois se mostra evidente que a segurança dos meninos estava a partir de então comprometida.
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Figura 11 – Mesa do sítio bagunçada

Figura 12 – Desenhos das crianças deixados para trás
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Figura 13 – Cama por fazer e o livro de Houdini esquecido

Figura 14 – Chão do sítio com os desenhos das crianças e vidro quebrado
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Figura 15 – Família encontra sítio revirado e sem energia elétrica

Em entrevista concedida ao jornal Folha de São Paulo em 200333, o repórter observa ao
diretor Marcelo Piñeyro justamente o fato de que no seu filme o que não é dito tem quase
mais importância do que o que está nos diálogos. Piñeyro fala então da importância do
silêncio em Kamchatka:

É muito bom ouvir isso, pois é exatamente o que eu busco, não deixar que
tudo esteja explícito nas falas. Procuro deixar bastante marcado o contraste
entre o não-dito, silêncios, pausas e as enormes agitações e ruídos (...)
"Kamchatka" tem uma superfície menos contrastada. Nele me preocupei
para que todas as coisas que parecem imprescindíveis de serem contadas
num filme sobre a ditadura não fossem explicadas. Ainda assim, a ditadura é
uma presença poderosa. Por isso escolhi a visão e a inocência de um menino
para contar a história, para que o espectador pudesse dividir com ele tudo o
que sabe e o que não sabe. Não há cenas de violência, mas ela está presente,
ameaçadora. É mais forte que a violência explícita.

Traremos mais aspectos narrativos dos “jogos e metáforas” de Kamchatka a partir do
estudo das outras categorias narrativas, como personagem e espaço, tratados mais à frente.

4.1.2 Machuca: Gonzalo Infante no mundo de Pedro Machuca
Como já abordamos anteriormente, a voz narrativa diz respeito ao tipo de narrador que
conta a história, e como esse narrador está inserido; se é um narrador que faz parte da história
33

Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2708200306.htm. Último acesso em 27 de
dezembro de 2013.
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que narra, um narrador que não participa da história ou quando o narrador conta sua própria
história.
Diferente de Kamchatka, onde temos um narrador autodiegético, uma história contada
pelo próprio narrador protagonista, em Machuca temos um narrador heterodiegético, que não
participa da história narrada, que conta os acontecimentos do exterior. Não há propriamente a
figura de um narrador que enxergamos facilmente. Há a figura de um narrador onisciente,
com um ponto de vista que oscila; predomina a história sob o ponto de vista de Gonzalo
Infante, protagonista do filme. Mas às vezes temos a focalização do ponto de vista de Pedro
Machuca, igualmente protagonista.
Seymour Chatman, ao pensar na narrativa audiovisual, trata desse tipo de instância
narrativa como o narrador cinemático, que seria o agente geral, que abrange todo o filme
como objeto construído, e responsável pela transmissão de todos os recursos ligados ao canal
sonoro e visual (CHATMAN, 1990, p.124-138).
Conforme visto, o foco narrativo trata-se de quem detém o ponto de vista da história,
conduzindo as ações narrativas a partir de certa percepção. Machuca nos conta uma história
que prioriza Gonzalo como detentor da focalização narrativa. Diferente de Kamchatka, em
que temos acesso aos pensamentos do protagonista através da voz over, em Machuca
prevemos o que a personagem está pensando através dos seus gestos e dos diálogos entre as
personagens.

Mesmo sem ajuda da voz off, o espectador pode muito bem compartilhar os
sentimentos de um personagem ou pode saber o que ele sente unicamente
pela codificação do trabalho do ator, de seus gestos, de sua mímicas, etc. A
exterioridade da câmera não pode ser assimilada a uma pura negação da
interioridade do personagem (JOST; GAUDREAULT, 2009, p. 178).

Chatman trata desse tipo de focalização com a definição particular de foco de interesse,
em decorrência do uso do narrador onisciente nas narrativas fílmicas, gerando muitas vezes
uma dificuldade na hora de se expor os estados mentais das personagens no cinema. Para o
autor, mesmo que muitas vezes não vejamos as coisas a partir do ponto de vista da
personagem (de forma literal, quando abordamos a questão da consciência abstrata no tópico
anterior) ou saibamos o que ela está pensando, interpretamos eventos a partir do modo como
eles a afetam, e nos identificamos com ela (CHATMAN, 1990, p.148).
A partir de Gonzalo é que temos acesso a seu mundo e suas particularidades.
Conhecemos sua família, o mundo do pai e do seu trabalho, o mundo particular da mãe, dona
de casa vaidosa, e do seu amante; e o mundo da irmã mais velha e seu namorado reacionário.
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Vemos o seu mundo bem provido e uma família nuclear em contraste com o mundo de
Machuca e sua família fragmentada, com um pai ausente e uma mãe que trabalha para
sustentar a casa e sua moradia precária. No entanto, como descrevemos anteriormente que o
foco narrativo no filme oscila, às vezes vemos o mundo de Gonzalo pelo ponto de vista de
Machuca.
Através da amizade de Gonzalo com Machuca é que conhecemos as ruas de Santiago e
a sua conjuntura política da época, bipolarizada entre uma Frente Nacionalista e uma Frente
Socialista, apoiadora do governo de Salvador Allende.
Para João Batista de Brito, uma concepção que pode vir a ser extremamente útil para a
definição de ponto de vista é a do “tempo de tela”, concedido à determinada personagem. No
caso de Machuca, Gonzalo é quem detém o tempo de tela na narrativa, fazendo com que boa
parte da narrativa seja mostrada a partir dele, através de sua presença em determinado espaço
narrativo (BRITO, 2007, p.12).
Em Machuca, predomina a focalização sobre o protagonista. Mas, em alguns
momentos, a narrativa faz uso da câmera subjetiva 34, particularizando o olhar de Gonzalo
sobre as ações. A câmera subjetiva é utilizada quando os novos alunos chegam ao colégio
Saint Patricks. Alguns dos velhos alunos os veem chegando de longe, pela janela. Gonzalo é
chamado a ver os meninos e, nesse momento, a câmera mostra o que o protagonista enxergou
(Figura 16). Em outros momentos da narrativa, faz-se uso da câmera subjetiva para destacar
fatos que marcaram ou chamaram a atenção de Gonzalo: seu olhar para Silvana – a câmera
acaba por intensificar os sentimentos que nutre por ela; quando vê sua mãe deitada nua na
cama do seu amante Roberto – cena que de fato explicita que se trata de um amante; e alguns
olhares de estranhamento de Gonzalo para a comunidade carente onde vive Machuca, e outras
diferenças dos dois.

34

No cinema, fala-se em câmera subjetiva toda vez que aquilo que se vê na tela coincide com a visão de uma (ou
mais de uma) das personagens (BRITO, 2007, p.10).
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Figura 16 – Chegada dos novos alunos no colégio Saint Patricks

Quando Machuca tem acesso ao mundo de Gonzalo, o ponto de vista do último
permanece, a impressão é de que entraram no seu espaço. Quando Machuca tece impressões
sobre ele ser muito sortudo por ter quadrinhos, muitas roupas e um bom tênis, o que vemos
não são as limitações de Machuca, e sim o excesso de Gonzalo.
Ao longo deste trabalho, viemos afirmando as sutilezas que existem nos filmes que
estamos estudando, que tratam de um momento histórico difícil inserindo uma criança como
protagonista dos fatos relatados. Ainda que exista uma delicadeza na forma que a história é
conduzida, podemos afirmar que Machuca retrata a violência do período de outro ponto de
vista dos outros dois filmes. Além do próprio enredo, que proporciona certos tipos de cena
que não existem nos outros filmes, o espaço é trabalhado de forma mais intensa, de forma a
sempre ressaltar a cidade de Santiago como um espaço bipolarizado.
Em Kamchatka, o menino e sua família se encontram escondidos, com a liberdade de ir
e vir bastante limitada. Em O ano em que meus pais saíram de férias, Mauro se encontra
numa cidade nova, isolado em uma comunidade de judeus imigrantes no bairro do Bom
Retiro. Ambos, Harry e Mauro estão ali para escapar do perigo, para serem protegidos.
Gonzalo sempre viveu num mundo de iguais, configurado no filme em sua família e no
colégio Saint Patricks, ambiente em que muitas vezes não se sentia confortável. A partir da
amizade com Pedro Machuca, com quem, a princípio, ele se sente mais confortável do que
com os outros meninos da escola, ele também descobre um novo mundo, configurado no que
Machuca e sua família representam: a militância de esquerda, uma realidade mais pobre, o
trabalho, as manifestações, andanças pelas ruas de Santiago.
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Através dessa descoberta das ruas de Gonzalo, vemos representadas ficcionalmente as
insatisfações de algumas pessoas com o governo popular vigente, vemos manifestações
populares de apoio ao presidente – a luta de classes e a clara divisão ideológica do Chile –,
vemos algumas medidas do governo de Allende, como o acesso restrito de bens de consumo e
alimentação, decorrentes também da crise que o país atravessa. Nessa descoberta, Gonzalo
também descobre a si mesmo, como em sua relação afetiva com Silvana, prima de Machuca –
na cena em que os três se beijam com o leite condensado de Gonzalo, visto como um artigo de
luxo naquele contexto (Figuras 17 e 18).
Figura 17 – Gonzalo, com o leite condensado, e Silvana

Figura 18 – Gonzalo e Silvana se beijam
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Importante dizer que essa descoberta do mundo de Gonzalo é mostrada de forma
completamente pessoal. Ele não tem posição política 35, nunca pensou a respeito, apenas se
guia pela amizade com Machuca e Silvana, quando pula na manifestação pró-Allende; ou pelo
amor a sua mãe, quando depois da manifestação – cena em que a mãe briga com Silvana – ,
ele se mostra visivelmente abalado com as palavras ditas sobre sua mãe, tanto que acaba
brigando com os amigos, os tratando de “filhos da puta, plebe fodida”.

4.1.3 O ano em que meus pais saíram de férias: Mauro e seu olhar

No filme Kamchatka, temos a instância narrativa configurada através da personagem
protagonista, que narra a história a partir de sua própria vivência. Em Machuca, assim como
em O ano em que meus pais saíram de férias, temos um narrador onisciente narrando as
ações. No entanto, temos nos três filmes a personagem protagonista como focalizadora,
detentora do ponto de vista.
A partir de Mauro é que observamos o desenrolar das ações narrativas, todas centradas
na sua figura de protagonista. Assim como nos outros dois filmes abordados, predomina neste
a focalização sobre uma personagem – aquela sempre capturada pela câmera objetiva –, mas
também, em alguns poucos momentos, a focalização por uma personagem, sendo a ação
material mostrada através do olhar de Mauro – com a câmera subjetiva, enxergando o que a
personagem vê. Nas duas situações, Mauro é detentor do ponto de vista.
Compartilhamos com Mauro a mesma sensação de dúvidas quando, sem mais
explicações, os pais deixam a sua casa às pressas, o que é reforçado pelos comentários em
over do protagonista, quando ele diz que “tava tudo tão confuso”. Over é o elemento
audiovisual através do qual sabemos o que a personagem está pensando, assim com o
monólogo interior na literatura. Ao longo do filme, Mauro tece vários comentários a respeito
de impressões do Bom Retiro, de Shlomo e do medo dos pais não voltarem. Recurso que não
existe em Machuca, por exemplo, mas que, como vimos, existem outros recursos narrativos
que acabam por dar conta do que a personagem está pensando.
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O pai de Gonzalo sempre é mostrado com opiniões moderadas, apaziguadoras dos lados, enquanto a mãe
mesmo mostrando opinião extremamente conservadora e reacionária não se mostra de fato uma militante. A
mãe de Gonzalo, quando ela vai à manifestação da Frente Nacional, vemos que ela está ali por conta de uma
amiga.
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A fala narrativa se desenrolava paralelamente, às vezes em contraponto, à
narração por imagens e ruídos. A narração falada se processa igualmente dos
mais variados pontos de vista. Ora impera o narrador ausente da ação, outras
vezes a narração se faz do ponto de vista e naturalmente com a própria voz
de uma das personagens (GOMES, P., 1981, p.108).

Assim como nos outros dois filmes estudados, especialmente Kamchatka, os elementos
do filme são apresentados de forma sutil, na mesma medida em que o protagonista vai se
dando conta das coisas que o cercam, o espectador vai se ambientando onde a personagem se
encontra. Mauro e os pais estão a caminho de São Paulo quando no rádio do carro está
passando uma narração sobre a iminência da Copa do Mundo de Futebol de 1970, datando a
época. Na estrada, também passa um carro com militares armados (Figura 19), outro registro
da época em que se passa a narrativa. O curioso é que Mauro, inocentemente, chama atenção
para o carro diferente, o observa bastante, brinca de atirar com a pistola feita com a mão
(Figura 20), enquanto os pais se mantêm seriamente calados. A câmera, que passa
precisamente no rosto de cada um, mostra claramente a apreensão dos pais de Mauro, com a
situação presente no carro, mas também com todo o contexto de separação do filho, de exílio
e de enfrentamento do regime militar. Nessa sequência vemos em alguns momentos a câmera
do ponto de vista do carro militar na direção do fusca azul dos pais de Mauro. As imagens
sugerem claramente uma situação de perigo iminente, ou ao menos demonstram a
representação negativa que os militares têm na vida dos pais de Mauro (Figuras 21 e 22).
Figura 19 – Viatura militar na estrada
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Figura 20 – Mauro brincando de atirar ao passarem pela viatura

Figura 21 – Ponto de vista da câmera a partir dos militares para o carro dos pais de Mauro
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Figura 22 – Plano mais fechado do ponto de vista dos militares para o carro dos pais de Mauro

Quando o protagonista e seus pais chegam a São Paulo, vemos os grandes prédios
refletidos na janela do carro, de onde Mauro olha curioso e desconfiado a metrópole (Figura
23), como ressalta Tatiana Monassa, na revista eletrônica Contracampo 36:
O extremo cuidado de composição de imagem de O Ano em Que Meus Pais
Saíram de Férias testemunha sempre de uma relação mediada entre o
interior e o exterior, seja do quadro, do ambiente ou do personagem. Esta
mediação se dá, por um lado, pela presença da câmera, que ficcionaliza, e,
por outro, pela sensibilidade infantil a apreender o mundo.
Figura 23 – Chegada de Mauro a São Paulo

36

Crítica disponível no site http://www.contracampo.com.br/83/mostraoanoemquemeuspais.htm. Último acesso
em 28 de dezembro de 2013.
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Juntamente aos monólogos interiores do protagonista, podemos perceber a utilização de
outros recursos narrativos, como o flashforward, ou prolepse em Genette (1995), e o
flashback ou analepse. Esse recurso estilístico pode ocorrer de forma sutil ou bastante
explícita. Os exemplos mostrados aqui foram escolhidos por fundamentar o desenrolar de
toda a narrativa.
Em casa, o menino Mauro, jogando futebol de botão, e sua mãe Bia, ansiosa, aguardam
Daniel, o pai e marido, para poderem partir para São Paulo. Em um momento, a mãe fala que
o pai está sempre atrasado. Em um momento posterior, esse dado volta. O roteiro do filme é
todo marcado por essa estruturação de elementos: a morte do avô no exato intervalo de tempo
entre o telefonema do pai37 e a chegada em São Paulo, onde o pai, por “ironia do destino”, se
atrasa.
Como forma de amenizar o seu próprio sofrimento e o do menino, a mãe diz que o pai
está sempre atrasado, por ele não ter voltado com ela, quando o protagonista a reencontra num
momento posterior da narrativa. Por último, ainda dentro da percepção inocente de Mauro,
como criança, ele fala: “exilado deve ser um pai tão atrasado, que nunca mais volta pra casa”,
quando ele tem que deixar o espaço em que estava vivendo e que já se adaptara, para outro
exílio.
Esse recurso também ocorre nessa mesma cena em que Mauro joga botão à espera do
pai. Concentrado no jogo, ele o analisa, dizendo “meu pai diz que todos os jogadores podem
errar, menos o goleiro. Eles passam o tempo todo sozinhos, esperando pelo pior”. A situação
do goleiro no jogo acaba representando a situação futura que o menino irá enfrentar, sozinho
na casa do avô à espera do desconhecido. Ainda, o menino apaixonado por futebol se torna
goleiro. Ao final da narrativa, Mauro retoma a fala do pai e questiona se este saberia que ele
ia passar por tudo aquilo; o pai acertou em tudo.
Outra antecipação narrativa no filme, mais sutil, mas que possui um elo com a primeira,
é quando Mauro chega com os pais ao prédio do avô. No momento em que os três se
despedem, passa uma ambulância. O menino sobe ao apartamento de Mótel e, num outro
momento da narrativa, quando já se encontra em seu enterro, através de um flashback, a
narrativa fílmica esclarece o que aconteceu antes. Imagens do que ocorreu com o avô de
Mauro, que morreu de um infarto enquanto barbeava um homem (no enterro, é mostrado um
homem com um curativo de um ferimento causado pelo avô de Mauro, acidentalmente,
quando ele falece), e Mauro, em over, fala sobre o seu pai e avô, que ambos eram teimosos e

37

Daniel liga para o pai, Mótel, para avisar da chegada do neto.
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por isso nunca se encontravam. Reafirma-se também o atraso do pai, e com uma retomada da
cena da chegada do carro com Mauro e os pais no prédio de Mótel, avô de Mauro, o menino
diz que o avô não se atrasava nem morto (referência à ambulância que passa no exato
momento da chegada do menino ao prédio do avô).
Outras referências relativas à perspectiva narrativa são os planos silenciosos de Mauro,
refletindo a sua condição no ambiente em que se encontra, a solidão que vive, o universo que
é o apartamento do avô, as diferenças culturais com a comunidade judaica, a diversidade
étnica do bairro do Bom Retiro, a construção da amizade com Hanna e Shlomo, a préadolescência e o crescimento, e a assimilação progressiva do protagonista a esse novo mundo.
Alguns elementos representativos do que foi exposto acima são vistos logo quando
Mauro entra no prédio do avô, no espaço desconhecido. Ele, logo no início, não consegue
usar o elevador do prédio, então sobe as escadas. No caminho, escuta vozes, em uma língua
estranha, o hebraico. Tudo isso pode ser representado pelos movimentos de câmera. Como
sugere Gerard Betton, em seu estudo da estética do cinema, “um movimento de câmera não
tem uma função unicamente descritiva. Pode também ter uma função psicológica ou
dramática, particularmente ao exprimir ou materializar a tensão mental de um personagem”
(BETTON, 1987, p.36-37).
Na narrativa que estamos tratando, são feitos constantes uso de planos sobrepostos,
solitários, escuros. Sempre com visões sob uma janela, uma grade, um móvel da casa (Figuras
24, 25, 26). Também se faz bastante uso dos primeiros planos, para acentuar a tensão das
personagens. O uso do primeiro plano também é trabalhado de forma similar em Kamchatka,
especialmente no rosto dos pais preocupados e de Harry apreensivo, e em Machuca, que
explora muito os planos mais aproximados do rosto de Gonzalo como forma de acentuar seu
estado de espírito.
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Figura 24 – Mauro vê seus pais irem embora

Figura 25 – Mauro esperando pelo seu avô que não virá
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Figura 26 – Shlomo sozinho em seu apartamento e Mauro sozinho no apartamento do seu avô

Quando os pais de Mauro estão a caminho de São Paulo, a câmera se reveza entre os
seus rostos, mostrando a apreensão deles em chegar logo ao destino e com relação ao futuro.
Várias vezes o protagonista Mauro é flagrado por estes primeiros planos, demonstrando
tristeza, solidão, raiva. O avô do menino, Mótel, quando estava prestes a morrer também tem
sua agonia registrada por este recurso bastante significativo de uma personagem (Figuras 27,
28, 29). Como assinala ainda Betton:
(O primeiro plano) cria assim uma proximidade e um isolamento
privilegiados, oferecendo grandes recursos, em particular permitindo
valorizar o rosto do ator, ele revela ou trai uma expressão. Malraux disse: ‘o
cinema permitiu que se descobrisse a infinitiva diversidade do rosto
humano’ (BETTON, 1987, p.31).

