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“I hate wise men because they are lazy, cowardly, and prudent.
To the philosophers' equanimity, which makes them indifferent
to both pleasure and pain, I prefer devouring passions. The sage
knows neither the tragedy of passion, nor the fear of death, nor
risk and enthusiasm, nor barbaric, grotesque, or sublime
heroism. He talks in proverbs and gives advice. He does not
live, feel, desire, wait for anything. He levels down all the
incongruities of life and then suffers the consequences. So much
more complex is the man who suffers from limitless anxiety. The
wise man's life is empty and sterile, for it is free from
contradiction and despair. An existence full of irreconcilable
contradictions is so much richer and creative. The wise man's
resignation springs from inner void, not inner fire. I would
rather die of fire than of void.” (CIORAN, E. M. – On The
Heights of Despair)
“Aqui está e ficará; contemplai o seu heróico silêncio.”
(Frase inscrita por Hélio Oiticica em sua obra-homenagem a
‘Cara de Cavalo’, assaltante procurado e morto pela polícia em
1966)

RESUMO
Esta dissertação examina a hipótese de que os filmes constantes do corpus —
Meteorango Kid - Herói Intergaláctico e Superoutro — partilham uma produção de
encanto similar, a saber, uma poética que estabelece relações peculiares com a noção de
herói clássico — em especial, de negação, de reapropriação e de ressignificação —,
inclinando-se, ao mesmo tempo, para a construção de anti-heróis. O desenvolvimento
analítico, então, busca compreender a natureza destes personagens principais em duas
etapas: primeiramente, os protagonistas foram observados em seu lugar no texto fílmico;
posteriormente, comparamos os achados da análise das obras entre si e também em
relação a modelos já estabelecidos de heróis, na tentativa de encontrar similitudes e
diferenças. Antes mesmo da consolidação de nossa hipótese fundamental, ambas as
obras foram analisadas em sua imanência, interpretadas dentro de seus limites de texto;
para tal, utilizamos a matriz metodológica da Poética do Cinema. A hipótese que
introduz este resumo é resultado, a priori, da apreciação dos filmes, e foi ganhando
forma por meio da leitura do referencial teórico acerca dos temas do herói e do Cinema
Marginal.
Palavras-chave: Cinema brasileiro. Herói. Poética do Cinema. Meteorango Kid – Herói
Intergaláctico (filme). Superoutro (filme).

ABSTRACT
This dissertation hypothesizes that the poetics of the films of our analytic corpus —
Meteorango Kid - Herói Intergaláctico and Superoutro — establishes distinct relations
with the notion of classic hero — especially relations of denial, reappropriation and
resignification —, leaning towards the construction of anti-heroes. The analytical
process, therefore, aims to understand the nature of those main characters in two steps:
first, by observing the protagonists in its place in the film text; later, by comparing the
findings of the analysis of the films to each other and also in relation to prior models of
heroes in an attempt to find similarities and differences. Even before the consolidation
of our main hypothesis, both films were analyzed immanently, interpreted within their
limits of text; for this, we use the methodological matrix founded by Professor Wilson
Gomes called Poética do Cinema. The hypothesis that introduces this abstract is the
result, a priori, of watching the movies, and was shaped by the reading of the published
works on the issues of the hero and of the Cinema Marginal.

Keywords: Brazilian Cinema; Hero; Film Poetics; Poética do Cinema; Meteorango Kid
– Herói Intergaláctico (film). Superoutro (film).
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INTRODUÇÃO
De certa forma, esta pesquisa se iniciou a partir de uma hipótese de natureza
metodológica; desejávamos estudar um certo número de filmes pertencentes ao
movimento chamado Cinema Marginal brasileiro por meio de uma perspectiva
imanente de análise e, como consequência, acabaríamos por testar os resultados da
aplicação de uma metodologia imanentista a filmes que, no de correr da história da
teoria, da crítica e do pensamento acadêmico sobre o cinema brasileiro, foram
repetidamente interpretados à luz dos acontecimentos sociais que lhes circunscreviam
— ou seja, numa perspectiva contextual, não-imanente.
A metodologia que utilizaremos para as análises dos filmes de nosso corpus — a
Poética do Cinema — se mostrou bastante eficaz no que tange à análise interna,
imanente, textual de obras cinematográficas específicas1, de estilos pessoais refletidos
na chamada autoria2, e de programas e estratégias poéticas mais especificamente
emocionais3. Contudo, ainda que as análises realizadas no Laboratório de Análise
Fílmica do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas
(POSCOM) da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia — casa
da criação da Poética do Cinema e onde diversas aplicações da metodologia foram
realizadas — tenham se debruçado, durante algum tempo, sobre a poética do NeoRealismo italiano, esta foi a única incursão do grupo no terreno dos filmes ‗de
movimento‘; o interessante, além disso, é que uma considerável fatia das conclusões
acerca dos filmes analisados apontava para um programa de efeitos emocionais — o que
contradiz, em parte, o discurso hegemônico sobre o movimento, que costuma relacionálo às vanguardas de tendência moderna que emergiam no período ou alguns poucos
anos depois (como a Nouvelle Vague francesa ou o Cinema Novo brasileiro) e que
tinham nas estratégias de viés cognitivo sua principal ferramenta para produzir efeitos

1

Cf. A construção narrativa e plástica do filme Matrix (CANGUÇU, 2008).
Cf. A poética dos anjos caídos: um estudo sobre o cinema de Wong Kar-Wai (CARVALHO, 2004);
Modos de explorar os ―tempos mortos‖: uma análise da composição audiovisual de Gerry (2002),
Elefante (2003) e Últimos Dias (2005), de Gus Van Sant; (FIGUEIROA, 2009); O estilo horrível: análise
dos mecanismos de produção de encanto em quatro filmes de horror de José Mojica Marins
(BRAGANÇA, 2008).
3
Cf. Coração de ouro: o cinema melodramático de Lars Von Trier (RODRIGUES, 2006). Também os já
citados trabalhos de Carvalho (2004) e de Bragança (2008).
2
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anti-ilusionistas, de desconstrução da obra e do seu encanto por meio dos mecanismos
de expressão da própria obra.
Assim, os usos feitos da Poética do Cinema se voltaram muito raramente a filmes ‗de
movimento‘, e tal preferência é perfeitamente compreensível: por conta do grande
volume discursivo acerca deste tipo de filme — discursos estes, de maneira geral,
sobremaneira engajados politicamente, e que, normalmente, tendem a resumir as
possibilidades poéticas destes filmes dentro daquilo que o movimento tem como
proposta ou manifesto —, cremos ser razoavelmente complicado separar o contexto do
texto; a ética ou a política, da estética.