85

Figura 27 – Mauro no sofá do apartamento do seu avô

Figura 28 – Mótel antes de morrer
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Figura 29 – Mauro sozinho no apartamento do avô

Como abordamos no primeiro tópico a respeito de Kamchatka, também é relevante na
narrativa cinematográfica o que não é mostrado ou o que é mostrado de outra forma. Quando
Mauro conhece a menina Hanna, ela o chama para dar uma volta e ele responde que não,
porque está ocupado. O plano-sequência é direcionado revelando para o espectador o telefone
e o motivo silencioso da ocupação do protagonista. João Batista de Brito chama atenção, no
entanto, para o fato de algumas metáforas na narrativa cinematográficas acabarem se
convencionalizando, virando parte da própria retórica do cinema e sendo vista como um
recurso meramente descritivo (BRITO, 1995, p.202). Como ressaltamos anteriormente, esses
silêncios também já fazem parte dos códigos do tipo de filme que estamos analisando.
Ao longo de toda a narrativa é mostrada a relação de Mauro com o externo e o interno.
O interno é o lugar seguro, onde ele deve esperar seus pais chegarem; o externo é o
desconhecido e o diferente.

No início, Mauro não sai do apartamento. Ele, através da

varanda, observa as crianças do prédio jogando futebol, Shlomo sair de casa, Hanna saindo
para a rua. Esses planos que mostram o que Mauro vê reforçam essa ideia de que ele se
encontra solitário, num espaço limitado, enquanto enxerga as pessoas interagindo à distância
(Figuras 30, 31 e 32).
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Figura 30 – Mauro na varanda

Figura 31 – Mauro vê as crianças do prédio brincarem
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Figura 32 – Mauro observa Shlomo sair de casa

Com relação ao tratamento mais leve dos fatos narrados, temos duas cenas bastante
parecidas com as cenas em Kamchatka, que optam pelo subtendido ao invés da violência
explícita. Mauro liga para a sua casa em Belo Horizonte assim que encontra uma
possibilidade, da casa do seu avô. Para o espectador, é mostrada a casa do menino, do mesmo
jeito que eles tinham deixado, inclusive os goleiros do futebol de botão que Mauro havia se
esquecido de levar consigo. Em um momento posterior, quando o protagonista já se encontra
desgastado com a espera, ele liga para casa novamente e nos é mostrada a casa mais uma vez,
porém revirada, com objetos e móveis quebrados, nos revelando que houve algum tipo de
procura oficial por seus pais e possivelmente por algo que os identificasse como ativistas
contra o regime militar.
Todos esses fatores aqui elencados terão maior destaque na análise das outras
categorias, como personagem e espaço.

4.2

DAS PERSONAGENS

4.2.1 Kamchatka

4.2.1.1 Harry

O discurso narrativo, de forma geral, se organiza em função do desenvolvimento do
conflito do protagonista, e os conflitos são desenvolvidos em torno dele. Como foi observado
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quando tratamos da perspectiva narrativa e da focalização no filme Kamchatka, a personagem
Harry não é apenas o protagonista, mas também o narrador da história e o focalizador – sendo
a história contada através do seu ponto de vista.
O ponto de partida que empreendemos para a construção da personagem é a pergunta
seguinte: quais meios a equipe criativa do filme terá para materializar a sua personagem? No
cinema, como é sabido, possuímos a imagem e o som, onde o ator deve tomar consciência de
onde melhor se posicionar para que a câmera possa captá-lo do melhor ângulo, expressando
os gestos que sejam mais reveladores de sua personagem. Além disso, faz parte do trabalho de
toda equipe, através de todos os recursos visuais e sonoros, fazer com que a caracterização da
personagem esteja de acordo com o que for sendo decidido ao longo do processo de criação
nas filmagens.
Harry é caracterizado como um menino educado, amoroso com seu irmão e seus pais.
Mesmo com as poucas informações que lhe são dadas, muitas vezes sobressaindo nos
diálogos apenas a hierarquia dos pais, ele compreende a importância de estarem se mudando,
apesar de o fato de ele entender não estar relacionado ao fato de ele gostar daquela situação.
Ele questiona aos pais o tempo todo do porquê de não poder fazer ligações; o porquê de não
poder visitar e falar com seu melhor amigo Bertuccio; e o que Lucas, rapaz que ele nunca
tinha visto e que aparentemente não conhecia seus pais antes, estava fazendo ali, morando
com eles. Com o tempo, ele acaba compreendendo que todo aquele silêncio era para protegêlo.
Assim que chega ao novo lar, ele se mostra insatisfeito – talvez como toda pessoa que
tenha que mudar de vida bruscamente –, mas logo encontra em seu quarto um livro sobre a
história do escapista e ilusionista húngaro Harry Houdini. Ele fica encantado com a história de
Houdini, que sabia escapar das situações mais difíceis – tanto que adota o seu nome. Harry
vai se identificando com o escapista homônimo, e passa a treinar para ser como ele: realiza
corridas para ganhar resistência, faz desenhos estratégicos, pede ao seu irmão para prendê-lo
com cordas para ele tentar se soltar (Figuras 33 e 34).
A chegada de Lucas é vista com resistência, no começo, pelo menino, mas logo ele e
Harry se tornam amigos. Mostra-se, em vários momentos, que uma das coisas que Harry sente
mais falta são os amigos; logo que se muda Harry olha saudoso para o desenho que Bertuccio
lhe deu. Em alguns momentos, tenta ligar pra Bertuccio, o fazendo de fato uma vez, mas sem
ter coragem de falar com o amigo, escuta apenas a sua voz. Ele também chega a falar para o
avô, quando o visitam, que o que mais sente falta no seu isolamento são seus amigos. A nova
amizade do garoto se inicia quando Lucas ajuda Harry nas corridas e o auxilia nos seus
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treinamentos de escapista. Logo Harry percebe as semelhanças entre os dois e surge uma
sincera cumplicidade.
Figura 33 – “Enano” prende Harry para que ele tente se soltar sozinho

Figura 34 – Harry (direita) em corrida noturna com Lucas, treinando para ser escapista

Para Antonio Candido, é a partir das personagens que o espectador imerge nas camadas
mais profundas do significado contido na obra. “A personagem vive os enredos e as ideias e
os torna vivos” (CANDIDO, 1981, p.56).

Conforme o desenrolar da ação narrativa,

observamos que as ações de Harry em ser escapista nos diz muito mais do que uma simples
influência do livro sobre Houdini. O escapista, assim como o Harry do filme, também não se
chamava Harry. Como o seu herói, ele adotou um novo nome e precisa ser um escapista
naquela situação em que se encontra na sua vida.

91

Quando Lucas precisa ir embora, Harry se encontra solitário outra vez e foge para
Buenos Aires para visitar Bertuccio. A cena em que ele não entra no colégio, caminha até a
estação de trem, compra seu bilhete, viaja e anda pelas ruas de Buenos Aires é acompanhada
de uma narração em over do próprio Harry:

Três requisitos distinguem o escapista amador do profissional. Primeiro,
disciplina. O escapista sabe que sua rotina diária é árdua e sem descanso.
Segunda, concentração. O escapista deve distinguir entre o que é importante
e o que é supérfluo. O último requisito é coragem. O escapista precisa dela
para realizar até o fim seus propósitos.

Como sugerem Carlos Reis e Ana Cristina M. Lopes no Dicionário de teoria da
narrativa “(...) a personagem vem de certa composição, também ela indissociável da
intervenção na ação, da densidade psicológica, da ilustração do espaço social, etc. (...)”
(REIS; LOPES, 1988, p.217). Ao fazer essa analogia entre si e Harry Houdini, o protagonista
acaba por fazer uma nova caracterização própria a partir de suas ações. Acaba também,
através da metáfora do escapar, sintetizando as ações narrativas do filme, já que se encontra
naquela situação, buscando escapar de uma repressão do regime militar.
4.2.1.2 David Vincent, pai de Harry
Para Antonio Candido, a construção da personagem deve prover a ordem interna da
obra, e sua natureza depende das intenções da história a ser contada (CANDIDO, 1981, p.74).
Logo no começo da narrativa de Kamchatka, seu prólogo diz se tratar de uma história de
resistência. E dentro dessa história, a personagem David Vincent representa o amor familiar, a
proteção, o exemplo, o legado, mas, sobretudo, a resistência.
Essa caracterização é mostrada com a ação inicial do filme, já que a mudança deles para
o sítio se dá para que a família fique o maior tempo possível junta, o que confirmamos através
de um diálogo de David com o seu pai.
O pai também mostra a resistência a seu filho através do jogo de tabuleiro TEG (similar
ao War, no Brasil), que eles jogam com frequência (Figuras 35, 36 e 37). O jogo consiste
numa conquista de países; o jogador que conquistar primeiro 30 países é o vencedor. Quando
Harry e David jogavam, o último sempre ganhava, mesmo quando o filho estava muito
próximo de ganhar e o pai estava visivelmente em desvantagem. A mãe em uma das vezes até
sugere que David deixe seu filho ganhar, ao que ele responde que o menino tem que aprender.
A posição de Kamchatka no tabuleiro era muito favorável, pois ele era conectado com
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praticamente todos os continentes, constituindo um lugar estratégico no jogo. Harry cita o dia
em que o pai o venceu possuindo apenas um país, Kamchatka, como o dia da partida histórica.
“Kamchatka contra o resto do mundo”, diz o protagonista, quando ele aprende que para
vencer o TEG, Kamchatka é fundamental, como também para resistir às adversidades da vida,
como metáfora sugerida ao longo do filme.
Figura 35 – Harry e David jogando TEG

Figura 36 – Harry e David jogam TEG, legado de pai para filho
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Figura 37 – Detalhe do jogo TEG

A escolha do seu nome também possui uma carga simbólica bastante forte. David
Vincent originalmente é um arquiteto protagonista da série norte-americana dos anos 60 Os
invasores, cuja série o pai da narrativa abordada assiste frequentemente com seus filhos.
Vincent, na série de televisão, é a única testemunha de uma invasão extraterrestre na terra. É
visto como louco quando compartilha o que viu, e se empreende como um herói solitário que
tenta desmascarar os seres invasores, que parecem pessoas normais que convivem com os
humanos sem chamar atenção.
Além da figura de herói que o pai acaba por carregar, o nome da personagem e sua
missão acabam fazendo um paralelo com a situação do próprio pai da narrativa, o outro David
Vincent, na sua resistência contra a ditadura militar, visto com um “louco” por personagens
não ativas politicamente, como seus pais e a mãe de Bertuccio.
Outro aspecto interessante a respeito da personagem David Vincent em Kamchatka, é
que ele é interpretado pelo ator Ricardo Darín, a quem arriscamos dizer que é o ator argentino
mais conhecido no mundo. Gomes (1981, p.114-115) fala, em seu texto A personagem
cinematográfica, de como muitas vezes a personagem passa e o ator fica, permanecendo
certas raízes sociológicas de sua presença. “A imagem do astro alimenta sempre a
caracterização do personagem, mas em compensação, o personagem nutre a imagem do astro”
(AUMONT, 2012, p.134). A imagem a que Ricardo Darín alude é a de um excelente ator,
bem sucedido, de uma figura firme e que sempre interpreta papéis fortes e às vezes até duros.
Em se tratando do seu papel em Kamchatka, podemos afirmar que essa sua imagem préconcebida até ajuda na caracterização da personagem: advogado de direitos humanos e
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militante; tem que se manter firme nas ações para proteger sua família e defender o que
acredita.

4.2.2 Machuca

4.2.2.1 Gonzalo Infante

Além de principal detentor da focalização narrativa, Gonzalo Infante é a personagem
central do filme Machuca, que adquire uma função estruturante na narrativa, na qual
convergem os outros elementos discursivos.
A personagem concretiza diferentes graus de relevo, fundamentalmente por
força da sua intervenção na ação, assim se construindo um contexto
normalmente (mas não obrigatoriamente) humano; além do relevo que lhe é
próprio (quase sempre em ligação direta com o tipo de intensidade da
caracterização que lhe é consagrada) (...) (REIS; LOPES, 1988, p. 217).

Gonzalo é caracterizado como um menino que possuía uma vida confortável, bem
provida – mesmo num contexto de crise econômica do seu país –, branco, num Chile com
uma considerável população mestiça, e estudava num renomado colégio da capital Santiago.
A primeira apresentação que temos de Gonzalo Infante é a de um menino impecável e
organizado, pela sequência em que temos em cena a personagem minuciosamente se
preparando para ir à escola (Figuras 38 e 39).
Figura 38 – Gonzalo no espelho se preparando para a escola
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Figura 39 – Gonzalo antes de ir para a escola

Após essa apresentação inicial, vemos nas cenas seguintes que Gonzalo é bastante
solitário e, nesse contexto, a chegada de Machuca na sua vida é vista com entusiasmo. Em
uma das primeiras cenas do filme, Gonzalo é mostrado sozinho no recreio, e sendo caçoado
por alguns colegas de sala que roubam o seu lanche. Também vemos que um desses meninos
sentava-se próximo dele apenas porque ele o ajudava com as provas. Na sua casa, vemos que
cada um tem ocupações bem particulares, enquanto seu passatempo é ler revistas em
quadrinhos, uma atividade solitária.
Na escola, quando os novos alunos vindos de comunidades carentes acabam de chegar
ao colégio, durante uma atividade de cultivo de uma horta, em uma brincadeira dos alunos,
eles fazem pensar que Machuca jogou areia em Gonzalo, e o seguram para que o último possa
bater no aluno novo. Confuso e revoltado, Gonzalo afasta Machuca dos meninos, que o
xingam de covarde e fazem referência aos dois serem um casal. A caracterização de uma
personagem somente se completa com a sua ação (GOMES, P., 1981).
Com a chegada de Machuca, Gonzalo ganha um novo amigo e passa a conhecer uma
nova realidade social, política e cultural. Para retribuir o gesto anterior, Machuca oferece uma
carona a Gonzalo, no caminhão do seu tio. A partir dessa carona é que se configura a entrada
do menino protagonista no mundo de Pedro Machuca.
Ele conhece Silvana, prima de Machuca, a quem passa a nutrir uma admiração e afeição
e vai trabalhar com eles vendendo cigarros e bandeiras nas manifestações nas ruas. Conhece
os dois polos da atual política chilena: a Frente Nacionalista, conservadora e defensora da
família, os chamados momios – nome que davam àqueles que eram contra a política do
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presidente Salvador Allende; e a Frente Popular, formada pela juventude socialista chilena e
pelos que apoiavam o governo popular do atual presidente. A partir dos amigos, ele, que não
tinha posição política, acaba ouvindo de que a segunda era a verdadeira manifestação, e junto
com seus amigos se diverte pulando ao som do coro “quem não pula é um momio!” (Figuras
40 e 41).
Figura 40 – Silvana, Pedro e Gonzalo na manifestação pró-Allende

Figura 41 – Gonzalo, Silvana e Pedro abraçados na manifestação pró-Allende

Além de ter um amigo no colégio, que é visto com estranhamento pelos outros velhos
alunos, ele passa a ter um convívio maior com Machuca e Silvana fora da escola. Passa a
ajudá-los no trabalho, nas manifestações, passa a frequentar a casa de Machuca – e se espanta
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com o banheiro, a comida e a precariedade em geral, e lugares diferentes do que costumava ir
–, tendo novas experiências, como a relação afetiva com Silvana e o uso de bebida alcoólica
no aniversário de sua irmã.
Gonzalo também descobre coisas em seu próprio universo, quando percebe que sua
família nuclear e aparentemente sem problemas lida com várias questões: os pais têm um
casamento conturbado, a mãe tem um amante a quem faz constantes visitas levando o filho
consigo, e seu cunhado é violento com sua irmã.
O garoto desconhece a situação política do seu país e as diferenças ideológicas entre
seus amigos e sua família não é tão clara; ele vai conhecendo aos poucos. À maneira como ele
constantemente é flagrado pela câmera, através de closes em seu rosto, mostra-se que, ao
mesmo tempo em que ele estava feliz com seus novos amigos, as diferenças entre eles
também o deixavam sempre em conflito (Figuras 42, 43 e 44). Toda essa confusão de
Gonzalo, que é apenas um garoto, acaba o aproximando dos conflitos psicológicos humanos:
“as personagens escapam às operações ordenadoras da ficção e permanecem ricas de uma
indeterminação psicológica que as aproxima singularmente do mistério em que banham as
criaturas da realidade” (GOMES, P., 1981, p. 112).
Figura 42 – Close no rosto de Gonzalo sorrindo
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Figura 43 – Close de Gonzalo em sua cama

Figura 44 – Close do rosto de Gonzalo assistindo à briga da sua mãe com Silvana

Na primeira vez que ele pega carona com Machuca, acaba indo trabalhar com eles, não
por um desejo inicial de conhecer seu mundo, mas porque vê o carro de sua mãe em frente a
sua casa e não quer descer. Não fica claro se ele não quer que a mãe o veja ou não quer que
seus amigos o enxerguem como uma pessoa privilegiada. Mas quando ele inicialmente reluta
para que Machuca não conheça sua mãe, nos damos conta de que talvez ele não queira chamar
muita atenção do amigo para mais diferenças entre eles.
Quando ele ajuda Machuca com uma prova, ele faz com que o amigo tire uma boa nota,
mas ao mesmo tempo não responde todas as questões com medo de desconfiarem da prova de
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Machuca. Gonzalo tenta um equilíbrio entre ajudar o amigo e não quebrar as regras, ele está
sempre lidando com a questão do poder, do que é certo e da punição.
Mesmo com um convívio bastante intenso entre Gonzalo e seus dois novos amigos,
Silvana sempre faz questão de ressaltar a diferença entre os dois: que ele é rico, esnobe e um
momio, como ela diz na manifestação.
Em certo momento, quando os três estão na casa de Machuca, o pai do último aparece
bêbado e chacoteia o filho por causa da amizade com Gonzalo. Diz que a vida do filho vai ser
sempre a mesma, enquanto o amigo vai para uma faculdade, provavelmente vai vir a trabalhar
na empresa do pai, sendo futuramente o dono da empresa. Gonzalo fica visivelmente abalado,
se questionando se as coisas podem ser diferentes quando Silvana reforça e fala que crianças e
bêbados não mentem.
Esse conflito interior de Gonzalo é intensificado quando sua mãe e Silvana brigam na
manifestação, e a amiga diz palavras bastante duras sobre sua mãe, que, no momento
seguinte, briga com seus amigos.
Quando Gonzalo visita o assentamento em que Machuca mora, para uma tentativa de
aproximação, os militares já tomaram o poder e o lugar se encontra sob uma severa
desocupação pelos militares, que obrigam as pessoas a saírem de suas casas. Nesse momento,
a cor da imagem na tela muda, ganha um tom cinza, as imagens da câmera na mão passam a
ser mais tremidas, remetendo a uma estética de filme de guerra (Figuras 45 e 46). Gonzalo
presencia tudo assustado e aos prantos, enxerga, mantendo certa distância, a violência com
seus amigos, a resistência de Silvana para com os militares, que resulta em um tiro contra ela,
que morre (Figuras 47, 48 e 49). Quando é abordado por um dos policiais, ele fica assustado
e afirma que não mora ali. O militar olha para suas roupas e manda ele embora (Figura 50,
51). Dentro desse contexto, é bastante significativo que Gonzalo chame atenção ao ponto de
enxergarem que ele não pertencia ali. A caracterização da personagem, a clareza de sua
posição e o que a classe média alta representa para a ditadura chilena, a classe favorável ao
golpe.

100

Figura 45 – Assentamento pós-golpe: Silvana é agredida por militares

Figura 46 – Assentamento pós-golpe: militares fuzilam moradores
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Figura 47 – Gonzalo no assentamento pós-golpe

Figura 48 – Silvana morre ao defender seu pai
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Figura 49 – Pedro e sua mãe diante da morte de Silvana

Figura 50 – Gonzalo ao ser abordado por militar
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Figura 51 – Gonzalo ao sair do assentamento pós-golpe

Ao final, fica claro que Gonzalo passa por uma experiência que o marca muito e o
machuca – a polissemia do título do filme acaba se mostrando como uma enunciação da
experiência do menino, como também um indício de que se trata de um período que não está
completamente cicatrizado na história do Chile. Mas não temos como saber o quão
transformadora essa experiência foi, pois vemos, ao final da narrativa, que ele passou a morar
com sua mãe e Roberto em uma casa maior, enquanto Machuca foi expulso de onde morava.
É deixada clara a atual conjuntura do novo governo e os seus interesses; a vida de Gonzalo
parece ter mudado para melhor, e a vida de Machuca para pior, com um final que acaba
remetendo à fala do pai de Machuca.

4.2.2.2 Pedro Machuca

Apesar de a narrativa de Machuca ser contada na maior parte do tempo sob o ponto de
vista de Gonzalo, Pedro Machuca também é um dos protagonistas da história, que dentro do
tecido narrativo tem tanta importância para o desenrolar das ações quanto Gonzalo, o outro
protagonista.
Machuca é caracterizado como um menino tímido, calmo e bastante consciente de suas
origens e da oportunidade que está tendo em estudar no privilegiado colégio Saint Patricks,
tanto que em determinado momento da narrativa ele diz que deseja ser padre para ajudar os
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outros38. Também se mostra solidário à Gonzalo, quando lhe oferece carona. Quando os
novos meninos entram no colégio, além da diferença nas roupas vemos que a maioria dos
meninos é mestiça, como parte significativa da população do Chile, mas que se mostra nesse
momento como a minoria desprivilegiada (Figuras 52 e 53).
Figura 52 – Alguns dos alunos novos do Saint Patricks

Figura 53 – Alguns dos alunos antigos do Saint Patricks

A amizade de Machuca representa para Gonzalo a descoberta de um novo mundo, mas
também é uma forma de apresentar a dicotomia que o país vivia naquela época, e que o

38

O colégio Saint Patricks é um colégio de padres e nele se destaca a figura do Padre americano Mc Enroe,
comunista a entusiasta do governo popular.
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diretor deseja retratar. Machuca é um garoto pobre, mestiço e que trabalha. Gonzalo é um
menino bem provido, branco e que desconhece a situação política do seu país.
Gonzalo se mostra bem mais espantado com a realidade de Machuca do que o contrário.
Machuca, pela sua criação, pela sua convivência com militantes políticos, parece se dar conta
melhor dessa polaridade. As roupas e objetos de Gonzalo até então eram banais para ele, até
Machuca o enxergar como um sortudo por ter tantas coisas. Existe sempre uma cautela da
parte de Gonzalo, ao adentrar no mundo de Machuca ou quando o último adentra no seu.
Para Antonio Candido, a verdade de uma personagem depende da função que ela exerce
na estrutura da narrativa (Candido, 1981, p.75). Machuca, além de caracterizar uma realidade
socioeconômica específica no Chile naquela época, acaba também funcionando como uma
“dose de realidade” para Gonzalo, que conhece um menino da sua idade que vive uma vida
diferente além dos muros do Saint Patricks.
Há um momento na narrativa em que os militares passam a administrar o colégio –
representado inicialmente através de uma repressão explícita no pátio, onde alunos têm seus
cabelos raspados. Alguns garotos na sala de Gonzalo são chamados diretamente à diretoria.
Gonzalo não entende o porquê da saída do menino, ao que Machuca responde “eles foram
expulsos, estúpido”.
A história é representada, sobretudo, pelo ponto de vista de Gonzalo, como já repetimos
algumas vezes. Dentro desse contexto, e da cena contada acima, faz-se necessário uma
observação acerca do foco narrativo e suas alterações:
Não se deve confundir a informação dada por uma narrativa focalizada e a
interpretação que o leitor é convocado a dar-lhe (ou que lhe dar sem ser
convidado a isso). Notou-se muitas vezes que fulano vê coisas que não
compreende, mas que o leitor decifrará sem dificuldades (GENETTE, 1995,
p.195).

Na narrativa, Gonzalo via muitas coisas que não compreendia, em grande parte pela
forma que estava caracterizado; um menino que sempre teve uma vida estável e sem posição
política.

Dentro dessa abordagem, o espectador poderá decifrar certas questões sem

dificuldades, muito por conta da dimensão do contexto histórico e por certos códigos de
conduta que o menino não pode compreender direito. Falando da cena acima, podemos
concluir que os meninos foram expulsos porque seus pais são contrários às políticas vigentes
no país.
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Machuca representa, assim, a posição de que o governo anterior era mais favorável à
população mais pobre, e o atual é repressor deste, já que ele é expulso da casa onde mora e a
narrativa não apresenta propriamente um desfecho a sua personagem.

4.2.2.3 Silvana
Assim como Machuca, Silvana é responsável pelas novas experiências que Gonzalo
vive: as manifestações políticas, a descoberta da sexualidade do menino, o choque cultural da
educação, da forma de falar, da posição política. Silvana é uma jovem menina que nos é
apresentada como uma pessoa determinada, que fala o que pensa, que largou o colégio porque
precisava ajudar o pai com a casa, já que ela não tem mãe. Possui uma posição política muito
clara no filme, defendida de forma sempre passional.
Apesar da amizade e da relação afetiva que constitui com Gonzalo, o seu jeito rebelde
demonstra que ela sabe que se trata de uma amizade circunstancial. Ela também representa o
limite do menino entre os dois mundos, pois sempre o lembra de onde ele veio, seu contexto
familiar e as diferenças entre eles.
Gonzalo se mostra bastante atraído por ela nesse seu processo de descobertas e novas
experiências. Quando ele vê sua mãe brigando com Silvana, a briga acaba representando o
choque entre os seus dois mundos, e ele acaba refletindo se pode continuar vivendo nas “duas
realidades”. É quando se assume, como é caracterizado na narrativa, e se diferencia dos
amigos, a plebe.
Dentro do tecido narrativo, Silvana acaba representando a falta de perspectivas de certa
população carente, mas politizada no contexto histórico que nos é dado. Ela largou o colégio,
não tinha perspectivas de um bom trabalho e é assassinada de uma maneira completamente
brutal por defender uma causa, acabando por anunciar a falta da voz que certa parcela da
população tinha naquele contexto.

4.2.3 O ano em que meus pais saíram de férias

4.2.3.1 Mauro

Como foi notado através da focalização, Mauro é a personagem central da narrativa. O
filme tematiza muitos assuntos – a amizade, a solidão, a solidariedade, a fragilidade das
pessoas diante de um mundo que escapa ao seu controle –, mas ao compor uma narrativa em
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que estão presentes todos esses elementos, o filme representa a situação que tem como eixo
narrativo Mauro: a espera de uma criança pelos seus pais ausentes, sua experiência naquele
ambiente que a princípio lhe é estranho e como ele irá influenciar as personagens secundárias
e ser por elas influenciadas.

Acompanhamos meio desconfiados, juntamente com o protagonista, as cenas que
antecedem o momento em que ele se vê sozinho, num ambiente desconhecido, sob os
cuidados do vizinho do avô, Shlomo, um velho judeu solitário, funcionário da Sinagoga. Essa
convivência inesperada provoca em ambos, nesse mergulho em um mundo desconhecido, de
bastante amadurecimento enquanto pessoas representadas naquelas personagens.
Enquanto o menino espera o telefonema dos pais, ele encara a dolorosa e difícil
realidade e se vê em momentos de bastante solidão. Isso é representado através dos longos
planos silenciosos do menino, quando ouvimos apenas o barulho dos objetos aos quais ele
pega com a curiosidade da descoberta, o barulho das portas e janelas, o barulho da solitária
partida de botões e da bola, jogada solitariamente, com uma narração também solitária. Ouvese ocasionalmente ruídos externos, sempre com essa dicotomia do interno, Mauro solitário,
exilado, e o que está lá fora (Figuras 54, 55 e 56).
Figura 54 – Mauro joga futebol sozinho no corredor
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Figura 55 – Um dos momentos solitários de Mauro no apartamento do avô

Figura 56 – Mauro, com chapéu do avô, joga botão sozinho

Essa tensão personagem/espaço social também faz com que o menino vá absorvendo
aquele universo. Tudo é novo para Mauro: as pessoas, o lugar, a história do seu avô e dos seus
antepassados judeus, a situação de estar sozinho, estar longe dos pais, a descoberta da
sexualidade – através de fotos que o avô possuía e de Irene, espécie de musa de todos os
garotos da rua. O espaço social se projeta na psicologia das personagens; a forma que ele
acaba sozinho no apartamento do avô, a forma que os planos escuros e silenciosos dos
corredores do prédio, por vezes, acabam também descrevendo o estado psicológico da
personagem.
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Mauro acaba entrando naquele universo particular que é o apartamento do seu avô,
retomando a história da sua família, dos seus antepassados imigrantes. Através das fotos e
objetos do avô, ele pôde dizer para Hanna que seu avô lutou na primeira guerra mundial
contra os nazistas. Isso acaba por refletir, no próprio protagonista, situações de perseguição,
exílio e adaptação. Ele acaba por repetir a saga dos seus avós, que tiveram que sobreviver
num mundo novo. Também é importante na familiaridade de Mauro com a tradição judaica,
que ele desconhece por ter mãe católica e pai judeu.
Importante dizer que no filme Mauro se expressa muito mais pelo seu estado de ânimo e
por sua relação com o espaço – muitas vezes sozinho, olhando pela janela, do que pelos
diálogos (Figuras 57 e 58). A presença de Mauro dentro da narrativa acaba por fazer parte de
toda a aura proposto pelo filme, de contar uma história triste de forma singela e suave. No
filme, nenhum dos elementos salta, todos os elementos, como o espaço fílmico, a música, se
combinam para muitas vezes explorar as potencialidades do silêncio, para ressaltar a
interioridade do protagonista.
Figura 57 – Mauro olhando para janela esperando seus pais nos jogos da Copa
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Figura 58 – Mauro descobrindo o apartamento do avô e olhando a janela

No começo, a convivência com Shlomo é difícil: Mauro não é judeu e isso causa
alvoroço inicialmente perante a comunidade judaica. A comida que o velho comia causava
estranhamento ao menino: peixe de manhã e o leite frio (Figura 59). As diferenças também se
afirmam na forma curiosa que ele observa Shlomo rezar com o Talit (xale de reza). Nesse
momento, o zelador fecha a porta de forma brusca e hostil, expressando que a presença do
garoto atrapalhava seu momento sagrado. Posteriormente, o menino, num dos seus momentos
solitários no corredor do prédio, jogando bola, pega o xale para unir à brincadeira. Um
momento tenso, entre ele e Shlomo, que dando uma tapa no rosto de Mauro, diz que ele não
tem respeito (Figura 60).
Figura 59 – Mauro estranha os hábitos de Shlomo
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Figura 60 – Mauro após tapa de Shlomo

A convivência faz com que o menino vá construindo a afeição e amizade com Shlomo.
Mesmo com raiva, o protagonista pega a correspondência e entrega ao seu guardião. Quando
o velho judeu fica preso, ele deixa a sua casa organizada e limpa, lembrando até da água para
as plantas. É curioso observar a dedicação de uma criança arrumando uma casa, ofício que
não é feito por ela, normalmente. A analogia com Moishalê, Moisés e a filha do faraó 39, feita
pela comunidade judaica como forma do zelador aceitar a “chegada do menino na sua vida”
torna a convivência mais tranquila.
Conforme a busca do velho judeu pelos pais de Mauro, com a ajuda de Ítalo, filho de
italianos, militante político e amigo de Daniel (pai de Mauro), é que o menino começa a notar
o contexto em que está inserido – o da ditadura –, ainda que tudo não fique muito claro, ele
sente o clima de medo, de cautela. Além da afeição ao velho, o protagonista adquire alguns de
seus hábitos. Em uma cena, ele até incorpora a frase de Shlomo e repete para Ítalo, quanto a
comer o peixe: “come, é bom pra cabeça”.
Shlomo representa para Mauro toda a diferença que aquele novo mundo representa para
ele. No entanto, a construção da amizade com Shlomo acaba se dando no respeito dessa
diferença. A invasão da menina Hanna no espaço de Mauro, aos poucos, também é
fundamental para a adaptação do protagonista, como também a amizade que é construída.
Hanna é responsável por ampliar o universo de Mauro, por aos poucos ir tirando-o do
apartamento e levando-o para as ruas do Bom Retiro. No bairro, ele conhece pessoas como
39

Durante uma reunião na Sinagoga, fazem uma analogia a história de Mauro e a de Moisés – Moishalê para os
judeus, que foi criado pela filha do Faraó até encontrar sua mãe verdadeira. De acordo com a analogia, o velho
zelador seria a filha do Faraó.
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Ítalo, o amigo militante de seu pai, e Irene, a mulher bonita que está presente no imaginário de
todos os meninos do bairro e parte importante para a descoberta da puberdade do garoto.
Quando o menino tem as esperanças frustradas com o primeiro jogo da Copa, em que os
pais supostamente apareceriam, mas não vêm, ele se revolta, perde um pouco as esperanças. E
começa, então a descobrir o bairro. Entretanto, sempre é feita a relação com o interno e o
externo, com o exílio e a liberdade.
Em uma cena em que o menino joga bola com as outras crianças do bairro, ele enxerga
um carro igual ao do seu pai, se distrai no jogo, perde um gol (ele já está atuando como
goleiro), o que acaba provocando uma confusão entre os times. Enquanto Mauro corre atrás
do carro para um possível encontro com seus pais, na composição da cena está um muro com
a palavra “Liberdade” escrita. Vendo que não é seu pai, o menino, desiludido, volta para casa,
para o seu “exílio” (Figuras 61 e 62).
Figura 61 – Fusca azul no Bom Retiro e a palavra liberdade no muro
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Figura 62 – Mauro abandona jogo para correr atrás do fusca azul