É preciso que afirmemos, porém, que não estamos caindo na muito ingênua noção de
que filmes não pertencentes a movimentos político-estéticos seriam objetos artísticos
‗ideais‘, etéreos, descolados do tempo, da sociedade e do ‗terreno‘ cultural de onde
emergiram. Um filme como E o vento levou (Gone with the Wind, 1939, Victor
Fleming), mesmo que seja um filme menos engajado, a priori, não é um filme menos
político do que Uma mulher é uma mulher (Une femme est une femme, 1961, Jean-Luc
Godard); ao menos, não em sua latência, na reprodução de seu Zeitgeist e das relações
de poder que o circunscreviam. De fato, o primeiro filme é tão representativo do seu
modelo de produção — seja estética ou politicamente — quanto o segundo, do seu.

A questão, todavia, é que os filmes produzidos na esteira da Segunda Guerra Mundial e
do Maio de 68, por exemplo, por conta da grandeza histórica de acontecimentos como
estes, foram indissociavelmente ligados, pelo discurso que se produziu acerca destes
filmes, aos seus contextos. É o caso dos já citados trabalhos do Laboratório de Análise
Fílmica acerca do Neo-Realismo italiano: poderíamos nos perguntar, dadas as
conclusões das pesquisas, em que medida a forte tendência ao encanto emocional que
estes filmes agenciam teria sido obscurecida pelos discursos acerca das inclinações
políticas do movimento?

Uma outra questão de ordem teórico-metodológica deve ser esclarecida: não se
pretende, nesta pesquisa, estabelecer qualquer tipo de hierarquia em relação a
metodologias textuais e metodologias contextuais. A escolha por uma metodologia
imanente é produto mais do nosso problema de pesquisa, ou seja, compreender as
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poéticas dos filmes do corpus, interpretando os filmes por eles mesmos, do que de uma
escolha realizada aprioristicamente, por motivos de preferências pessoais. As
contribuições acadêmicas dos Cultural Studies, como exemplo de metodologia
contextual preocupada em entender o mundo no texto e o texto no mundo, são
inegáveis; também o são as reflexões textualistas de Christian Metz (1977) acerca do
estatuto do Cinema como linguagem e criação da sua Grande Sintagmática da Faixa
Imagem, que possibilitou aos analistas uma distinção mais nítida dos tipos de planos
componentes de um filme. Entretanto, nenhuma destas parecia apresentar o ‗olhar‘
analítico que o objetivo de nosso trabalho demandava. A escolha por uma metodologia
de poética é, portanto, uma escolha que parte do problema de pesquisa.

Os Heróis à Margem

No decorrer da pesquisa, mais especialmente no período da fruição dos filmes do
movimento, outras questões foram surgindo e nos levando um pouco para além dos
limites daquele que era o nosso objeto de estudo inicial, o Cinema Marginal brasileiro.
Ainda mais especificamente: quando da apreciação de Meteorango Kid — Herói
Intergalático (1969, André Luiz de Oliveira) e Superoutro (1989, Edgar Navarro), a
ideia principal deste trabalho surgiu, ainda que disforme, algo como uma intuição: estes
filmes pareciam engendrar, através de sua poética, uma noção de herói que estabelece
relações epistemologicamente significativas com aquilo que poderíamos conceber como
a forma ‗clássica‘ do herói, e se aproxima consideravelmente da noção de anti-herói.

Com esta ideia em mente, realizamos um mapeamento do campo acadêmico das
pesquisas em Cinema, buscando trabalhos que tratassem da relação entre estes dois
filmes e a questão do herói, ou de trabalhos que se aproximassem desta relação. Tendo
com base alguns dos principais bancos de textos acadêmicos — Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD); o Banco de Teses ligado ao Portal de
Periódicos da CAPES; os repositórios da Universidade de São Paulo (USP), da
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), da Universidade Federal Fluminense (UFF), da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS), da Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRGS) e da Universidade Federal da Bahia (UFBA) —, descobrimos que não havia
qualquer pesquisa publicada que se aproximasse desta hipótese. Mais ainda:
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encontramos um número muito reduzido de textos acadêmicos (monografia de
conclusão de curso de graduação, dissertação de mestrado, tese de doutorado, artigos,
ensaios ou livros) que discutam estes filmes, mesmo por meio de uma perspectiva nãoimanente.
Nos nove textos constantes do livro Cinema Marginal — A Representação em seu
Limite (RAMOS, 1987), Meteorango Kid encontra-se citado em oito; das sete mostras e
ciclos de cinema citadas no mesmo livro, consta em quatro. Por outro lado, neste
mesmo livro, Ramos dedica apenas uma página a uma sinopse de Meteorango Kid;
Ismail Xavier (2006) comenta o filme em três linhas no seu Cinema Brasileiro
Moderno; em Cinema Marginal Brasileiro, Luiz Otávio de Santi (2004) publica uma
sinopse de meia página sobre o filme; em um artigo intitulado O cinema curtição dos
anos 60/70: Câncer, Sem essa aranha e Meteorango Kid, Castelo Branco (2009) estuda
Câncer (1968, Glauber Rocha), Sem Essa, Aranha (1970, Rogério Sganzerla) e
Meteorango Kid, dedicando pouco mais de uma página ao último. Como vemos no
resumo de seu trabalho, seu objetivo é realizar uma análise de natureza
comparativa/contextual:

[neste artigo] reflete-se sobre como parcelas da arte jovem, nas décadas de
1960 e 1970, se valiam deste "cinema curtição" para tensionar os limites
históricos de sua época. Do ponto de vista do trabalho os filmes possibilitam
compreender como estes cineastas utilizavam filmes experimentais para,
articulando horror e humor, driblar a censura e configurar um discurso jovem
e contestatório não apenas no âmbito macro-político, mas tematizando
aspectos do cotidiano urbano brasileiro nos anos de chumbo (CASTELO
BRANCO, 2009, p. 1).