4.2.3.2 Daniel, pai de Mauro

Mesmo que na narrativa que vemos na tela o pai de Mauro quase não apareça em cena,
ele se mostra bastante presente no interior do tecido narrativo em questão. Ele faz parte do
que já explicitamos como o espaço não mostrado, e os “pontos cegos” que o filme possui
(BRITO, 1995, p.192). Daniel representa a questão de identidade e perda.
O menino tem uma relação muito próxima com o pai através do futebol, elemento que é
realçado devido à sua solidão. Na cena inicial, na urgência da última partida de botão, a mãe o
apressa. Ele pede para chutar uma só vez, no jogo com os botões; o pai, mesmo apressado,
concorda e ainda ajeita a posição do goleiro (Figura 63). No meio do caminho para São Paulo,
ao ouvirem o rádio, o pai fala sobre Tostão e Pelé jogarem juntos nessa Copa. Mauro repete a
fala do pai, no bar do Bom Retiro. O pai, para Mauro, é a certeza do Tricampeonato. Mauro se
lembra do pai no primeiro jogo, quando os atacantes estão jogando juntos; “Tostão e Pelé no
ataque, como meu pai queria”.
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Figura 63 – Daniel, mesmo atrasado, ajeita a última jogada do filho antes de partirem para São
Paulo

Através da antecipação narrativa pela fala de Daniel sobre o papel do goleiro, o pai
também acaba prevendo o que aconteceria com o menino. A referência do pai acaba trazendo
esse sentimento de ausência e espera, perda e busca. E em se tratando da perspectiva narrativa
que enfoca os tempos sombrios da ditadura por essa ótica da vida mais íntima e pessoal, e
menos por imagens de tortura e violência física, a ausência do militante, a espera solitária são
elementos importantes da fatura do filme, de sua forma, de sua linguagem: a forma como a
comunidade judaica se refere ao pai, como comunista, depois a amenidade do “estar de
férias”, em função de evitar grandes transtornos na sua figura e no modo como viam o filho
na comunidade. A espera do pai (nesse caso, dos pais) e a expectativa da sua chegada são
expressas em várias cenas de ida à janela, de contemplações da rua, de associação de algum
fato ou objeto com a ausência do pai (as referências ao futebol). Um duplo exílio, de Mauro e
dos seus pais.

4.2.3.3 Shlomo

As diferenças culturais entre Mauro e a comunidade judaica são representadas em
grande parte através das diferenças com Shlomo. E além do amadurecimento de Mauro, a
convivência também traz um grande crescimento para o velho judeu, enquanto personagem e
enquanto ser humano caracterizado nesta personagem.
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O zelador, um velho judeu vindo da Polônia, é retratado como uma pessoa solitária,
pacata, séria e que não esperava grandes mudanças na sua vida, já com grandes experiências e
uma idade avançada40. No making of do filme, o ator Germano Hauit, que interpreta Shlomo,
revela que o diretor Cao Hamburguer queria que ele fosse ainda mais duro e que chegou a
realizar um laboratório, passando um tempo sozinho em um apartamento no Bom Retiro,
onde teve que realizar todas as atividades domésticas: fazer comida, limpar a casa, lavar
roupas41. Isso pode servir de justificativa para o seu desespero ao encontrar o menino
praticamente na sua porta. Ele vai para a Sinagoga para conversar com o rabino e todos da
comunidade em busca de soluções que sejam as mais práticas possíveis. Entretanto, mesmo
preocupado com a sua nova condição de cuidar de uma criança que ele não conhece, ele tenta,
à sua maneira, desde o princípio fazer isso da forma que ele acha a melhor possível – por isso
o primeiro pensamento racional é ir a Sinagoga pedir ajuda do coletivo.
Conforme Paulo Emílio Salles Gomes, “a definição física completa imposta pelo
cinema reduz a quase nada a liberdade do espectador nesse terreno”. No entanto, o autor
ressalta que, “quanto à definição psicológica, o filme moderno pode assegurar ao consumidor
de personagens uma liberdade bem maior do que a concedida pelo romance tradicional”
(GOMES, P., 1981, p. 111).
Logo no começo, a diferença cultural do menino perante a comunidade judaica se
mostra evidente. No enterro do avô, temos caracterizado um menino perdido e um Shlomo
religioso e respeitador das tradições, quando ele põe de volta o quipá de Mauro – o chapéu em
forma de circunferência utilizado no judaísmo como símbolo de “temor a Deus” –, que insiste
em cair.
Quando o telefone soa na casa de Mótel, e Mauro não pôde atender porque ainda não
possuía as chaves da casa do avô, o menino pega as chaves, em seguida, e pode acessar
livremente o apartamento. No entanto, Shlomo, já preocupado, estende os fios do telefone de
forma que o telefone possa chegar ao seu apartamento, ao lado, para o menino continuar sob
sua proteção e vigília. Em outra ocasião, mesmo de maneira hostil, ele alerta o menino a não
mexer com os fósforos, por ser perigoso.

40

No livro Estética do Cinema, Betton diz que, segundo Merleau-Ponty, a prodigalidade ou avareza de palavras,
sua plenitude ou seu vazio, sua exatidão ou afetação fazem sentir a essência de uma personagem de forma mais
segura do que muitas descrições (Betton, 1987, p.44).
41
Making off contido no DVD de O ano em que meus pais saíram de férias. Walt Disney/Buena Vista, 2007.
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A convivência vai amenizando os conflitos, até o momento da festa judaica de bar
mitzvá, em que o velho judeu olha para o menino de forma afetuosa, sem nenhum sinal de
desconfiança ou repressão que demonstrava inicialmente.
Há um dilema na comunidade Judaica com relação aos pais do menino: onde é que eles
realmente estão, o medo do possível envolvimento deles com o comunismo. Temos retratado,
dessa forma, a ditadura do ponto de vista de uma comunidade que não tinha participação
política.
É valido lembrar a parte da comunidade do bairro que tinha participação política, os
estudantes. Essa participação é trabalhada de forma sutil, mas que se mostra efetiva nas visitas
de Shlomo à universidade e na cena de repressão e prisões que Mauro presencia.
Dentro desse contexto, uma observação torna-se relevante quanto ao foco narrativo e
suas alterações. De acordo com Gérard Genette, não se deve confundir a informação dada por
uma narrativa focalizada e a interpretação que o leitor (espectador) é convocado a dar a esta
narrativa (inevitavelmente o espectador acaba por ter interpretações). No caso do filme,
Mauro via muitas coisas que não compreendia, como a parte da repressão militar e a relação
disso com seus pais; os momentos em que Shlomo conversava com Ítalo; ou ainda a viagem
do segundo a Belo Horizonte, mas que o espectador pode decifrar sem dificuldades
(GENETTE, 1995, p.195).
A forma como Shlomo é caracterizado – como um velho imigrante, religioso e solitário
–, de início, pode nos fazer pensar que se trate de uma personagem secundária no plano, não
afeito a grandes mudanças. Mas, posteriormente, faz com que o espectador se surpreenda
com sua ação para localizar a mãe de Mauro, uma presa política.
Manifestada sob a espécie de um conjunto descontínuo de marcas, a
personagem é uma unidade difusa de significação construída
progressivamente pela narrativa (...) Uma personagem é pois o suporte das
redundâncias e das transformações semânticas da narrativa, é constituída
pela soma das informações facultadas sobre o que ela é e sobre o que ela faz”
( HAMON, 1983, p.20 apud REIS; LOPES, 1988, p. 216).

Dentro da história, a ação da personagem questiona o estereótipo do bem e do mal,
naquela conjuntura, ou seja, a dicotomia entre revolucionários e reacionários, progressistas e
conservadores, religião como reação e política como mudança.
A leitura geral da esquerda política na época era que a religião atrapalhava a mudança
política, a igreja era reacionária 42. Temos na narrativa um judeu ortodoxo com um papel
42

A visão expressada trata-se da visão comum da igreja versus materialismo. Na história do Brasil, tivemos
vários exemplos de figuras religiosas que faziam parte de grupos de resistência contra a ditadura militar e
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decisivo na localização e na libertação da mãe do garoto. Inclusive, Shlomo, acaba
envolvendo pessoas e instituições judaicas para o que se propõe, com riscos para a sua
segurança pessoal. Ele tem vários encontros com Ítalo, em lugares onde, segundo o próprio
Ítalo, não era seguro ser visto, e até viaja para Belo Horizonte para colher informações. Ele,
que não era um militante político engajado em qualquer grupo de esquerda, age como se o
neto do amigo fosse seu próprio neto, mudando sua rotina pacata e prevista.
O abraço dado por Mauro em Shlomo, quando ele volta da prisão, se desprendendo de
todo o comedimento e a economia de gestos que tinha outrora com o zelador, sintetiza a
relação dos dois, que estabelece uma noção de proteção e de solidariedade. Mauro ficou
bastante abalado e desesperado quando Shlomo foi levado preso, temendo que seu protetor
estivesse agora, desprotegido (Figuras 64 e 65).
Figura 64 – Mauro abraça Shlomo quando ele volta da prisão

tiveram intensa atividade política. No filme Batismo de sangue (2006), lançado na mesma época em que O ano
em que meus pais saíram de férias, conta-se como Frei Betto e outros frades dominicanos passam a apoiar
politicamente a Ação Libertadora Nacional, liderada na época por Carlos Marighella.
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Figura 65 – Mauro e Shlomo tiram retrato juntos, antes de Mauro partir com a sua mãe

Outro dado relevante da caracterização, não apenas da personagem Shlomo, mas de
grande parte do elenco no filme, foi o seu processo de busca. Todas as crianças do filme
foram encontradas em colégios, associações ou escolas de teatro judaicas de São Paulo. Eles
não eram atores profissionais, mas eram familiarizados com o universo ficcional da narrativa.
Da mesma forma, praticamente todas as personagens da Sinagoga, como o Rabino, alguns
funcionários e as velhinhas que moram no mesmo prédio de Mauro.
O processo de busca pelo ator Germano Haiut foi um pouco diferente, pois se tratava de
uma personagem mais complexa e que, portanto, seria importante que fosse ator profissional.
A produção do filme empreendeu, então, uma busca por todo o Brasil em busca de um ator
judeu, que já soubesse falar iídiche e hebraico e que tivesse mais de sessenta anos. Chegaram
então ao ator pernambucano, que só havia realizado três longas-metragens, todos de temática
regional.
Tratando de um ambiente ficcional bem particular, uma comunidade judaica no bairro
no Bom Retiro, em São Paulo na década de 70, o diretor Cao Hamburguer e sua equipe
acabaram por acreditar nas possibilidades geradas a partir do universo ficcional incorporado
por cada ator na composição de seus personagens, e que, mesmo muitos não possuindo
experiência na atuação cinematográfica, apresentavam características pessoais intimamente
ligadas a de suas respectivas personagens.
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4.2.3.4 Hanna

Hanna é uma menina que vive no prédio do avô de Mauro. Inicialmente, a
caracterização de Hanna é como uma típica judia: negociante, lucrando com os meninos do
bairro e com o próprio Mauro, quando lhe faz o favor de comprar uma revista e figurinhas, e
ela pega mais dinheiro que o necessário (Figura 66). Conforme o desenrolar da narrativa, ela
se sensibiliza com Mauro e vai se mostrando solidária com ele, até irem construindo uma
amizade.
Figura 66 – Hanna pegando dinheiro para comprar a revista e figurinhas para Mauro

Quando o telefone toca na casa do seu avô, Mauro havia recém chegado e estava
bastante ansioso esperando o telefonema dos pais. Mas ele ainda não tinha a chave da casa do
avô, ele se encontrava dormindo em Shlomo. O menino se desespera, tenta ir de uma varanda
para outra, correndo o risco de cair do prédio (Figura 67). Hanna entra no apartamento, e
alerta a Mauro sobre o perigo de cair. Diz para ele que ele pode pegar as chaves com o “Seu
Machado”, pois ele teria todas as chaves do prédio.
Hanna tem um jeito bastante espontâneo, segura de si, parece muitas vezes bem
desafiadora. Ela, do seu jeito, vai criando uma afeição por Mauro, se preocupa com sua
alimentação, a forma como ele ocupa os dias, com uma queimadura que ele tem na mão
(Figura 68) por tentar fazer uma comida (resistência inicial do garoto a comer junto com os
moradores do prédio), com o fato de ele não estar tomando banho e estar preso no
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apartamento, sozinho. Ela constitui a responsável por Mauro conhecer aquele espaço do Bom
Retiro e viver todas as experiências que lhe serão transformadoras.
Figura 67 – Mauro tentando atravessar para o apartamento do avô

Figura 68 – Hanna se preocupa com a queimadura na mão de Mauro

A menina também é uma das responsáveis do processo das descobertas da puberdade
dos garotos. Sua mãe tem uma loja de roupas femininas e ela se aproveita disso para ganhar
dinheiro dos meninos, deixando que eles espiem as cabines dos provadores pelos fundos da
loja, estimulando o imaginário dos meninos com relação às mulheres.
A afeição de Hanna mostra traços sutis de que ela nutre uma paixão platônica por
Mauro. Porém, é importante destacar aqui simplesmente a bonita relação de amizade que foi
construída, muito nas ações que demonstram comprometimento e no não dito. Ela demonstra
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vários sinais de ter ciúme dele. Quando Irene, a mulher desejada pelos garotos do bairro leva
Mauro em casa, porque ele se perde, ela diz revoltada que ele podia ser filho dela. Quando o
mesmo está espiando Irene no provador, ela entra no espaço da loja para atrapalhar a visão.
Numa das cenas em que o menino se encontra mais triste, após correr atrás do suposto
carro dos pais, ela o presenteia com a figurinha “impossível” do álbum da Copa43.
Na festa de batizado judeu, uma menina senta ao lado de Mauro, para descontentamento
da amiga. Ele começa a dançar com a nova menina. Hanna se encontra sozinha, sentada, um
pouco triste. Logo Mauro, percebendo sua tristeza, vai ao encontro dela, deixando a outra
menina. Começam uma dança animada e despretensiosa e riem como numa consolidação da
amizade; que se afirma quando Mauro deixa a bola que tanto gosta para a amiga, quando parte
com a sua mãe (Figuras 69 e 70).
Figura 69 – Hanna e Mauro dançando no Bar Mitzvá

43

A figura em questão é a do jogador Everaldo, que foi citada como rara em outro momento do filme.
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Figura 70 – Mauro dá sua bola de presente para Hanna na despedida dos dois

4.3

O ESPAÇO FÍLMICO

4.3.1 Kamchatka

O espaço, que se articula com as demais categorias narrativas no nível da história, tratase de uma das esferas mais importantes da narrativa, não só pela maneira como se articula as
outras categorias, mas também pela carga semântica que o caracteriza. Num primeiro
domínio, o espaço integra os componentes físicos que servem de cenário ao desenrolar da
ação e da movimentação das personagens: as ruas, o interior das casas, a decoração, os
objetos, etc. Já numa segunda esfera, o sentido de espaço pode ser entendido como
metafórico, abarcando as atmosferas sociais (espaços sociais) e psicológicas (espaço
psicológico). Esta última instância de espaço, acaba por se integrar ao discurso narrativo.
(REIS; LOPES, 1988, p.204).
Quando a instância narrativa fílmica opta por contar a história do ponto de vista de uma
personagem, passando a segui-la com a câmera, o espaço materializado na tela será
basicamente aquele em que a personagem transita. Na narrativa audiovisual, o espaço e o
tempo trabalham de forma a construir um quadro espaciotemporal cujo desenrolar das ações
nesse quadro acaba por revelar aspectos de suas personagens e de significação da obra.
O espaço fílmico não é apenas um quadro, da mesma forma que as imagens
não são apenas representações em duas dimensões: ele é um espaço vivo, em
nada independente de seu conteúdo, intimamente ligado às personagens que
nele evoluem. Tem um valor dramático ou psicológico, uma significação
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simbólica; tem também um valor figurativo e plástico e um considerável
caráter estético (BETTON, 1987, p. 29).

O espaço narrativo de Kamchatka é marcado, do início ao fim, por uma estreita relação
com suas personagens, ressaltando também o afeito provocado pelo espaço nas personagens.
A maior parte da narrativa se passa no sítio onde eles foram se esconder. Trata-se de um
lugar isolado e escondido, com uma vegetação abundante que acaba por camuflar a casa.
Grande parte das cenas internas da casa são à noite, com pouca luz nos cômodos, acentuando
o clima de tensão em que as personagens se encontravam. A falta de luz também evidencia
que eles não querem chamar atenção porque estão escondidos. Os efeitos na iluminação de
uma cena, como a luz dirigida a contrastada, permite obter efeitos dramáticos precisos
(BETTON, 1987, p.55). Todos os filmes tratados aqui, de alguma forma, se utilizam desse
conflito luz e sombra na representação dos seus espaços, fazendo uma utilização dramática do
claro-escuro (Figuras 71 e 72).
Figura 71 – Rua do sítio, onde Harry observa carro com Lucas indo embora
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Figura 72 – Família janta no sítio com pouca luz

A representação do espaço pode ter inúmeras possibilidades, dependendo do efeito que
quer causar. Em Kamchatka, o sítio representa um lugar desconhecido e distante e o único
espaço possível, no momento, para Harry e o seu irmão. O espaço limitado acaba
caracterizando o estado psicológico de Harry, que se encontra bastante solitário e entediado
até a chegada de Lucas (REIS; LOPES, 1988, p. 205).
Uma das categorias da narrativa que mais interferem na representação do espaço é a
perspectiva narrativa. Como a visão é centrada nas percepções de Harry, o sítio representa
seus limites físicos e psicológicos, enquanto o que está do lado de fora é restrito a seus pais,
que volta e meia saem do lugar em que estão escondidos. (REIS; LOPES, 1988, p. 206).
A construção do espaço em Kamchatka parece unir traços de filmes de formação – um
filme à maneira dos chamados romances de formação, onde temos exposto o processo de
desenvolvimento físico, moral, psicológico, estético social ou político de uma personagem,
geralmente desde a infância – com a situação-limite do filme de ditadura, para mostrar o que
acontece e o que muda na vida de Harry.
Primeiramente, vemos o protagonista Harry no ambiente familiar do seu colégio.
Depois, ele passa a viver num ambiente novo e desconhecido, onde passa por seu processo de
mudança e amadurecimento. Depois, passa a frequentar o ambiente do novo colégio, já tendo
incorporado as mudanças decorrentes da situação que enfrenta, inclusive a mudança de nome.
Quando o menino se sente pronto para ser escapista tal como seu ídolo Harry Houdini, ele
foge do seu exílio particular e viaja sozinho para Buenos Aires para visitar seu amigo
Bertuccio, na busca por outro ambiente familiar, como no começo da narrativa. Ao final, no
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momento em que é explicitado que ele aprendeu com seu pai a lição sobre resistência, ele
passa a morar com seus avós, em um novo ambiente e longe da proteção dos pais. A narrativa
começa e termina com uma estrada, referência metafórica aos caminhos que o protagonista
toma, que acaba representando o caminho de todos que vivem a repressão política: a
resistência ou a Kamchatka metafórica.

4.3.2 Machuca

Dentre os três filmes estudados, Machuca é o que explora uma maior quantidade de
espaços fílmicos, justamente pela questão do ponto de vista. A câmera segue Gonzalo e, a
partir da sua própria descoberta dos espaços, vamos conhecendo os espaços representados do
filme que assistimos.
Logo de início, conforme legenda, vemos que a narrativa se passa em Santiago de Chile
no ano de 1973. O espaço ficcional da cidade de Santiago é retratado como uma cidade
bipolarizada entre uma população rica e outra paupérrima, contradições demonstradas entre o
espaço de grandes casas, ruas limpas e arborizadas – local da casa de Gonzalo e do colégio
Saint Patricks – e o espaço de um assentamento em que vive uma comunidade carente – local
da casa de Pedro. Esse três espaços, junto com as manifestações nas ruas, são os espaços
predominantes da narrativa (Figuras 73, 74, 75 e 76).
Figura 73 – Pátio do colégio Saint Patricks
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Figura 74 – Entrada do assentamento, onde mora Pedro Machuca

Figura 75 – Casa de Pedro Machuca
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Figura 76 – Pedro Machuca no quarto de Gonzalo Infante

Como vimos na análise a respeito de Kamchatka, o ambiente não serve apenas para
situar as personagens em sua época, mas também constitui um elemento útil para a
continuidade do conflito. A dicotomia entre os espaços em Machuca acaba representando o
contexto de dualidade política vivenciada pelo Chile naquele momento, como também os
conflitos pessoais da personagem Gonzalo.
Essa relação entre espaço e personagem se manifesta desde o início. O narrador se vê
dominado por uma angústia todas as vezes que se encontra na casa de Roberto, por exemplo,
demonstrando uma insatisfação com aquela relação tácita entre sua mãe, seu amante e sua
família. O mesmo é mostrado nas relações que Gonzalo tece entre a sua casa e a casa do seu
amigo, a presença e ausência de elementos, seu conflito pessoal entre ser uma pessoa bem
provida e seu amigo ser uma pessoa carente.
A arte de composição tem um papel fundamental em reafirmar certas noções de espaço,
estabelecer o equilíbrio harmonioso do conjunto, reafirmar o caráter psicológico ou dramático
da cena. Em Machuca, a direção de arte trabalhou de forma bastante precisa na maneira de
diferenciar os espaços. Enquanto a casa de Gonzalo e a de Roberto são vistas como casas
amplas, bem equipadas e com vários cômodos, a casa de Machuca é feita de forma precária,
com madeira, sem divisão de cômodos, sem esgoto. Enquanto a televisão já havia se tornado
um veículo de comunicação de massa à época, na casa de Machuca eles tinham apenas acesso
ao rádio. Além disso, na casa de Pedro, além da precariedade, são mostradas bandeiras
vermelhas e cartazes da campanha da eleição da Unidade Popular, como o cartaz com o povo
unido e a palavra “Venceremos”, cuja música de mesmo título foi símbolo da vitória do
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presidente Allende. Com relação ao tratamento da imagem do filme, a frieza do azul e dos
tons mais pastéis e acinzentados é contrastada com um frequente uso do vermelho, mostrando
através da composição da cena em geral, uma bipolarização nos elementos da história.
Na representação cinematográfica, o espaço e o tempo estão intimamente ligados,
constituindo um quadro espaciotemporal onde coexistências e sucessões apresentam ordens e
ritmos que caracterizam a narrativa. Através de um muro pichado, que aparece em três
momentos no filme, localizado em uma rua em que frequentemente as personagens transitam,
Machuca acaba expressando uma relação entre o espaço ficcionalmente representado, o
tempo, a história, o contexto histórico em que ela se passa e o tempo cronológico do filme – a
duração do discurso fílmico.
No início da narrativa vê-se escrito no muro “Não à guerra civil”, representando o início
do filme e o começo da narrativa, que se inicia em um momento em que o presidente Salvador
Allende governa o país através da Unidade Popular. Na metade do filme, e também na
metade do desenrolar dos fatos na narrativa, vemos que o “não” da frase foi encoberto, com o
muro adquirindo novos dizeres “à guerra civil”, representando o conflito iminente das ruas,
entre os defensores da Unidade Popular e os que visionavam uma mudança, que culmina com
o governo militar de Pinochet. Quando o golpe militar já foi deflagrado, vemos que o muro
foi pintado de cinza, não existindo nenhuma frase, como um sinal de “ordem” prometido com
a chegada dos duros novos tempos (Figuras 77, 78 e 79).
Figura 77 – Muro no começo da narrativa
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Figura 78 – Muro no meio da narrativa

Figura 79 – Muro ao final da narrativa

4.3.3 O ano em que meus pais saíram de férias

Longe de ser apenas um cenário onde a ação se desdobra, o espaço é um parceiro ativo
da narração, intervindo como uma das forças ativas da história (GARDIES, 2008, p.84).
Como vimos, a materialização do espaço também está condicionada a seus elementos
estéticos, onde o enquadramento da câmera, o som captado e a cor da fotografia são aspectos
fundamentais na criação do ambiente narrativo. Num sentido mais abstrato da narrativa, é
importante considerar o espaço social – a ambiência social pela qual circulam as personagens
– e o espaço psicológico e as suas atmosferas interiores.
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A relação entre os espaços físicos, sociais e psicológicos acabam por estabelecer
relações no discurso narrativo. Em O ano em que meus pais saíram de férias, Mauro, devido
ao seu estado solitário (espaço social), isola-se no apartamento do avô (espaço físico), o que
favorece sua introspecção (espaço psicológico).
Na narrativa audiovisual, esse quadro do espaço-tempo que transcorre a ação é uma
forma significativa de revelar aspectos das suas personagens e da obra em geral. Juntamente a
esse aspecto, estão outros elementos estéticos da linguagem cinematográfica, em que o
enquadramento da câmera, o som captado e a fotografia criam a atmosfera que a obra deseja
passar.
Em entrevista divulgada no press release do filme, já mencionada no Capítulo 2, o
diretor Cao Hamburguer fala sobre seu trabalho para juntar todos os elementos do filme de
forma que ele conseguisse contar uma história triste de uma forma singela e suave:
Nesse filme, procurei uma freqüência mais intimista em tudo. Trabalhei para
que a orquestra tocasse pianíssimo. Em todos os segmentos do filme. Na
interpretação, na direção de arte, na própria linguagem de câmera, na
montagem etc. Procuramos o tempo todo ficar numa freqüência da história
que estávamos contando, na cadência das emoções que os personagens
estavam vivendo. Nada no filme deveria saltar, se destacar do resto, se
destacar da história. Acho que toda a equipe entendeu e mergulhou nesse
universo que estávamos criando.

O filme tratado preza por planos solitários e escuros de seus protagonistas. Mauro no
apartamento do avô, sozinho, à espera do telefonema dos pais. Shlomo em seus aposentos,
preocupado com o destino do seu novo protegido. Grandes espaços com apenas uma ou duas
personagens em cena.
O ângulo de uma tomada nunca é gratuito, é sempre justificado pela configuração
do cenário, pela iluminação, pela valorização desse ou daquele aspecto do assunto,
pelo ângulo do plano precedente e do seguinte, mas também pelo desejo de mostrar
fenômenos afetivos, suscitar determinados sentimentos, determinadas emoções.
Cada ângulo implica uma escolha (toda arte é escolha), uma postura intelectual e,
por vezes, afetiva do diretor (BETTON, 1987, p. 34).

O elemento cinematográfico da luz, parte da fotografia do filme, é fundamental na
construção desse espaço fílmico. Todo o conjunto da composição é pensado no realce a esse
efeito psicológico ou dramático do incerto, do desconhecido para o protagonista e as demais
personagens. Para esses elementos de perda e busca, têm-se momentos de felicidade – quando
Mauro assiste a um jogo da Copa – e, em seguida, de desilusão – quando o jogo acaba e ele vê
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que seus pais ainda não voltaram. Essa dualidade é representada pelo conflito de luz e sombra
trabalhado dentro do espaço. Ainda em Betton:
A iluminação é um ‘cenário vivo e quase um ator’. Cria lugares, climas
temporais e psicológicos, cria estética. Assim como as linhas, as formas e as
cores, a luz pode produzir efeitos sobre a sensibilidade de nossos olhos, mas
também sofre sensibilidade como um todo. As percepções afetivas (ou
mentais) são acompanhadas de sensações e de sentimentos agradáveis ou
desagradáveis, donde os efeitos de uma bela paisagem ou de uma música
harmoniosa, benéficas ao corpo e ao espírito. Através do jogo e da arte dos
valores – ou seja, das diferentes gradações de sombra e luz – o cineasta pode
obter a sensação de realce dando a seu assunto a atmosfera e o valor
expressivo que deseja (BETTON, 1987, p.55).

A câmera em O ano em que meus pais saíram de férias possui uma frequência lenta, de
forma a valorizar cada detalhe, dá importância simbólica a cada um deles, de forma que cada
detalhe é percebido: o telefone, motivo do qual Mauro não sai do apartamento; a troca de
informações entre Shlomo e Ítalo, que trocavam bilhetes discretamente num aperto de mão; a
aflição de Bia, mãe de Mauro, em deixar o filho e partir para o desconhecido; a profunda
solidão e tristeza do nosso protagonista, capturadas por uma câmera que dá um tom de
testemunho. Para Gerard Betton, o efeito da câmera lenta provoca muitas vezes a adesão
completa do espectador, um recuo de sua consciência, que acompanha reações afetivas
diversas (BETTON, 1987, p.18).
Reforçando essa visão em torno do uso da câmera no filme, Tatiana Monassa, na sua
crítica para a revista eletrônica Contracampo, menciona em alguns momentos do trabalho:

É isto que faz a câmera de Cao Hamburguer, atravessando toda a narrativa
pela sensibilidade do menino. Isto significa não apenas colocá-lo no centro,
na primeira pessoa e com narração em off, mas alinhar-se às suas
preocupações e à sua percepção do espaço e do tempo. Estar atenta aos seus
mínimos trejeitos, impulsos, sentimentos e pensamentos; torná-lo baliza da
imagem, fazendo todo o resto bascular de acordo com os seus movimentos.
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5

PARA ALÉM DO DISCURSO NARRATIVO
Discutir o filme sem abandonar o mundo a que o
filme se refere e discutir o mundo sem abandonar o
filme. Não são duas, mas uma única e mesma tarefa.
E mais importante, uma tarefa possível.
João Batista de Brito

Como já foi abordado em nossa introdução, o gênero de ambientação histórica é um dos
maiores gêneros da produção cinematográfica, que, em muitos casos, alia as superproduções a
uma temática instrutiva, edificante.

Para a historiadora francesa Michele Lagny, a arte

cinematográfica possui uma consciência de que, devido a todas as possibilidades produtivas,
tecnológicas e interpretativas, é capaz de reconstituir a situação histórica melhor do que os
demais discursos (GARDIES, 2008, p.110).
Um historiador ao utilizar um filme como objeto de estudo, terá um olhar em geral
voltado para as representações sociais, políticas e culturais. Conduz uma abordagem
contextual e textual do objeto, utilizando o filme para entender melhor o contexto histórico
representado ficcionalmente (GARDIES, 2008, p.91).
Existindo além de um interesse estético, um interesse sociopolítico nos filmes, os
historiadores acabam por pensar certas questões a que um filme pode responder: o que
testemunha ele? Que relação há entre a representação fílmica e as realidades ou
representações coletivas? Como o filme histórico pode ajudar a escrever a história?
(GARDIES, 2008, p.103).
Não temos o intuito de responder a todos esses questionamentos neste capítulo. No
entanto, reconhecemos como relevante fator para a análise de um filme, especialmente um
filme histórico, a questão da sua representação social. Jacques Aumont define representação
social no cinema da seguinte maneira:
Trata-se aqui de um objetivo de dimensão quase antropológica, em que o
cinema é concebido como o veículo das representações que uma sociedade
dá de si mesma. De fato, é na medida em que o cinema tem capacidade para
reproduzir sistemas de representação ou articulação sociais que foi possível
dizer que ele substituía grandes narrativas míticas. A tipologia de um
personagem ou de uma série de personagens pode ser considerada
representativa não apenas de um período do cinema como também de um
período da sociedade (AUMONT et al., 2012, p.98).
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Aumont nos alerta para o fato de que não se deve concluir que o cinema narrativo seja
uma expressão transparente da realidade, nem seu completo oposto:

As coisas não são tão simples assim, e a sociedade não se mostra tão
diretamente legível nos filmes. (...) Só por meio do jogo complexo das
correspondências, das inversões e dos afastamentos entre, por um lado, a
organização e a conduta da representação cinematográfica e, por outro, a
realidade social tal como o historiador pode reconstituir, é que esse objetivo
pode ser atingido (AUMONT et al, 2012, p.99).

O que propomos com este capítulo, muito menos ambicioso do que fazer uma leitura
aprofundada da história social e de como as personagens representam seres sociais envolvidos
nesse ou naquele contexto, desejamos pensar como esse pano de fundo histórico é
representado nesses filmes. Ao longo do nosso trabalho, viemos destacando o tratamento sutil
dado a diversos aspectos da história e do discurso das narrativas audiovisuais. De como,
dentro do contexto conturbado de uma ditadura militar opressora, o olhar da criança pode nos
fazer conhecer outras nuances dessa situação, nos fazendo enxergar os efeitos colaterais da
ditadura ou compor de forma mais significativa a visão que o filme deseja construir daquele
momento histórico, seja mostrando o cotidiano de uma família nos anos 70, seja destacando
outros fatos paralelos que ocorriam, como a Copa do Mundo de Futebol ou judeus imigrantes
vivendo num bairro paulistano.
Em filmes que propõem histórias que ainda não cicatrizaram nas memórias de suas
sociedades, de uma forma mais terna, em que se dá muita importância ao não dito, ou
mostrado de outra forma, este capítulo propõe abordar de forma bastante pontual o tratamento
dado a certos aspectos destacados dos filmes, tal como a temática da ditadura militar foi
representada no discurso fílmico das três narrativas, a abordagem do futebol e da Copa de
1970, a cidade de São Paulo como um espaço físico e social e o Bairro do Bom Retiro como
local de alteridade em O ano em que meus pais saíram de férias, e a cidade de Santiago em
Machuca.