Porém, como dissemos, nenhum desses textos propõe uma análise interna de
Meteorango Kid. Superoutro, por sua vez, não foi identificado como objeto de análise
em nossas pesquisas acerca de trabalhos realizados em âmbito acadêmico — nem
através de uma perspectiva imanente, nem nas searas que discutem o filme na sua
relação com seu contexto. Fora do âmbito da pesquisa, é possível encontrar apenas um
número pequeno de textos — resenhas e críticas — acerca deste.

Mais uma vez, então, se mostrou interessante a utilização de uma metodologia
imanentista como a Poética do Cinema, uma vez que as obras que estudaremos são
filmes aos quais a academia dedicou ínfima energia de análise ou mesmo de discussão
13

teórica. Assim, pareceu-nos mais proveitosa a utilização de um método que ‗deixasse o
filme falar‘, que se aproximasse, numa dimensão mesmo fenomenológica, do filme em
si — considerando, porém, que o filme, como texto, só existe, ‗em si‘, no outro —
quando da sua apreciação, ou seja, na subjetividade que lhe frui. Após estas primeiras
análises internas, outros trabalhos dotados de perspectivas metodológicas que
relacionassem estes filmes e o seu contexto seriam bem-vindos, evidentemente.

Nesta altura, a questão específica acerca do Cinema Marginal havia se tornado um tema
secundário, acessório, não mais fundamental na pesquisa. É fato que autores como
Fernão Ramos (1987; 2000; 1990) Ismail Xavier (2004), Luiz Otávio De Santi (2004) e
André Setaro (2010) consideram Meteorango Kid — Herói Intergalático como
representante baiano legítimo do movimento do Cinema Marginal; porém, Superoutro,
de 1989, não se encontra dentro das fronteiras cronológicas do movimento, que, de
acordo com a maioria dos autores citados acima, perde seu fôlego e tem seu fim em
meados da década de setenta. Todavia, acreditamos que Superoutro não apenas revisita,
mas reproduz, de maneira significativa, aquilo que Ramos (1987) chama de estética
marginal (composta por elementos que o autor define como de agressão, de estilização
e de fragmentação narrativa). Ambos os filmes, separados por vinte anos, partilham,
em nossa opinião, uma poética bastante similar — tanto no que tange à poética
marginal, quanto no que diz da questão acerca do herói. Dessa forma, uma questão
secundária surge ainda em nosso trabalho: a de que a poética presente em Superoutro
tem uma forte relação de proximidade com a poética marginal e que o filme pode ser
compreendido como uma forma de continuação, de desdobramento, de ‗eco‘ poético de
Meteorango Kid.

Como explicamos mais acima, não encontramos qualquer texto acadêmico que
proponha uma análise interna de Meteorango Kid ou mesmo uma análise de qualquer
natureza realizada sobre Superoutro; entretanto, em um texto crítico de André Setaro
(2009), encontramos algo como um gérmen da hipótese que já havíamos concebido: a
de uma relação bastante próxima entre ambos os filmes. Setaro (2009), em uma resenha
intitulada A redenção de Meteorango Kid em Superoutro, afirma que Superoutro é
‗filho‘ de Meteorango Kid, e que o personagem principal do primeiro pode ser
considerando como uma extensão do personagem principal do segundo.
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Finalmente, então, temos uma hipótese fundamental: a de que Meteorango Kid e
Superoutro promovem uma reapropriação/ressignificação do herói ‗clássico‘ e
estabelecem personagens principais com fortes características anti-heróicas. O trabalho
abarca ainda uma sub-hipótese: a de que, no caso de Meteorango Kid, características
significativamente picarescas dariam o contorno do personagem principal. Além disso,
discutimos ainda uma questão de pesquisa: a de que, na poética de Superoutro, seria
possível identificar fortes marcas da estética marginal.

Como matriz teórica de nossas hipóteses principal e sub-hipótese, usaremos os estudos
de Joseph Campbell (2004) presentes no livro O Herói de Mil Faces, no qual o autor
estabelece as principais características deste que seria o herói clássico (ou monomítico,
como Campbell o chama). Secundariamente, levamos em conta outros textos que
embasem a ideia mais geral de Campbell; são eles Mito e Realidade (ELIADE, 1972),
Chegando ao Inconsciente (JUNG, 1964), Os Mitos Antigos e o Homem Moderno
(HENDERSON, 1964) e Poética (ARISTÓTELES, 2000). Para a discussão acerca do
anti-herói, os textos básicos são O Que é Herói (FEIJÓ, 1984), O Herói (KOTHE,
1985) e A Saga do Anti-herói (GONZÁLEZ, 1994). Os já citados livros de Kothe e
Feijó também nos serviram para o estabelecimento das características do que viria a ser
o herói pícaro ou picaresco. Além destes, utilizamos ainda A Dialética da Malandragem
(CÂNDIDO, 1985), mas o texto fundamental desta pequena ontologia do pícaro foi o já
mencionado livro de González.
Cremos ser necessária uma justificativa acerca da escolha pela discussão do tema do
herói; mesmo que este tenha sido um motivo que emana das obras, o mero fato de
emanar da obra não faz de um objeto algo epistemologicamente fundamental ou mesmo
significativo. Entretanto, como consta no Capítulo 3, o tema do herói é um dos mais
antigos e perenes na produção simbólica da humanidade, indo, por exemplo, desde a
Epopéia de Gilgamesh — passando por Dom Quixote de la Mancha (SAAVEDRA,
2012), por Ulisses (JOYCE, 2005) e por Macunaíma (ANDRADE, 1988) — até obras
contemporâneas de plataformas diversas que alcançaram grande sucesso comercial, a
exemplo dos livros O Senhor dos Anéis, de autoria de J. R. R. Tolkien, que foram
adaptados para o cinema pelo diretor Peter Jackson; ou Superman, revista em
quadrinhos criada por Joe Shuster e Jerry Siegel, que também teve versões
cinematográficas. Dessa forma, então, o tema do herói já demonstra expressiva
15

pertinência. Para além disso, é preciso explicitar ainda que o herói não é apenas um
símbolo, no sentido de representar questões profundas da humanidade, mas é uma
ferramenta textual, um mecanismo poético, como veremos também no Capítulo 3. Dito
de outra forma, queremos indicar que não é simplesmente a estória que abarca e guia o
herói, mas que a figura do herói e suas contingências poéticas guiam também a estória,
dando-lhe, muitas vezes, o ‗tom‘ e a forma. Por último, é quase desnecessário dizer que
muitas pesquisas já foram realizadas acerca do herói, seja tematizando sua fase helênica,
suas versões medievais, seus exemplos na literatura ou ainda suas variantes
contemporâneas no cinema4; entretanto, um mapeamento do campo acadêmico das
pesquisas em cinema nos evidenciou uma lacuna no que tange à produção teórica
dedicada a investigar a questão do herói no cinema nacional, ao menos a partir de uma
perspectiva interna de análise.
Quanto à questão de pesquisa acerca da relação entre Superoutro e o Cinema Marginal,
nos foram fundamentais os livros Cinema Marginal: a representação em seu limite
(RAMOS, 1984); Enciclopédia do Cinema Brasileiro (RAMOS & MIRANDA, 2000);
Cinema Brasileiro Moderno (XAVIER, 2008) e História do Cinema Brasileiro
(RAMOS, 1990), além de alguns artigos presentes no livro Cinema Marginal Brasileiro
(PUPPO, 2004), como No Meio da Tempestade (ARAUJO, 2004); Cinema Marginal?
(BERNADET, 2004) e O Cinema Marginal Revisitado, ou o Avesso dos Anos 90
(XAVIER, 2004).

Esta questão de pesquisa, ao conectar Superoutro e Cinema Marginal, termina por
fortalecer o elo entre os dois filmes de nosso corpus, tornando-o mais coerente e
uniforme; não apenas ambos contam com anti-heróis e desenham relações interessantes
e algo semelhantes quanto ao herói clássico, mas têm como ‗pano de fundo‘ uma matriz
estética/formal comum: a do Cinema Marginal.

4

Inúmeros trabalhos se debruçaram sobre a questão do herói no cinema, em especial o americano.
Apenas a título de exemplo, citaremos alguns: Damnation et rédemption de la figure du héros dans le
cinéma néoclassique hollywoodien (FLORES, 2013); Percy Jackson: um herói mitológico no século XXI
(PEIXE, 2013); The Gangster as Tragic Hero (WARSHOW, 1948); Poppaea Serpens: construções
cinematográficas da anti-heroína da antiguidade (RODRIGUES, 2013); Super-heróis ou celebridades
midiáticas? Crise de identidade e suas representações em filmes do Homem-Aranha e do Super-Homem
(MAGNO & FERRARAZ, 2009); entre outros.
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A dissertação divide-se, finalmente, em seis etapas: a presente introdução, na qual
evidenciamos questões que antecederam o texto e descrevemos brevemente o
desenvolvimento desta pesquisa; o Capítulo 1, intitulado Metodologia, que discute
panoramicamente algumas matrizes teórico-metodológicas de análise, além de explicitar
os pressupostos e a aplicabilidade da Poética do Cinema e de destacar relações de
proximidade e de distanciamento entre a metodologia que utilizaremos e as outras que
apresentamos; o Capítulo 2, O Herói: modelos e desmodelos, que desenvolve uma
descrição dos tipos de heróis que nossa hipótese fundamental e sub-hipótese
contemplam — o herói clássico ou monomítico e o anti-herói pícaro; o Capítulo 3, A
Estética Marginal: a forma disforme, no qual elencamos os principais traços formais do
movimento do Cinema Marginal, uma vez que uma questão cara a esta pesquisa tem
como tema a relação entre este movimento e Superoutro; o Capítulo 4, Análise dos
Filmes, onde analisamos Meteorango Kid e Superoutro; e por último, as Considerações
Finais, que revisam o trajeto realizado nesta dissertação, indicando as questões mais
importantes que foram suscitadas e apontando questões que este trabalho ainda deixa
em aberto.

17

1. METODOLOGIA
1.1. DA ANÁLISE DE FILMES: breve panorama metodológico
Propomos, nesta etapa desta dissertação, revisitar breve e panoramicamente algumas das
metodologias de análise de filmes que emergiram no século XX, com o objetivo de
explicitar certas aproximações e certos distanciamentos entre estas e aquela que
decidimos utilizar neste trabalho — a Poética do Cinema. Através do apontamento
destas aproximações e destes distanciamentos, acreditamos ser possível desenhar, mais
nitidamente, os contornos da metodologia que utilizaremos. Com isso, como já
explicamos na parte introdutória desta dissertação, não pretendemos auratizar aquela de
nossa escolha, nem diminuir a importância das metodologias das quais nos afastamos.
Na verdade, cremos que um método específico não pode ser considerado superior a
outro ontologicamente, em essência, a priori; acreditamos, de fato, que um método
pode servir melhor aos propósitos de uma pesquisa específica, o que quer dizer que a
validade, a importância e as qualidades de um determinado método só poderão ser
discriminadas a partir mesmo das respostas que este pode oferecer às perguntas
levantadas pelos problemas de dada pesquisa. Em uma entrevista concedida por Michel
Foucault e Gilles Deleuze, a questão da teoria ou do método como ferramenta específica
se põe de forma bastante clara quando os autores afirmam que

uma teoria é sempre local, relativa a um pequeno domínio [...]. Uma teoria é
como uma caixa de ferramentas. [...] É preciso que sirva, é preciso que
funcione. E não para si mesma. [...] É curioso que seja um autor que é
considerado um puro intelectual, Proust, que o tenha dito tão claramente:
tratem meus livros como óculos dirigidos para fora e se eles não lhes servem,
consigam outros, encontrem vocês mesmos seu instrumento (FOUCAULT &
DELEUZE, 2006, p. 69-71).