5.1

KAMCHATKA E A DITADURA MILITAR

Durante as décadas de 1960 e 1970, o mundo vivia um contexto de extrema tensão
política e ideológica. Era o auge da Guerra Fria, opondo os blocos Estados Unidos e a ExUnião Soviética. Na América Latina, golpes militares iniciaram ciclos de ditaduras que
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provocaram inúmeras transformações políticas, sociais e econômicas em países, como
Argentina, Brasil e Chile.
Para evitar o avanço do comunismo da América do Sul – cuja Revolução Cubana, de
1959, havia inspirado guerrilhas e movimento populares, propondo romper com o tradicional
domínio imperialista (e de herança colonial) de todo o continente –, o governo estadunidense
forneceu suporte estratégico, político e financeiro aos militares para destituir governos eleitos
democraticamente, mas que eram contrários às posições políticas norte-americanas.
No contexto da Argentina44, as ditaduras militares vinham substituindo governos
populistas desde os anos 40. Entre 1930 e 1976, o país sofreu seis golpes de Estado. O golpe
de 1976, período histórico em que se passa a história de Kamchatka, foi considerado o pior
dos golpes, pelo número excessivo de mortos – cerca de 30.000 –, pela violência das torturas,
pelos 500 bebês desaparecidos45 (filhos de guerrilheiros e militantes contra o regime, que
eram adotados de forma ilegal através do governo).
Em termos de imagens retratadas na tela, Kamchatka quase não explicita as
manifestações do regime militar. Logo no início do filme, é mostrada uma batida militar, em
que algumas pessoas são reprimidas, mas num plano distante, quando o carro com a mãe e as
crianças já está distante; e ao longo da história vemos algumas notícias de televisão, sempre
comentadas em tom irônico pelo pai David, de forma a percebermos que se tratava de um
contexto de opressão. Escutamos sinais de repressão através dos diálogos dos adultos: dos
pais, dos pais com Lucas e dos pais com os avós das crianças.
Mas o que importa no filme que estamos estudando são justamente os efeitos colaterais
dessa repressão num contexto familiar. De uma família que precisa se esconder para
permanecer junta, dos momentos de solidão e angústia à espera do desconhecido – retratados
por uma fotografia fria, por planos sem diálogo e uma câmera que se aproxima bastante das
personagens, mostrando seu estado, como descrevemos na análise narrativa. De crianças que
precisam entender certas regras e viver de forma não convencional, isoladas, com nomes
diferentes e sem poder ver e brincar com os amigos de costume. Em Kamchatka, os militantes

44

Informações extraídas de jornais da época e dos seguintes sites: http://blogs.estadao.com.br/arielpalacios/ditadura-argentina-a-mais-sanguinaria-da / http://www.jblog.com.br/hojenahistoria.php?itemid=20156 /
http://noticias.terra.com.br/mundo/america-latina/nunca-mais-ditadura-argentinos-saem-as-ruas-para-lembrargolpe-de-1976,4b259c16d839d310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html /
http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas/nuncamas.html. Último acesso em 15 de janeiro de 2014.
45
No filme A história Oficial (1985), já citado anteriormente no trabalho, é mostrada essa questão das crianças
desaparecidas e das Avós da Praça de Maio, que tentavam identificar seus netos desaparecidos e dados à adoção
pelo regime ditatorial a outras famílias. Em Infância Clandestina (2011), também mencionado, poderíamos dizer
que a narrativa histórica terminaria no começo do filme anterior, quando uma filha (bebê) de guerrilheiros
desaparece, e seu irmão mais velho, protagonista da história, passa a morar com a sua avó.
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David e sua mulher são retratados como pessoas ordinárias, com família e rotina; observamos
o desespero de pais perseguidos que precisam proteger a si mesmos e a seus filhos.
Os pais ensinam sobre resistência aos seus filhos. Além da mudança de Buenos Aires
para um sítio, e os nomes novos, eles também devem aprender novas histórias sobre seu
passado. Mas é através do livro sobre Harry Houdini e o jogo de tabuleiro TEG, visto como
uma analogia à situação que a família se encontra, a de luta e enfrentamento, que o
protagonista Harry aprende sobre resistência.
Enquanto Houdini consegue fugir de todas as situações perigosas que entra –
Harry se vê no mesmo papel – é no jogo T.E.G. que o pai mostra ao filho
que apesar de tudo e de todos, deve-se resistir. Este jogo é algo como o
nosso War, uma disputa territorial. Certo dia, jogando, o pai fica somente
com um território, Kamchatka, e utiliza sua resistência para mostrar ao filho
como sobreviver na vida. Quando pais e filhos são descobertos, as crianças
ficam com o avô e os pais fogem. A última fala de pai para filho é: “Não se
esqueça de Kamchatka” (PASSETI, 2003, p.10).

Na crítica ao filme do site argentino Cineismo46, Yvone Yolis fala que, simbolicamente,
a questão do “escapismo” é que empreende a força dos pais para preservar seus filhos; e o
escape final, quando eles se separam, seria o mais dramático e doloroso. Yolis ainda sugere
que, situado em um terreno intimista e centrado nos vínculos familiares, Kamchatka alcança
uma identificação do espectador graças à construção das personagens, atuação dos atores e as
relações expressas entre pais e filhos, tornando-se, em sua crítica, um filme atraente e
comovente.
O escritor e crítico literário espanhol Manuel A. Vásquez Medel sintetiza bem, em sua
análise do filme, essa estratégia narrativa de jogos e metáforas de Kamchatka:

Essa é uma das chaves de Kamchatka: o mundo paralelo que se quer
construir para o olhar infantil não pode perder contato com a realidade. Deve
existir uma correspondência, e o “jogo” que se põe em evidência deve
salvaguardar, ponto por ponto, todos os riscos do mundo real, da agressão,
da arbitrariedade e do terror. Daí o paradoxo: é preciso mudar-se de casa, do
entorno vital (de escola), inclusive de nome... para seguir vivendo e para
seguir suportando a contundência desse “fora” da realidade que se cria para
as crianças e que, como qualquer redoma de vidro, acaba quebrando-se
(MEDEL, 2008, p.52, tradução nossa).47

46

Crítica disponível em http://www.cineismo.com/criticas/kamchatka.htm . Último acesso em 16 de janeiro de
2014.
47

Debe existir una correspondencia, y el “juego” que se pone en marcha, debe salvaguardar, punto por punto, de
los riesgos del mundo real, de la agresión de la arbitrariedad y del terror. De ahí la paradoja: ha de cambiarse de
casa, de entorno vital (de escuela), incluso de nombre… para seguir viviendo y para seguir soportando la
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5.2

MACHUCA E O CONTEXTO POLÍTICO DO CHILE NOS ANOS 70

Ressaltando o que já foi dito sobre o contexto político conturbado da América do Sul na
década de 60, nas eleições para a presidência do Chile em 1964, o médico e político marxista
Salvador Allende, candidato pela terceira vez consecutiva, perdeu nas urnas para Eduardo
Frei, candidato pelo Partido Democrata Cristão, graças à intervenção da Agência de
Inteligência dos Estados (CIA), que contribuiu com metade da verba de sua campanha e
comandou uma massiva campanha publicitária.
Nessa época, o Chile tinha uma parcela imensa de sua população vivendo abaixo da
linha de pobreza; tal como muitos países que foram colonizados na América, ricos em
recursos naturais, mas com uma distribuição de renda extremamente desigual. Ao final do
governo de Frei, a população estava carente e insatisfeita. Em 1970, Salvador Allende se
candidatou pela quarta vez pela Unidade Popular (UP), uma frente criada no ano anterior e
tinha o apoio do Partido Comunista, que abriu mão de seu candidato, o poeta e militante Pablo
Neruda. Com também bastante apoio de partidos e organizações comunistas de diversos
países do mundo, incluindo o Brasil48, Allende venceu as eleições, com uma diferença de 40
mil votos sobre Jorge Alessandri, um dos candidatos. Em 3 de novembro de 1970, Allende
assume a presidência da República do Chile, sendo considerado o primeiro presidente
socialista a governar um país não-comunista com apoio de comunistas. Ele permanece no
governo até o golpe militar em 11 de setembro de 1973, fato que faz parte do momento
histórico do filme Machuca.
Dos três filmes estudados, Machuca se caracteriza por ter imagens mais diretas e
expressivas do momento histórico retratado, as tensões do último ano do governo de Allende,
em meio a pressões nacionais que antecediam o golpe militar de Augusto Pinochet.
Na sua tentativa de governar o Chile de forma igualitária, Salvador Allende introduz
reformas marxistas econômicas e sociais e nacionaliza diversas empresas privadas. No filme
que estamos estudando, vemos representados alguns aspectos do seu governo, como a
distribuição racionada e igualitária de alimentos e com a entrada de alunos carentes no
renomado colégio de educação em língua inglesa para garotos da capital Santiago, o Saint

contundencia de ese “afuera” del fanal que se crea para los niños y que, como toda campana de cristal acaba
quebrándose.
48
Esse fato também é retratado no filme que já citamos A culpa é do Fidel! (2006). A personagem Fernando de
La Mesa larga seu trabalho como advogado na França para trabalhar nas eleições de Salvador Allende.

137

Patricks, que se torna o ponto de partida para o desenrolar das ações do filme, por caracterizar
o encontro dos dois protagonistas, Gonzalo Infante e Pedro Machuca.
Como já abordamos na análise do foco narrativo e de personagem no filme, diferente
dos outros protagonistas, Harry e Mauro, que se encontram escondidos, Gonzalo representaria
o outro lado político, o de uma família favorável ao golpe militar e insatisfeita com o governo
popular 49, e ao contrário de um isolamento, ele acaba descobrindo outra Santiago, outras
realidades.
O filme, a partir do olhar de Gonzalo, põe em cena as dificuldades do tumultuado
governo da Unidade Popular. Junto com Machuca e Silvana, Gonzalo conhece a realidade de
crianças e adolescentes que trabalham, conhece o lado mais pobre da cidade – moradias
completamente diferentes das casas da sua vizinhança –, conhece novas ruas de Santiago e
nelas participa de manifestações políticas, que se dividem entre os nacionalistas favoráveis a
um governo mais controlador e os partidos socialistas e populares, que apoiam o presidente
Allende e são contrários às tentativas de golpe militar que se mostrava iminente. O
pesquisador Fábian Nuñez, fala sobre as proposições do diretor Andrés Wood ao realizar um
filme centrado na perspectiva de Gonzalo:

Trata-se, antes de tudo, da descoberta do mundo por um adolescente: o
encontro com as desigualdades sociais, a decepção com os pais e a iniciação
erótica. O fato de se passar durante o governo da UP acentua tais aspectos, o
que não significa que o fator político seja desconsiderado. Wood nasceu em
1965 e, por conseguinte, era uma criança durante o Golpe, ou seja, a sua
relação com o governo Allende não é o de um militante saudosista ou um
ferrenho crítico. Portanto, a UP vista pelos olhos de um adolescente, no
filme, abranda o lado mais polêmico e controverso do governo Allende,
apesar de sua simpatia por ele (NUÑEZ, 2006, p.207).

Além da mirada infantil, que proporciona ao filme uma abordagem particular, bastante
marcante e expressiva, o mais relevante do filme de Andrés Wood é que pela primeira vez no
cinema ficcional chileno o governo da UP é abordado de forma clara, mesmo que sob um
ponto de vista bastante particular, o de um garoto. Tal como disse o crítico Jorge Morales 50, é
o primeiro filme de ficção que trata do período da Unidade Popular de frente, ainda que o
olhasse de lado.
49

No filme, o pai de Gonzalo é visto como uma pessoa “em cima do muro”, apaziguador dos dois lados. A frase
mais expressiva que ele diz sobre a situação política do país é que “O socialismo pode ser o melhor para o Chile,
mas não para nós”, quando sugere que a família se mude para a Itália com ele. Já a mãe do menino é
caracterizada como extremamente elitista e claramente contrária ao governo de Allende.
50
Crítica por Jorge Morales contida na Revista de Cine Mabuse e disponível em:
http://www.mabuse.cl/cine_chileno.php?id=63966. Último acesso em 15 de janeiro de 2014.

138

5.2.1 Santiago, uma cidade dividida

Em Machuca, a caracterização da cidade de Santiago é realçada em sua dicotomia, com
dois polos completamente distintos, num uma população rica e noutra uma paupérrima, onde
a convivência entre esses dois lados era permeada por preconceitos de ambas as partes.
Para Fabían Nuñez, é significativa a criatividade do diretor Wood para transformar em
imagens a diferença de classes daquele período, em que podemos afirmar que o Chile era uma
cidade bipolarizada; como também a gravidade da crise política (através de elementos como o
muro na rua, que muda de pichação e de cor ao longo do filme; do qual já falamos). A
caracterização da relação com os pais, que é expressa nos seus aspectos mais sórdidos – o
arrivismo da classe média, o alcoolismo e a rudeza da classe proletária –, segundo o
pesquisador, acaba por aproximar os meninos, que se encontravam desamparados pelos
adultos, com exceção do diretor da escola, o padre McEnroe. (NUÑEZ, 2006, p.208).
Outro aspecto que explicita a diferença de classe nos filmes são os meios de
comunicação, que tal como Kamchatka, também serve para nos situar no contexto histórico da
narrativa, o panorama político do Chile na época. Vemos o rádio como um elemento presente
na classe pobre, e a imprensa escrita e a televisão como elementos fundamentais na rotina da
classe média. Nuñez fala sobre a principal consequência histórica do regime militar e,
ficcionalmente, da consequência do regime para os protagonistas:

O aumento da concentração de renda como, talvez, a consequência mais
perversa de quase vinte anos de regime militar, é o que salta aos olhos e
lança, com pesar e lamento, um olhar para a tentativa, rompida, pela UP de
criar uma sociedade mais justa. O desaparecimento de Pedro Machuca na
vida de Gonzalo Infante é o surgimento de uma sociedade partida e
dicotomizada (NUÑEZ, 2006, p.208- 209).

Tal como afirma Nuñez, essa diferença se expõe de forma cruel ao final do filme,
quando nós, junto com Gonzalo, não sabemos onde Machuca se encontra – o lugar onde ele
morava virou um descampado, e Gonzalo se muda para uma casa maior, junto da mãe e do
amante Roberto, sugerindo uma separação dos pais.
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REPRESENTAÇÕES
5.3.1 São Paulo como espaço físico e social

Em O ano em que meus pais saíram de férias, podemos denominar a representação da
cidade de São Paulo como o grande espaço físico e social, no sentido de que a construção da
narrativa histórica é fundamentada na existência da cidade como ambiente. As ações
narrativas e as interações acontecem na cidade, especialmente no bairro do Bom Retiro.
Primeiramente, São Paulo nos é apresentada como uma metrópole imponente, que
enche os olhos do protagonista Mauro, que se impressiona ao olhar os grandes prédios quando
chega à cidade.
Reforçando apenas que, ao final da década de 60, São Paulo possuía mais de 4 milhões
de habitantes, as imigrações na cidade, que se iniciaram especialmente no começo do século,
eram crescentes. Inicialmente, de italianos e portugueses, mas a cidade recebeu também
libaneses e sírios, entre 1900 e 1930, além de judeus, alemães, a partir da metade do século
especialmente, e, posteriormente, espanhóis, lituanos, armênios, tendo por fim a imigração de
pessoas de países orientais, como japoneses, coreanos e chineses.
Foi na década de 70, junto com a época de maior repressão militar, com o governo
Médici e o Ato Institucional 5, que se deu o período de maior desenvolvimento econômico da
cidade, época em que foi construída a maior parte da infraestrutura existente nos dias de hoje,
como o metrô, vias expressas, rodovias e viadutos.
O filme retrata uma São Paulo cosmopolita e ao mesmo tempo acolhedora. Em uma das
falas de Mauro, quando num jogo de futebol no Bom Retiro ele se depara com a diversidade
cultural do bairro, ele diz “São Paulo é tão grande que cabe gente de todos os tipos e de todas
as torcidas do mundo”.
Grande parte do filme é ambientado no bairro do Bom Retiro, caracterizado em suas
particularidades. É ali onde o menino Mauro experimenta a necessidade de conviver com o
diferente e onde podemos observar parte da representação social da narrativa.
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5.3.2 O bairro do Bom Retiro

Localizado na região central de São Paulo, o bairro do Bom Retiro era considerado um
bairro moderno no começo do século XX e foi, em sua origem, um local de forte
concentração industrial. A hospedaria de imigrantes, criada no final do século XIX para servir
de moradia aos operários imigrantes das indústrias, permaneceu no bairro até a década de 80,
contribuindo com a forte presença estrangeira no bairro.
Na década de 60, essas indústrias aos poucos cederam espaço a um ativo comércio de
roupas e moda, juntamente com pequenas indústrias de confecção e tecelagem. Já nessa
época, o bairro era um polo que concentrava comerciantes judeus e sírio-libaneses.
Nos anos 70, o bairro era um verdadeiro caldeirão étnico e cultural – um retrato da
cosmopolita São Paulo –, onde além da comunidade judaica, conviviam imigrantes italianos,
gregos, árabes e os brasileiros.
Este é o espaço onde passou a viver Mauro. E inserido neste contexto, é importante
redefinirmos o conceito de alteridade. A alteridade diz respeito à natureza ou condição que é
do outro, que é distinto. Uma situação que se constitui através de relações de contraste, de
diferença.
Para o antropólogo Gilberto Velho, “a noção de outro ressalta que a diferença constitui
a vida social, à medida que esta efetiva-se através das dinâmicas das relações sociais. Assim
sendo, a diferença é, simultaneamente, a base da vida social, e fonte permanente de tensão e
conflito” (VELHO, 1996, p.10).
O bairro do Bom Retiro é um exemplo de alteridade, em que as diferenças convivem, se
aceitam e se respeitam, como um motor das relações sociais.
Quando Mauro chega ao bairro, ele é um ser alterno a todo aquele universo também
alterno. Compartilhamos da mesma incompreensão de Mauro quanto à língua hebraica que ele
escuta nos corredores do prédio e nas ruas. Aos poucos, ele vai aprendendo a conviver com a
própria diferença do bairro em relação à mistura étnico-cultural.
No jogo de futebol mostrado entre judeus e italianos, o clássico do Bom Retiro, vemos
as diferenças convivendo na prática. Mauro, em voz over, ressalta as diferenças do bairro.
Shlomo, que é judeu e polonês anda conversando muito com Ítalo, filho de italianos. O
goleiro do time dos judeus, namorado de Irene, é negro, e é a razão do time vencer, a arma
secreta. Já Irene é filha de gregos. Em nenhum momento ela é condenada por namorar um
negro. E temos o ápice quando Mauro descobre que quer ser goleiro, vendo o jogador em
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ação; seu pensamento é traduzido em voz over: “já sei o que eu quero ser quando crescer,
negro e voador”, mostrando uma empatia do menino pelo fato de o jogador ser goleiro e
negro.
Outro fato relevante que mostra também a questão da alteridade é que, mesmo
convivendo durante tanto tempo com a comunidade judaica, eles não tentam converter Mauro,
mesmo quando sutilmente vemos algumas diferenças. Novamente durante o jogo, quando o
time judeu sofre um pênalti, o menino faz o sinal da cruz e é repreendido por um judeu, que
lhe dá uma tapinha nas costas. Ao mesmo tempo, a repressão não passa disto, é só um dado
do filme realçando as diferenças.
Além da diferença étnico-cultural, Mauro também passa a conviver com as mais
diferentes faixas etárias. As mulheres mais idosas da Sinagoga, os universitários amigos de
Ítalo, os meninos judeus, a amizade de igual para igual com uma menina, todos mostrando
esses princípios de alteridade que, segundo André Comte-Sponville (1999), seria a
“capacidade de conviver com o diferente, de se proporcionar um olhar interior a partir das
diferenças”. Nesse processo, Mauro assimila as diferenças como um crescimento para ele, de
próprio reconhecimento enquanto um ser social.
Num momento crucial do filme, tem-se uma festa judaica de B'nai Mitzvá de um dos
meninos do bairro. Esta festa é realizada quando uma criança judia atinge a sua maturidade –
12 anos e um dia para as meninas, 13 anos e um dia para os rapazes. Segundo a tradição
judaica, o menino que se torna Bar Mitzvá e a menina que se torna Bat Mitzvá passa a ser
responsáveis pelos seus atos, a serem “filhos do mandamento”.
É importante o retrato de uma festa como essa num momento do filme em que o
protagonista já está completamente integrado na comunidade judaica; ele participa de todo o
ritual junto com todos da festa e dança com as meninas. E ao mesmo tempo está passando por
todo esse processo de crescimento – por causa da sua condição solitária num mundo novo, de
amadurecimento e de chegada da puberdade. Logo depois da festa, entretanto, ocorre à
repressão policial da ditadura militar e, após Shlomo ser preso, a trama toma outro rumo.
Mauro, após o seu longo processo de adaptação naquele ambiente, parte para um exílio, com
um novo processo de adaptação pela frente.
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5.3.3 A ditadura militar