Em fins do Século XX, o pensador francês Jean Baudrillard escreveu que vivemos uma
―semiurgia de todas as coisas‖ (1991, p. 22); para além da produção sobre a matéria,
faríamos parte de uma sociedade que produz, acima de tudo, signos, potência
hermenêutica, produtos interpretáveis. Ora, ao menos desde Mitologias, escrito em 1957
por Roland Barthes, qualquer fenômeno da cultura parece ser passível de análise, ou,
senão, de algum tipo de exegese: detergentes, brinquedos, o rosto de Greta Garbo, A
Dama das Camélias. O filme, como fenômeno cultural — e mais, já que marcado pelo
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seu status de Arte5, e mais ainda, da Arte que incorporava todas as outras e refletia
como nenhuma o Zeitgeist da modernidade6 —, não apenas foi interpretado, discutido,
explicado, criticado, comentado, examinado, teorizado etc., mas, na segunda metade do
século XX, foi mesmo o objeto de uma disciplina acadêmica: a Análise Fílmica, que
David Bordwell (2005), em concordância com Jacques Aumont e Michel Marie
(2009a), afirma ter surgido, com alguma sistematização, em contexto universitário, em
meados da década de sessenta.

Analisar um filme, todavia, não é algo exclusivamente reservado aos profissionais
acadêmicos, críticos ou cinéfilos que se dedicam a tal atividade. Se analisar é a ―ação
de decompor um todo em suas partes componentes‖7, poderíamos dizer, sem incorrer
em erro, que todo comentário, escrito ou não, feito acerca de qualquer elemento da
expressão fílmica de uma obra determinada é, sim, uma sua análise, ainda que realizada
num registro informal, mesmo que não regida por métodos e conceitos caros aos
acadêmicos, ainda se o todo não tenha sido decomposto em cada um de seus elementos
constitutivos. A separação e identificação, por exemplo, das peripécias sofridas por um
personagem favorito; da performance deste ou daquele ator; dos matizes ou do preto-ebranco; de tal música, enquanto tal coisa acontecia na trama; de um objeto da mise-enscène e de seu significado no filme; enfim, distinções diversas de recursos percebidos, e
sua eventual interpretação, são práticas analíticas.
— Primórdios, Eisenstein e a Primeira Análise

É o caso exemplificado por Robert Stam (2006) em seu livro Introdução à Teoria do
Cinema, no capítulo intitulado A Teoria da Primeira Época do Cinema Mudo, no qual o
autor resgata alguns textos datados do final do século XIX e do início do século XX, ou
seja, do período mesmo do nascimento do cinematógrafo. Em um deles, constante do
jornal chinês Yo-shi-Bao e datado de 1899, o repórter, num relato sobremaneira
impressionista, conta como foi emocionante a visão de duas garotas ocidentais
dançando com um aspecto bobo, e logo após, dois homens lutando boxe; mais à frente,
5

Sobre a questão da ascensão do Cinema de forma de entretenimento para uma forma de Arte
reconhecida, conferir o texto Reflections on the Seventh Art (CANUDO, 1993).
6
Cf. BENJAMIN, 1994.
7
Cf. CUNHA, 1982.
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Stam menciona um relato do romancista russo Máximo Gorki, de 1896, que atenta para
a falta da cor e do som naquilo que chamou ―Reino das Sombras‖ (LEYDA, 1972 apud
STAM, 2006). Levando em conta essas breves ilustrações, podemos dizer que, às
primeiras exibições do cinematógrafo ao redor do mundo, sucedeu a publicação de
impressões sobre o que se via, e ainda mais importante, sobre determinados aspectos do
que se via, o que consistiria, se prescindíssemos de qualquer generosidade, em protoanálises de viés impressionista.
Todavia, enquanto o status do Cinema se deslocava do ‗mero‘ entretenimento para se
legitimar como forma artística, também a atividade interpretativa acerca do meio
ganhava contornos mais metodológicos. Poetika Kino, escrito em 1927, demonstra
grande inovação e já algum rigor em sua proposta, pois ―evocava não apenas a Poética
de Aristóteles, mas também a Poetika, uma obra formalista anterior [anterior ao Poetika
Kino] sobre a teoria literária‖ (STAM, 2006, p. 64). Alguns dos mais célebres
integrantes do Formalismo Russo tiveram seus textos publicados neste livro de 1927,
como Boris Eikhenbaum (Problems of Cine-Stylistics); Yury Tynyanov (The
Fundamentals of Cinema), e Viktor Shklovsky (Poetry and Prose in the Cinema). No
texto de Eikhenbaum, por exemplo, lemos:

O artista da fotogenia é o cameraman. Quando utilizada com fins de
‗expressividade‘, a fotogenia se transforma na ‗linguagem‘ da mímica, dos
gestos, dos objetos, dos ângulos de câmera, dos close-ups, das tomadas
longas e de outros elementos que são a base da cine-estilística (1974, p. 7).8

Como é possível observar nesta breve citação, o ensaio de Eikhenbaum conta com
grande número de aspas; essa estratégia aponta para uma certa desconfiança dos termos
utilizados, naturalmente, pelo fato de o texto ter sido escrito muito antes de as teorias do
cinema definirem sua terminologia de base. Porém, é impossível não atentar para a
qualidade extemporânea de suas observações — a utilização termos como ‗linguagem‘,
‗estilo‘, e outros constantes de diferentes partes do texto, como ‗sintaxe fílmica‘ e ‗cinediscurso‘, noções que viriam a ser estudadas apenas décadas mais tarde.

8

Todas as traduções constantes desta dissertação foram realizadas pelo autor, a não ser quando
explicitado.
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Longe de propor uma metodologia de análise, o texto de Eikhenbaum mantém suas
preocupações em torno dos ‗problemas‘ (como vemos em seu título) ligados à estilística
do Cinema, além de outros interrogantes acerca de diversas questões que seriam tratadas
com grande reverência no decorrer da História e da Teoria do Cinema. Em especial,
uma das questões trazidas pelo ensaio se destaca: Eikhenbaum propõe algo que chama
de ‗cine-frase‘, ou seja, ―um tipo básico de articulação que é, na verdade, percebida
como um segmento‖ (1974, p. 22), e que seria o elemento fundamental da criação do
cine-discurso.

O autor ainda vai além, propondo uma tipologia destas cine-frases, e afirmando que as
mesmas, segmentadas, resultariam num ‗cine-período‘. Não nos deteremos nos tipos
propostos (chamados de regressivo e progressivo), mas apontaremos, mais uma vez,
para a antecipação realizada por Eikhenbaum, principalmente em relação às incursões
de ordem linguística operadas pela metodologia da Grande Sintagmática, criada por
Christian Metz e reconhecidamente um dos métodos de análise fílmica mais importantes
da história do pensamento acerca do Cinema. O que é perceptível no texto de
Eikhenbaum, de maneira genérica, é a tentativa de oferecer à reflexão sobre o Cinema
algo de conceitual, de teórico — uma tentativa já bem-sucedida, pelo mesmo grupo do
Formalismo Russo, em relação à Literatura.

Um caso bastante particular e amplamente conhecido de análise fílmica se encontra
naquela que viria a ser a primeira da História, de acordo com Jacques Aumont e Michel
Marie (2009a): a análise9 de S. M. Eisenstein, escrita em 1934, sobre quatorze planos de
seu Encouraçado Potemkin (Броненосец Потёмкин,1925, Serguei Eisenstein). Antes
de ir à análise, Eisenstein ratifica sua posição em relação à montagem, afirmando que ―a
montagem é a sintaxe que permite construir corretamente cada fragmento isolado do
filme‖ (1969, p. 8). Mais à frente, explica que,

para demonstrar a interdependência plástica de planos sucessivos,
escolhemos de propósito não uma cena chocante, mas a primeira passagem
que nos veio: quatorze fragmentos sucessivos da cena que precede o tiroteio
na Escadaria de Odessa (p. 11).

9

Cf. EISENSTEIN, 1969.
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Finalmente, evidencia-se a proposta do diretor, ilustrada na análise: a alternância
plástica de dois temas (os barcos / a margem, o encouraçado / o povo) teria sua síntese
no plano do estandarte revolucionário. Para Eisenstein, é o surgimento deste plano que
―marca a linha de partilha das águas na composição e que, ao mesmo tempo, serve de
unificador ideológico para os dois grupos [os homens no barco e o povo de Odessa]‖
(1969, p. 12), o que resultaria numa dialética imagético/plástico-ideológica.

Neste texto, que é um texto normativo, além de uma análise, Eisenstein defende não
mais retornar e trazer ao cinema as artes clássicas — Literatura e Teatro —, mas buscar
o ‗eminentemente cinematográfico‘, a sua linguagem na forma pura (como o título deste
texto que citamos, Da pureza da linguagem cinematográfica, explicita), o que, para o
cineasta russo, residia na montagem, principal elemento de sua argumentação.

O que nos é mais caro, todavia, nesta análise de Eisenstein, levando em conta a própria
metodologia que usaremos, é o caráter aristotélico10 de sua noção de obra: tanto como
analista, quanto como autor, o cineasta russo procura o efeito, o estímulo, a destinação
específica daquela forma de montagem, naquela sequência: a saber, o esclarecimento, a
consciência de classe, a epifania ideológica. Como reiteração desta lógica aristotélica do
efeito da obra, num outro texto11, Eisenstein afirma que, na sua concepção, a forma do
filme

é a realização dessas disposições sobre um certo material, por meio da
criação e da correta organização dos estímulos capazes de provocar os
percentuais necessários, isto é, o lado efetivo e concreto da obra (2008, p.
201).

— Cinema, Linguística e Linguagem

Não incorreríamos em erro ao afirmar que a questão do método, no que diz respeito ao
ato de analisar filmes, encontra sua primeira forma mais bem definida e bem estruturada
na Grande Sintagmática da Faixa Imagem, proposta por Christian Metz (1977). Por
outro lado, Metz não foi pioneiro ao considerar o Cinema como uma linguagem, nem a
10

Trataremos das noções caras a Aristóteles em sua Poética no sub-tópico seguinte, no qual discutiremos
a metodologia da Poética do Cinema.
11
Cf. EISENSTEIN, S.M.. Método de realização de um filme operário. In: XAVIER, Ismail (org.). A
experiência do cinema: antologia. Rio de Janeiro: Edições Graal: Embrafilmes, p. 199-202, 2008.
(Originalmente publicado em 1925).
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tentar compreender como um filme se estrutura em suas partes componentes. Quatro
antes da publicação do ensaio Cinema: língua ou linguagem? 12 por Metz, o crítico e
jornalista francês François Chevassu publicava Le Langage cinématographique, em
1961; quase dez anos antes do texto de Metz, Marcel Martin já havia publicado A
Linguagem Cinematográfica (o mesmo título do volume de Chevassu), em 1955; em
meados de 1920, Eisenstein, num texto já citado acima, utilizava a mesma expressão; e
mesmo Boris Eikhenbaum, como já vimos, também nos anos 20, já havia despendido
certa energia em teorizar o Cinema partindo da linguística. Contudo, nenhum destes
autores problematizou a questão com o rigor teórico de Metz, nem propôs um sistema
de análise tão concreto.
Para além de sua influência em diversos outros campos do saber, a chamada ―virada
linguística", que tem como seu marco inicial o Curso de Linguística Geral
(originalmente publicado em 1916) desenvolvido por Ferdinand de Saussure, também
alcançou a Análise Fílmica, sendo a principal raiz da Grande Sintagmática proposta por
Metz como método de análise. Encarnada na figura de Christian Metz, a
filmolinguística tomou como principais questões aquelas que diziam das características
linguísticas do Cinema, ou seja, da semelhança de sua estruturação interna à estrutura da
língua e da linguagem.

A relação entre Cinema e Linguística é tão cara ao pensador francês que seu texto
Cinema: língua ou linguagem? dedica suas sessenta e cinco páginas à problemática,
observando diferenças e repetições entre os três objetos que compõem seu título.
Obviamente, a questão da arbitrariedade inerente aos significantes verbais contrastava
em demasia com a relação quase ontológica que o objeto representado, no Cinema, tem
com aquilo que representa; se tomarmos uma palavra não onomatopéica, como
‗cachimbo‘, por exemplo, não há características — seja em sua escrita, seja no som que
formam seus fonemas unidos — que a liguem ao objeto que significa, o que faz dessa
relação algo totalmente arbitrário. Por outro lado, no Cinema, um cachimbo é um
cachimbo, ou melhor, a representação do objeto que vemos na tela estabelece uma
ordem sígnica indexical com o objeto real — o cachimbo ‗de verdade‘, material — que
deixou suas impressões diretamente na máquina de filmar. Metz explica:
12

In: METZ, Christian. A Significação no Cinema. São Paulo: Perspectiva, 1977. Publicado
originalmente em 1964.
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o fonema e mais ainda o ―traço‖ são unidades distintivas sem significação
própria. Sua simples existência implica numa grande distância entre
‗conteúdo‘ e ‗expressão‘. No cinema, a distância é por demais curta. O
significante é uma imagem, o significado é o-que-representa-a-imagem.
Além disso, a fidelidade fotográfica faz com que a imagem seja
particularmente fiel, e os mecanismos psicológicos de participação,
garantindo a famosa ‗impressão de realidade‘, diminuem ainda mais a
distância [...] (1977, p. 80).