Uma frase dita pelo general-presidente Emílio Garrastazu Médici, que governou o país
de 1969 a 1974, sintetiza bem o período em que se passa a nossa narrativa: “O Brasil vai bem,
mas o povo vai mal”.
Médici deu início ao período mais repressivo da ditadura militar ao combater a esquerda
de forma cruel e intolerante, com torturas e mortes. Foi um período bastante miserável, com
expressivo aumento da concentração de renda em mãos de pequena parcela da população e
piora significativa dos indicadores sociais. Enquanto oficialmente ninguém segurava o país
que ia para frente, com uma celebração do Tricampeonato Mundial de Futebol, nos chamados
“porões da ditadura” havia tortura, repressão e morte. A presença significativa do futebol na
narrativa acaba por ser um índice tanto da importância deste momento do futebol brasileiro e
do envolvimento de todos, mas ao mesmo tempo como um subtexto da manipulação do
governo ditatorial para esconder um estado de realidade.
Durante a Copa do Mundo de 1970, estava em vigência no país o Ato Inconstitucional 7
(AI -7), que suspendia todas as eleições até novembro daquele ano, entre outras medidas. Os
chamados AIs foram decretos emitidos durante os anos que sucederam o Golpe de 64 e
serviram como mecanismos de legitimação e legalização das ações políticas dos oficiais
militares, estabelecendo, para os mesmos, diversos poderes fora da Constituição. O governo
se apropriou do título de tricampeão mundial de futebol do Brasil para desabar slogans
nacionalistas como “Brasil, ame-o ou deixe-o”.
Esses tempos sombrios são retratados no filme por uma ótica da vida mais íntima e
pessoal. Todo o clima introspectivo da narrativa nos leva a um entendimento do clima tenso
da ditadura. Essa ótica feita de sutilezas se dá em grande parte pela escolha do ponto de vista
de Mauro, um menino apaixonado por futebol e com pais militantes políticos em plena
ditadura militar e Copa do Mundo.
Ao longo da narrativa, elementos que indicam que se trata do período da ditadura são
mostrados aos poucos. O primeiro dá-se logo na viagem de Mauro e seus pais a São Paulo,
quando eles veem um veículo militar na estrada. O desconforto dos pais, expressados em
closes pela câmera, juntamente com as armas mostradas, reforçam os sinais do momento
histórico da narrativa. Num momento posterior da narrativa, vemos Ítalo pichando um muro
com os dizeres “abaixo a ditadura”; logo depois Mauro o conhece como sendo amigo do seu
pai. Durante uma conversa na Sinagoga, no entanto, vemos o medo da comunidade judaica
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em relação a Daniel, pai de Mauro, ter se tornado comunista, mostrando a não participação
política daquele grupo e o seu desconhecimento geral da situação do país.
Temos um fato mais explícito da repressão militar mostrado no filme, durante o
batizado judeu, quando a polícia toma as ruas, a cavalo, prendendo militantes políticos, e
quando prendem Shlomo. Mauro vê, pela primeira vez, esse dado de realidade da ditadura,
como estudantes sendo presos – ele reconhece um dos amigos de Ítalo, pessoas sendo
agredidas. A esta altura da narrativa, a militância política clandestina e o estado repressivo
político, sem saírem de cena, continuam se mantendo como índices de uma situação histórica
datada e situada, cedendo lugar à história de amizade e solidariedade, que é a base da trama.
No meio dessa repressão, Ítalo é ferido, e Mauro o esconde no apartamento do seu avô.
O tom mais severo de quando o universitário diz “a brincadeira acabou, agora eu também vou
ter que tirar umas férias”, se torna secundário diante da ajuda que Mauro tem para com Ítalo, e
de como o último cede em jogar futebol de botão mesmo “sem cabeça” e preocupado com a
situação.
Justamente em consequência desse período, o pai não volta; a mãe volta maltratada.
Mas a solidariedade acaba salvando a vida de ambos e ajuda o menino a suportar a dura lição
de uma época amarga: dessa vez não é o seu pai que se atrasa; seu atraso é involuntário, atrasa
porque é exilado; seu exílio pode ser para sempre51.

5.3.4 O futebol

Um elemento que diferencia este filme dos outros sobre o período da ditadura militar é
o modo como o futebol está representado. Nesses filmes, o futebol deixa de ser um esporte
incorporado historicamente à vida brasileira, e é convertido em componente conjuntural, em
personagem com vontade própria, acima e contrária às pessoas.
Nesses filmes, a militância de esquerda encarna o bem, o sonho e a esperança de uma
sociedade igualitária e justa; os militares, pela violência e pela repressão às manifestações
políticas, representam o mal absoluto contra a sociedade; o futebol entra como adjuvante da
repressão porque joga do lado da alienação, da desinformação e da falta de compromisso com
a história.

51

Através da percepção do não mostrado ou mostrado de outra forma entendemos que o pai dele não voltou
porque morreu.
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No filme Futebol em Família, de 1938, do diretor Rui Costa, dentre as personagens
havia um professor que odiava futebol. Como assinala Adriano de Oliveira, em um texto
sobre cinema brasileiro e futebol, “é bem significativo, pois parte da intelectualidade
brasileira sempre considerou o futebol algo menor” (OLIVEIRA, 2006, p.3). O pai tem que
lidar com o fato de que seu filho estudante de medicina se tornara artilheiro do fluminense.
O filme Pra frente Brasil, de 1983, do diretor Roberto Farias, mostra que em 1970,
enquanto o Brasil vibrava pelo tricampeonato no México, prisioneiros políticos foram
torturados.
Em muitas cenas desses filmes, a violência é estendida, metonimicamente, em lances do
futebol: às vezes há requinte da fusão metafórica entre a repressão e o estádio; entre a cena
política e a prática do jogo; entre os gritos de comemoração e os gritos de dor.

No filme que estudamos, o futebol recupera a força de uma construção cultural
importante na vida das pessoas. Aqui, o futebol é o primeiro elemento de identidade e
aprendizado entre pai e filho: o menino aguarda o pai ausente com a mesma expectativa e
ansiedade com que aguarda a copa de 70.
Quando Mauro vai, pela primeira vez, ao bar que Irene trabalha, os clientes estão
discutindo futebol, chegam a falar até que tal jogador é comunista, mas eles aparentemente
não se importam; o amigo de militância política do seu pai, que Mauro conhece no bar, mas
que vem a ficar próximo enquanto assistem a um jogo do Brasil, poderá ser preso a qualquer
instante. Nenhum deles é menos compromissado por gostarem do esporte. As pessoas não são
boas ou más por sua ligação com o futebol.
Quando no filme é mostrado o primeiro jogo do Brasil na Copa, no México (Brasil x
Tchecoslováquia), como disse Mauro, em voz over; “no dia 3 de junho de 1970, o Brasil
inteiro parou”. A narrativa mostra exatamente isso, o comércio fechando, cada grupo se
unindo para assistir ao jogo: os homens da sinagoga, os universitários do Diretório dos
Estudantes, as judias idosas, o bar com crianças, adultos e mulheres; um ouvinte solitário
escuta o jogo pelo rádio, na rua.
É dessa forma que o futebol deixa de ser uma personagem adjuvante da repressão
política e comparece da mesma forma como as pessoas o encaram – um esporte que encanta a
imaginação infantil e os domingos dos adultos. É este oportuno senso histórico, na
representação do futebol, que constitui elemento estruturante da significação do filme que
analisamos.
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6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando decidimos nos aventurar por este caminho dissertativo, nosso objetivo era
desenvolver uma análise e interpretação dos discursos narrativos dos filmes Kamchatka,
Machuca e O ano em que meus pais saíram de férias, com atenção especial para a
focalização, categoria proposta por Gérard Genette em O discurso da narrativa (1995), e a
categoria personagem. Vínhamos de uma base de estudo em Narratologia e acreditamos que
esses filmes poderiam trazer novas possibilidades analíticas dentro do nosso repertório, por
serem histórias sobre ditadura, uma temática pesada, contadas do ponto de vista da
protagonista infantil.
Os três filmes foram realizados na mesma década, entre 2002 e 2006, e retratam o
mesmo período histórico: a década de 70, nos seus respectivos países e dentro dos seus
respectivos governos militares (no caso de Machuca, a transição de um governo popular para
um regime militar); e possuem garotos da mesma faixa etária, entre 10 e 12 anos, não apenas
como protagonistas, mas como agentes motores da narrativa, sendo a narrativa conduzida a
partir de suas relações interpessoais e de seus processos de amadurecimento.
Instigava-nos, juntamente à nossa análise dos filmes, a possibilidade de compará-los por
todos esses dados semelhantes: as histórias igualmente similares dos países; as
cinematografias que se tangenciam, possuindo também indústrias que se assemelham; e o
enredo dos filmes e suas escolhas narrativas e estilísticas. Interessou-nos tanto essas
semelhanças quanto as possíveis diferenças, seja pelo contexto de produção dos filmes, pela
história a ser contada ou pelas escolhas autorais do processo criativo.
Ao longo do caminho, ao assistirmos aos filmes inúmeras vezes, ao nos depararmos
com outras obras das cinematografias argentina, chilena e brasileira, e com obras mundiais
que traziam temática semelhante, seja por tratar de algum período duro da história – conflito
político ou guerra –, seja por trazer uma criança protagonista em situação-limite, chegamos à
conclusão de que o lugar do tema na análise: a ditadura, a infância, o ponto de vista infantil
sobre temas considerados difíceis; seria nosso maior desafio no sentido de orientá-la para a
representação de filmes com tais temáticas.
E alinhando os filmes estudados com outros filmes históricos sobre diversas ditaduras
no mundo, sobre outros conflitos políticos e sobre a guerra, realizamos um esforço de
enquadrar os três filmes em um gênero de filmes de ambientação histórica, ou um gênero de
filmes históricos. Pertencendo a um gênero, a uma categoria específica, esses filmes teriam

146

que representar certos padrões, um esquema que configura a produção desses filmes, um
estilo e uma estrutura comuns capazes de serem reconhecidos como tais (ALTMAN, 2000).
Mas que padrões, que estrutura seria essa? Se, como afirmamos através de Marc Vernet
(AUMONT et. al., 2012) ao final do capítulo 1, cada gênero tem o seu verossímil, qual seria a
dos filmes históricos?
Receamos dizer que não temos uma resposta satisfatória para esta pergunta. Nossa
primeira pista foi a afirmação de Gardies (2008) de que um dos maiores gêneros de produção
cinematográfica mundial seria o gênero histórico, e que esses filmes constroem um duplo
interesse para os produtores, no sentido de que permitiria montar um grande espetáculo com
álibi educativo. O autor ainda cita, de forma indireta, o pensamento da historiadora francesa
Michele Lagny: a arte cinematográfica possui uma consciência de que, devido a todas as
possibilidades produtivas, tecnológicas e interpretativas, é capaz de reconstituir a situação
histórica melhor do que os demais discursos (GARDIES, 2008, p.110).
A partir dessas observações, pensamos que muitos dos filmes históricos que tratamos
aqui não constituem grandes produções, no sentido de uma produção cinematográfica que
demande muitos custos ou que se utilize de inúmeros recursos, como inúmeras personagens,
cenários, contando uma história complexa. Mas pensamos em geral que todos os filmes
históricos possuem, sim, essa vertente educadora, edificante, muitas vezes de conscientização
do fato histórico.
Pensamos ainda, remetendo à fala da historiadora sobre os recursos do audiovisual, que
no cinema de ambientação histórica o espaço narrativo se torna mais do que apenas um
cenário onde se desdobra a ação, mas seria um parceiro ativo na narração, sendo uma das
forças mais ativas da história. Desde a arte de composição ou do desafio de reconstruir uma
época remota, mas como esse espaço se constituiria num espaço social e de relação com as
personagens.
Enxergamos essas duas como as principais características dos filmes de gênero
histórico: seu caráter educativo e a forma de construção do seu espaço. No entanto, dentro da
história do cinema – e da humanidade! –, as possibilidades são muitas e cada fato histórico
acaba por possuir suas particularidades, seus códigos, seu verossímil.
A noção de gênero como vista por Martín-Barbero (2004; 2009), que considera o gênero
enquanto categoria cultural, passível de mudanças tal como a história e seus processos
políticos e sociais, foi fundamental para seguirmos adiante e pensamos nos nossos próprios
filmes como possíveis ressignificantes do gênero, por trazerem uma temática considerada
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difícil sob um ponto de vista mais ameno, porque estaria centrado nas relações interpessoais
tendo uma criança como protagonista dos fatos relatados.
Rick Altman afirma que os críticos defendem o gênero com um critério trans-histórico.
Ou seja, para filmes desse gênero obterem êxito não é suficiente que repitam as mesmas
estratégias do gênero – ninguém deseja assistir a um filme estéril. Tais filmes precisam buscar
outras formas de expressão ao longo do tempo, novas referências (ALTMAN, 2000).
A partir dessas duas premissas, tentamos fazer um recorte desses filmes históricos e
chegamos a uma vertente de filmes de ditadura. Ao longo desse processo, realizamos
inúmeras reflexões. Pensamos em enquadrar os filmes estudados como um subgênero de
filmes históricos, de um subgênero que possui uma abordagem mais terna porque possui uma
criança protagonista conduzindo a narrativa. Vimos algumas propostas teóricas interessantes a
respeito, de classificações que sugeriam novas abordagens a temas mais pesados, como a
noção de contraluz que o pesquisador Márcio Serelle usa para definir alguns filmes
argentinos. Para o autor, o procedimento da contraluz é entendido como um modo de
composição narrativa em que eventos relacionados a ditaduras e outras formas de repressão
movem-se à sombra, porém atuando agudamente sobre a trajetória das personagens. Os filmes
que ele considera no seu estudo são os filmes Valentin (2002), Kamchatka (2002) e O segredo
dos seus olhos (2009), falando de uma abordagem da ditadura que destacasse outros
problemas além da questão da repressão e militância. Acabamos percebendo que essa reflexão
tangenciava o que estávamos compreendendo com a nossa possível definição de subgênero,
mas que ainda assim não podia afirmar os filmes que estudamos enquanto tais, e sim como
uma estratégia do gênero para estabelecer novas perspectivas aos filmes de ditadura.
O objetivo desta dissertação passou então a ser uma análise e interpretação dos filmes
propostos, tendo como ponto de partida a sua temática enquanto filmes de ditadura e de filmes
que mostram crianças em situação-limite; no entanto, ainda utilizando como metodologia as
categorias narrativas propostas por Gérard Genette. Desejávamos. além de explorar essas
categorias nas análises fílmicas, enxergando as diversas possibilidades do narrador, do ponto
de vista, da caracterização das personagens e da apresentação do espaço fílmico, observar
como o gênero foi ressignificado através dessas escolhas de enredo, que culminam em
escolhas estilísticas do filme, influenciando, portanto, nos efeitos que o filme provoca. Como
forma de desenvolver esse objetivo, realizamos alguns questionamentos que tentamos
responder ao longo da análise: o que significa para a fatura dos filmes ter uma criança como
agente motora da narrativa? Como a criança protagonista se desenvolve nesse espaço fílmico,
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como o filme é construído a partir das relações entre a personagem infantil? No que consiste
esse ponto de vista do protagonista infantil?
No capítulo 1, tivemos a intenção de esclarecer os nossos caminhos teóricos, situando a
questão central da nossa análise, que é a personagem.