Essa diferenciação, todavia, ainda que bastante significativa, não faz com que Metz
desista de definir o cinema como língua ou linguagem. O autor afirma que ―uma foto
isolada nada pode narrar; evidentemente! [...] Passar de uma imagem a duas imagens, é
passar da imagem à linguagem‖ (ibid., p. 62-63). O Cinema, para Metz, é uma
―linguagem sem língua‖ (ibid., p. 60): linguagem, porque expressa; sem língua, porque
não é composto e estruturado da mesma maneira que esta última, e, especialmente,
porque prescinde de uma categorização rígida de seus códigos internos.

Em sua Grande Sintagmática da Faixa-Imagem, Metz propõe uma taxonomia composta
por oito ‗tipos sintagmáticos‘ (1977, p. 146), comparando-os a unidades linguísticas.
Como exemplo, temos o primeiro deles — que consistiria de um ‗plano autônomo‘, ou
seja, que se encerra em si mesmo e que expõe sozinho um episódio do enredo —, que é
comparado pelo autor ao parágrafo que é formado por uma única frase. De um tipo a
outro, Metz discute as diversas formas de ‗pontuação‘ (mais uma referência linguística),
tais como fusão, fade in, fade out, entre outros.

No texto final da versão francesa de A Significação no Cinema, Metz utiliza sua
metodologia da análise sintagmática tendo como objeto Adieu Philippine (1962, Jacques
Rozier). Na versão brasileira do livro, a análise fica por conta de Jean-Claude Bernadet,
e o filme analisado passa a ser São Paulo Sociedade Anônima (1965, Luís Sérgio
Person). Nesta última, vê-se o esforço de Bernadet em relacionar cada segmento do
filme a um dos oito protótipos sintagmáticos estabelecidos por Metz, além de apontar a
relação de ‗pontuação‘ entre um segmento e outro.

No texto To Segment/To Analyze (on Gigi), originalmente publicado em 1976 por
Raymond Bellour e componente do livro The Analysis of Film, coleção de análises
realizadas por Bellour, este deseja utilizar de forma integral (e com todas as suas
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deficiências, como o autor afirma) a Grande Sintagmática metziana, observando o que a
sua aplicabilidade oferece à definição de ‗segmento‘ fílmico e à realidade da análise
(BELLOUR, 2000). Mais à frente, todavia, em razão de considerar Gigi (Gigi, 1958,
Vincente Minnelli) como um filme clássico, com as características que compõem este
tipo de filme, Bellour estabelece a noção de supra-segmento ou macro-segmento, ou
seja, um tipo de sintagma de extensão maior que aqueles propostos por Metz; isso
porque o

filme clássico tende a ter unidades que podem ser superiores ao segmento
[...], ainda que as mesmas, muito frequentemente, coincidam com os
primeiros. Tanto a linguagem comum quanto a linguagem especializada
referem-se a estes como ‗sequências‘[...]. Elas são geralmente determinadas
por um tipo de unidade global de tempo, lugar e ação. Em Gigi isto acontece
nos segmentos 24, 25 e 2613, todos situados em Trouville no decorrer do
mesmo dia e envolver os mesmos personagens (logo, constituindo um tipo de
supra-sequência episódica) (BELLOUR, 2000, p. 199).

O que Bellour observa, mas não manifesta no texto de sua análise, é a tendência do
classicismo cinematográfico de decupar sua narrativa em atos 14; esta formatação
singular do filme clássico (ainda que tomada de empréstimo do teatro) exigia, ao olhar
do analista, uma configuração ampliada, mas não deformada, da Grande Sintagmática
— exatamente o que faz Bellour ao propor um sintagma não constante da tipologia
metziana.
— O filme como Texto

No terceiro capítulo do livro A Análise do Filme, intitulado A análise textual: um
modelo controverso, Aumont & Marie (2009a) pretendem, inicialmente, definir uma
determinada genealogia das análises fílmicas de modelo textual. A importância de
determinados trabalhos de Roland Barthes é tida como fundamental: Em Mitologias, a
sua análise semiótica de inúmeros objetos da cultura demonstrava a inscrição ‗política‘
13

A análise que Bellour realiza em To Segment/To Analyze (on Gigi) conta com um quadro da
decupagem de Gigi, realizada nos moldes da Grande Sintagmática. Diferentemente do que faz Metz em
sua análise de Adieu Philippine (e da análise de Jean-Claude Bernadet de São Paulo Sociedade Anônima,
constante, como explicado, da versão brasileira de Essais sur la signification au cinéma), Bellour abre
espaço, inclusive, para a análise das músicas que compõe o filme — o que, ainda que o objeto da análise
seja um filme musical, aponta para um desejo do autor de alcançar os diversos elementos de significação
do filme.
14
Sobre a planificação no classicismo cinematográfico hollywoodiano, ver BORDWELL, 2008. The
Hook:
Scene
Transitions
in
Classical
Cinema.
Disponível
em:
<
http://www.davidbordwell.net/essays/hook.php >
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inerente aos mesmos, ou seja, o seu sentido ideológico velado, que poderia ser
desvendado na medida em que estes objetos fossem vistos como ‗textos‘, como
fenômenos significantes. Já em S/Z, a análise de Barthes de Sarrasine (novela escrita
por Honoré de Balzac e publicada em 1830) decompõe o texto em apenas cinco códigos
básicos, que o estruturariam e o fariam ‗funcionar‘. A Estrutura Ausente, escrito por
Umberto Eco originalmente em 1968, é considerado como um dos primeiros livros

a apresentar a ideia de que os fenômenos de comunicação e significação
(inclusive obras literárias e artísticas) constituem sistemas de signos, que
podemos estudar relacionando cada mensagem singular aos códigos gerais
que lhes regulam a emissão e a compreensão (AUMONT & MARIE, 2009a,
p. 63).