Tratamos de sua concepção em

Aristóteles, no romance moderno, e depois fazemos uma ponte com a relação dessa visão de
personagem no cinema moderno. Também procuramos definir, de forma generalizada, uma
visão contemporânea acerca da personagem de ficção, como também de suas funções e a
questão da superação de algumas categorias estruturalistas que podem ser bem redutoras em
uma análise. Trazendo essa noção contemporânea de personagem de ficção, esclarecemos
também algumas características da personagem cinematográfica, mas partindo de uma noção
geral que situa o leitor na categoria de uma forma ampla. Ainda procuramos esclarecer nossa
definição de gênero e nosso recorte particular nos filmes que estudamos, introduzindo a noção
de efeito-personagem para tentar pensar até que ponto as personagens infantis causam os
efeitos que afirmamos, de uma narrativa mais terna sobre um período histórico conturbado.
No capítulo 2, iniciamos um recorte de filmes históricos, de filmes com testemunhas
vivas, que mostrassem muitas vezes, na tela, situações históricas que ainda lidamos na
contemporaneidade, que não foram cicatrizadas ainda no seio da sociedade e que necessitam
uma constante visitação e reflexão. Chegamos assim a um recorte do gênero para uma
vertente histórica de filmes de ditadura, especialmente sobre filmes de ditadura na América
Latina, como também observamos, dentro dessa filmografia mundial, as abordagens que
tangenciavam os filmes que estudamos, no que se refere a uma renovação do gênero, de
filmes que ao longo da história do cinema buscaram outros olhares, outras formas de
expressão para retratar um momento histórico difícil.
Após essa contextualização, partimos para o específico dos nossos filmes estudados e
realizamos um passeio pelas cinematografias da Argentina, Chile e Brasil, buscando o lugar
dos nossos filmes na história, e sua importância para essas cinematografias.
A Argentina já possui uma tradição em filmes históricos e de denúncia, conforme
tratamos. Também foi um país que logo se voltou para a dura história recente do seu país,
revivendo-o e refletindo-o através do cinema. O número de produções audiovisuais sobre a
ditadura é bem mais extenso e abrangente. No ano passado, por exemplo, o governo
argentino, através do seu Ministério da Cultura, decidiu produzir desenhos animados que
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contassem para as crianças momentos duros da história argentina, como a guerra das
Malvinas e a ditadura militar52.
Em termos estéticos, vimos que o cinema argentino passou por uma mudança ao final
dos anos 90, devido ao número de escolas de cinema e novos cineastas que chegavam,
propondo uma nova abordagem, mais autoral, mais ligada aos elementos estéticos dos filmes
do que propriamente a um discurso de denúncia explícito. Kamchatka foi lançado no começo
de numa década em que muitos críticos consideravam a temática da ditadura saturada; mas
acreditamos que o diretor soube unir os dois elementos de forma eficaz: tratar de ditadura, um
tema superaproveitado nas duas décadas anteriores, mas também se usou de artifícios
estéticos comuns à década de 2000, como um minimalismo narrativo, de silêncios e pouca
ação. E concluímos que grande parte desse tratamento se deu porque se tratava de uma
história contada do ponto de vista de uma criança, escapando à estética melodramática dos
filmes dos anos 80.
Sobre o Chile, vimos que a ditadura de Pinochet dividiu claramente a cinematografia do
país, entre os filmes chilenos feitos no Chile e os filmes feitos no exílio. Ainda sobre a
ditadura, observamos que muitos filmes sobre a temática foram feitos por cineastas que não
eram do país, como o grego Costa-Gavras e seu filme O desaparecido (1982). Machuca
ganhou uma extrema importância no Chile justamente por ser o primeiro filme de ficção a
abordar o turbulento governo da Unidade Popular e a transição para a ditadura de Pinochet.
Tal como o Brasil, o Chile ainda precisa se voltar mais para esse duro momento histórico nas
ficções, mas acreditamos que eles seguem esse caminho, principalmente com o sucesso do
filme No (2012), de Pablo Larraín, que retrata o momento histórico de um plebiscito nacional
que determinaria se o General Pinochet permaneceria no governo do país após 15 anos de
ditadura. O filme referido, tal como Machuca, propõe outra abordagem para o período
histórico, contado através de uma comédia.
Já no Brasil, vimos que por causa da falta de condições financeiras de produção e por
causa da censura, poucos filmes foram realizados contestando o seu período vigente. Ao
longo dos anos 80 e 90, o número de obras cresceu, com alguns filmes já citados como Pra
Frente Brasil (1982) e O que é isso, companheiro? (1997). Na televisão, tivemos a minissérie
da Rede Globo Anos Rebeldes (1992), escrita por Gilberto Braga, que pela primeira vez
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mostrou, ficcionalmente, para um grande público, cenas de violência, censura e perseguição
ocorridas durante o regime militar.
Politicamente, o Estado foi rever a nossa história mais tardiamente do que o nosso país
vizinho 53, o que refletiu também na nossa expressão artística. Na década de 2000, muitos
foram os filmes que abordaram o assunto, e O ano em que meus pais saíram de férias se
destacou por contar uma história sobre um período traumático de uma maneira mais lúdica, e
novamente ressaltamos a existência da protagonista criança como fio condutor da narrativa.
O filme refletiu um pouco da experiência de vários integrantes de sua equipe e conseguiu
quebrar alguns estereótipos sobre a questão do futebol – visto em filmes anteriores sobre a
ditadura como apenas uma forma de alienação, um antagonismo à militância.
Mais recentemente, observamos a ditadura ser tema de outras produções, no cinema e
na televisão. A minissérie da Rede Globo Queridos Amigos (2008), que se passa alguns anos
após o fim do regime militar, mostrando as consequências do regime no grupo de amigos que
havia se reunido pela última vez ainda durante o período militar. Mostra a volta de exilados e
os novos desafios políticos do país. Outro exemplo é a novela do SBT Amor e Revolução
(2012), que possuía a ditadura como eixo principal da trama e também tratava de outros
assuntos significativos do país entre os anos 60 e 80, como a moda, a música e o impacto da
chegada da televisão na família brasileira. Além de um número crescente de documentários
sobre o período, destacamos os filmes A memória que me contam (2012), de Lúcia Murat e
Hoje (2011), de Tata Amaral, que assim como O ano em que meus pais saíram de férias,
procuram uma abordagem mais pessoal e intimista do tema histórico.
No capítulo 3, através da análise das categorias narrativas, mostramos a relação do
enredo e do contexto representado com os signos técnicos e narrativos dos filmes,
reafirmando várias concepções a respeito do estudo do texto e contexto, e de que a
interpretação de uma obra não pode ser feita de forma dissociada. Que os elementos do
contexto importam como um elemento que desempenha um papel na constituição da estrutura
e se torna interno, junto ao texto (CANDIDO, 1976, p.5).
As categorias narrativas foram trabalhadas de maneira a dialogar com os elementos da
linguagem cinematográfica – como os planos e os movimentos de câmera –, de forma a
explicar as escolhas estilísticas dos filmes. As personagens, através das suas caracterizações e
opiniões, acabam por refletir o contexto social e histórico da época e a ideia de que a
construção do espaço fílmico vai além de uma simples necessidade de caracterização de um
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ambiente; ela está repleta de significação e refletem o amadurecimento das personagens
protagonistas.
A escolha da perspectiva narrativa dos filmes, que nos conta a história através do ponto
de vista da criança foi feita, concluímos, para dar uma nova dimensão em relação à temática
da obra, arejar o tema e fazer com que os compreendamos de forma mais humana, através do
cotidiano das personagens.
Acreditamos que as escolhas dos planos silenciosos e dos jogos de luz e sombra
presentes em Kamchatka e O ano em que meus pais saíram de férias conseguiram traduzir
todo o clima tenso da ditadura militar, como também traduziu em imagens a opção de uma
categoria narrativa que privilegiava o olhar da criança. O silêncio e a solidão de Mauro, junto
com os demais elementos, traduziram esta época em que não se podia falar tudo. O silêncio da
casa de Harry e os jogos como resposta às suas perguntas mais diretas traduziram uma época
em que não se podia saber de tudo. Vimos nos três filmes que a alteração nas imagens surge
de forma propositada, através de uma escolha estética para trabalhar um efeito narrativo. Seja
quando Gonzalo Infante olha com espanto para as ações narrativas, seja quando, na
desocupação do assentamento onde Pedro Machuca mora, o tom da imagem literalmente
muda e a câmera passa a tremer, intensificando a aflição e a violência do momento.
No esforço de pensar possíveis marcas de gêneros dos filmes de ditadura ou marcas
estilísticas de filmes de ditadura com protagonista infantil, enxergamos uma tendência dos
filmes estudados em buscar o efeito testemunhal ou confessional, uma busca da representação
colateral, mediada e interpessoal da violência, muitas vezes expressas nos silêncios, ou
através de metáforas ou associações. No caso de Machuca, acreditamos que esse olhar infantil
é um recurso que permite mostrar a violência para gerações mais jovens de espectadores, mas
ainda assim uma representação colateral. Um recurso comum nos três filmes é mostrar a
questão da alteridade, da convivência com o novo e sua adaptação, a construção da amizade, a
pré-adolescência, e o crescimento e a assimilação progressiva a esse novo mundo.
O capítulo 4, que surgiu como um desmembramento de questões que não conseguimos
tratar detalhadamente nos capítulos anteriores, procura abordar justamente como as escolhas
narrativas e estéticas resultam no tratamento de algumas situações nos filmes estudados,
procurando situar essas escolhas enquanto efeito dos filmes de ditadura. Em Kamchatka, ao
invés de imagens explícitas da ditadura, vemos a angústia de uma família cuja rotina muda
drasticamente; em Machuca, temos retratado alguns aspectos do governo de Allende em
movimentos sutis, como a distribuição da alimentação (que Gonzalo participa) e da própria
inclusão dos alunos carentes no colégio privado. Vimos também, através do olhar de Gonzalo,
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uma Santiago bipolarizada, numa divisão extrema de classes. Em O ano em que meus pais
saíram de férias, existem elementos mais amenos que representam um dos piores momentos
da ditadura; São Paulo, especialmente no Bom Retiro, é caracterizado com um espaço social,
de convivência, de lidar com o diferente, e de misturas – que caracteriza o Brasil
miscigenado. Também, como falamos no começo dessa parte, observamos o tratamento dado
ao futebol no filme: acreditamos que ele tenha conseguido expressar das duas formas o
sentimento do povo brasileiro: a tensão perante a ditadura militar e a alegria e sociabilidade
que o futebol proporciona.
Podemos concluir, enfim, que, nos filmes que estudamos, as categorias narrativas foram
utilizadas de forma a caracterizar os filmes de ditadura que contam sua história a partir do
protagonista infantil. A ditadura mostrada em cenas cotidianas, a suavidade do ponto de vista,
a leveza com que vamos absorvendo a crueldade dos momentos históricos; tudo isso é uma
forma de caracterização desse gênero, dessa vertente de gênero construída histórica e
socialmente. Do ponto de vista narrativo, consideramos que os filmes estudados caracterizam
bem suas personagens e seu espaço narrativo dentro do que a história dos filmes deseja
contar: mostrando incertezas, inseguranças e incoerências humanas.
Acreditamos também que ampliamos a noção histórica a respeito das cinematografias
da Argentina, Chile e Brasil, como também contribuímos na interpretação de três filmes
relevantes para a história do cinema, e que tem uma importância por construírem esse olhar
sutil sobre temáticas importantes no contexto histórico e mundial. Kamchatka, Machuca e O
Ano em que meus pais saíram de férias nos ajudam a produzir sentidos e nos estabelecem um
olhar acerca do cinema que, além de arte e espetáculo artístico, se faz importante porque
comunica pensamentos, veicula ideias, exprime sentimentos (BETTON, 1987, p.2).
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APÊNCICE A – Lista de filmes citados
Formato: Título original (título nacional, quando houver). Diretor (es). Ano. País (es) de
produção.




























The Kid (O garoto). Charles Chaplin. 1921. Estados Unidos.
La guerre des boutons (A guerra dos botões). Yves Robert. 1962. França.
Die Blechtrommel (O tambor). Volker Schlöndorff. 1979. Alemanha, França, Polônia
e Iugoslávia.
Valentín. Alejandro Agresti. 2002. Argentina.
La faute à Fidel! (A culpa é do Fidel!). Julie Gavras. 2006. França.
Stella. Sylvie Verheyde. 2008. França.
Tomboy. Céline Sciamma. 2011. França.
The boy in the stripped pyjamas (O menino do pijama listrado). Mark Herman. 2008.
Inglaterra e Estados Unidos.
Acne. Federico Veiroj. 2007. Uruguai, Estados Unidos, Espanha, Argentina e México
El laberinto del fauno ( O labirinto do fauno). Guillermo del Toro. 2006. México e
Espanha.
Le gamin au vélo (O garoto da bicicleta). Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne. 2011.
Bélgica, França e Itália.
Lo non ho paura (Eu não tenho medo). Gabriele Salvatores. 2003. Itália.
Anche ibero va bene (Estamos bem mesmo sem você). Kim Rossi Stuart. 2006. Itália.
Kamchatka. Marcelo Piñeyro. 2002. Argentina e Espanha.
Machuca. Andrés Wood. 2004. Chile, Espanha, Reino Unido e França.
O ano em que meus pais saíram de férias. Cao Hamburguer. 2006. Brasil.
Infancia Clandestina (Infância Clandestina). Benjamín Ávila. 2011. Argentina e
Brasil.
The birth of a nation (O nascimento de uma nação). David W. Griffith. 1915. Estados
Unidos.
Schindler’s List (A lista de Schindler). Steven Spielberg. 1993. Estados Unidos.
Saving Private Ryan (O resgate do soldado Ryan). Steven Spielberg. 1998. Estados
Unidos.
Platoon. Oliver Stone. 1986. Estados Unidos e Inglaterra.
Train de vie (Trem da vida). Radu Mihaileanu. 1998. França
Joyeux Noël (Feliz Natal). Christian Carion. 2005. Alemanha, França, Inglaterra,
Bélgica e Romênia.
Good Bye Lenin! (Adeus, Lenin). Wolfang Becker. 2003. Alemanha.
Au revoir les enfants (Adeus, meninos). Louis Malle. 1987. França.
La lengua de las mariposas (A língua das mariposas). José Luis Cuerda. 1999.
Espanha.
Otac na sluzbenom putu (Quando papai saiu em viagem de negócios). Emir Kusturica.
1985. Iugoslávia.
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La vita è bella (A vida é bela). Roberto Benigni. 1997. Itália.
Il pleu sur Santiago (Chove sob Santiago). Helvio Soto. 1976. França e Bulgária.
Garage Olimpo. Marco Bechis. 1999. Argentina.
Crónica de uma fuga (Crônica de uma fuga). Adrián Caetano. 2006. Argentina
O que é isso companheiro? Bruno Barreto. 1997. Brasil.
Nunca fomos tão felizes. Murilo Salles. 1984. Brasil.
La historia oficial (A história oficial). Luis Puenzo. 1985. Argentina.
La noche de los lápices. Héctor Olivera.1986. Argentina.
La amiga. Jeanine Meerapfel. 1988. Argentina.
Un muro de silencio. Lita Stantic. 1993. Argentina.
La amarga verdad. Carlos Borcosque. 1945. Chile.
El hombre que se llevaron. Jorge Délano. 1946. Chile.
Missing (Missing – Desaparecido, um grande mistério). Costa Gavras. 1982. Estados
Unidos.
La espiral. Armand Mattelart, Jacqueline Meppiel, Valérie Mayoux. 1975. França
La batalla de Chile, la lucha de un pueblo sin armas. Patricio Guzmán. 1975,1976 e
1979. Chile.
Historias del fútbol. Andrés Wood. 1997. Chile.
El desquite. Andrés Wood. 1999. Chile.
La fiebre del Loco. Andrés Wood. 2001. Chile e México.
Terra em transe. Glauber Rocha.1967. Brasil.
Cabra marcado para morrer. Eduardo Coutinho. 1984. Brasil.
Dona flor e seus dois maridos. Bruno Barreto. 1976. Brasil.
Pra frente Brasil. Roberto Farias. 1982. Brasil.
O beijo da mulher aranha. Hector Babenco. 1985. Brasil.
Cabra Cega. Toni Venturi. 2004. Brasil.
Quase dois irmãos. Lúcia Murat. 2004. Brasil.
Zuzu Angel. Sérgio Rezende. 2006. Brasil.
Batismo de Sangue. Helvécio Ratton. 2006. Brasil.
Castelo Rá-Tim-Bum, o filme. Cao Hamburguer. 1999. Brasil.
O menino, a favela e a tampa da panela (curta metragem). Cao Hamburguer. 1995.
Brasil.
Frankstein Punk (animação em curta metragem). Cao Hamburguer e Eliana Fonseca.
1986. Brasil.
Garota das telas (animação em curta metragem). Cao Hamburguer. 1988. Brasil
Caçada ao pantanal (animação em curta metragem). Cao Hamburguer. 1990. Brasil.
Xingu. Cao hambúrguer.2012. Brasil.
Cidade de Deus. Fernando Meirelles e Kátia Lund. 2002. Brasil
Tropa de Elite. José Padilha. 2007. Brasil
Tropa de Elite 2: o inimigo agora é outro. José Padinha.2010. Brasil.
Central do Brasil. Walter Salles. 1995. Brasil.
Abril despedaçado. Walter Salles. 2001. Brasil
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Futebol em Família. Rui Costa. 1938. Brasil.
Tietê. Cao Hamburguer. 1993. Brasil.
No. Pablo Larraín. 2012. Chile.
A memória que me contam. Lúcia Murat. 2012. Brasil
Hoje. Tata Amaral. 2011. Brasil.
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APÊNCICE B – Lista de séries televisivas citadas
Formato: Título original. Autor. Ano. País(es) de produção. Canal de exibição.










Castelo Rá-Tim-Bum. Flávio de Souza e Cao Hamburguer. 1994 a 1997. Brasil. TV
Cultura.
Cidade dos Homens. Fernando Meirelles e Kátia Lund. 2002 e 2005. Brasil. Rede
Globo.
Filhos do Carnaval. Cao Hamburguer e Elena Soarez. 2006. Brasil. HBO.
No estranho planeta dos seres audiovisuais. Cao Hamburguer. 2008 e 2009. Brasil.
Canal Futura.
Família Imperial. Cao Hamburguer, Mariana Trench Barros e Teodoro Poppovic.
2012. Brasil. Canal Futura.
Pedro e Bianca. Cao hambúrguer, Teodoro Poppovic e Thiago Dottori. 2012. Brasil.
TV Cultura.
Anos Rebeldes. Gilberto Braga. 1992. Brasil. Rede Globo.
Queridos Amigos. Maria Adelaide Amaral. 2008. Brasil. Rede Globo.
Amor e Revolução (telenovela). Tiago Santiago. 2011 e 2012. Brasil. SBT.