Neste livro, ao tratar dos códigos visuais, Eco parte das distinções triádicas do signo
propostas por Charles S. Peirce e as aplica na análise de um anúncio publicitário
hipotético. Citamos:

Examinemos um anúncio publicitário. Uma mão estendida me oferece um
vaso no qual transborda a espuma da cerveja recém-lançada; a superfície
exterior do vaso está coberta por um fino véu de vapor que imediatamente
(como um índice) dá a sensação de frio. [...] o que sinto são alguns estímulos
visuais, cores, relações espaciais, incidências de luz etc. (embora
coordenados dentro de um campo perceptivo determinado), e os coordeno
(em uma operação transacional complexa) até que se gera uma estrutura
percebida, que, fundando-se em experiências adquiridas [...], me permite
pensar: 'cerveja gelada em um vaso' (ECO, 1986, p. 171).

A pequena genealogia15 proposta por Aumont & Marie (2009a) encontra, nas raízes da
análise textual, o Estruturalismo — terreno epistêmico de onde viria a ideia do texto
15

Até aqui, concordamos com a genealogia proposta por Aumont & Marie (2009a), mas acreditamos ser
necessária uma breve ressalva quanto à mesma: seria preciso ainda acrescentar, aos autores e movimentos
já citados como alicerces epistemológicos da análise textual, o movimento conhecido pela alcunha de
Formalismo Russo. Sobre o movimento, Boris Schnaiderman escreve que, ―no inverno de 1914-1915,
alguns estudantes da Universidade de Moscou fundaram, sob os auspícios da Academia de Ciências, o
Círculo Linguístico de Moscou, que tinha por objetivo promover estudos de poética e de linguística [...].
Desde o início a nova corrente se caracteriza por uma recusa categórica às interpretações extraliterárias do
texto. A Filosofia, a Sociologia, a Psicologia etc., não poderiam servir de ponto de partida para a
abordagem da obra literária. Ela poderia conter esta ou aquela filosofia, refletir esta ou aquela opinião
política, mas, do ponto de vista do estudo literário, o que importava era o priom, ou processo, isto é, o
princípio da organização da obra como produto estético, jamais um fator externo― (SCHNAIDERMAN,
1973, p. IX). O próprio Umberto Eco, em sua Obra Aberta, faz referência — e reverência — a um dos
textos fundadores do Formalismo Russo, traduzido como A Arte como Procedimento, escrito por Viktor
Chklovsky originalmente em 1917: ―É espantoso pensar que o artigo de Chklovsky, Iskusstvo kak priëm
[...] — que é de 1917 — antecipasse todas as possíveis aplicações estéticas de uma teoria da informação,
que ainda não existia― (ECO, 2007, p. 123). Alguns dos títulos dos textos produzidos por estudiosos
pertencentes ao movimento, tais como A teoria do ‗Método Formal‘ (B. Eikhenbaum), Sobre a questão
do ‗Método Formal‘ (V. Jirmunski), As Tarefas da Estilística (V. V. Vinogradov), A Noção de
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como uma produção significante dotada de estruturas mais profundas de significado.
Em outras palavras, os autores crêem que os códigos trabalhados por Barthes e por Eco
seriam ressonâncias dos estudos de Lévi-Strauss, principalmente aqueles que buscavam
identificar as estruturas genéricas — as repetições — em diferentes narrativas míticas.

Após genealogia da análise textual sobre a qual acabamos de discutir, Aumont & Marie
afirmam que
o texto fílmico é o filme como ‗unidade de discurso, efectivo se actualizado‘
[e que] o sistema textual fílmico, específico de cada texto, designa um
‗modelo‘ da estrutura desse enunciado fílmico; o sistema correspondente a
um texto é um objeto ideal, construído pelo analista — uma combinação
singular de certos códigos, segundo uma lógica e uma coerência apropriadas
ao texto em questão (2009a, p. 64).

Um famoso exemplo de análise textual é aquela realizada por Stephen Heath sobre A
Marca da Maldade (Touch of Evil, 1958, Orson Welles), intitulada Film and System,
Terms of Analysis16. Ainda no início da análise, Heath afirma que a mesma

tem dois objetivos determinantes: em primeiro lugar, procura descrever o
funcionamento de um único sistema fílmico ("funcionamento" deve ser
sublinhado imediatamente: o objetivo não é [...] fornecer uma descrição
exaustiva do significado do filme, mas indicar o seu movimento, a lógica de
sua produção); em segundo lugar, ao fazer isso, ela procura examinar e
trabalhar com alguns dos problemas que cercam a 'Análise fílmica' (a leitura
de filmes17), e apresentar e discutir, provisoriamente, um ou dois conceitos
teóricos que visem a resolução destes problemas (e na descrição do
funcionamento do sistema fílmico particular que consideramos) (HEATH,
1975, P. 7-8).

Heath inicia sua análise com uma sinopse de A Marca da Maldade. De acordo com o
autor, a sinopse é um tipo de ‗esboço narrativo‘, a definição de um tipo ideal de

Construção (J. Tynianov), Ritmo e Sintaxe (O. Brik), A Construção da Novela e do Romance (V.
Chklovsky), Como é feito ‗O Capote‘ de Gogol (B. Eikhenbaum) e As Transformações dos contos
fantásticos (V. Propp) apontam exatamente para a ‗essência‘ do movimento: o desejo de encontrar o
eminentemente literário, a ambição de compreender como se constrói, se forma, se faz a arte da prosa e da
poesia. Nossa pequena crítica, portanto, é a de que a análise textual de filmes (e as análises textuais em
geral, de qualquer tipo de texto) tem significativas relações de proximidade com o Formalismo Russo, em
especial no que diz respeito a isso que chamamos a ‗essência‘ do movimento: a predileção pelo texto
(preterindo o contexto), a atenção aos elementos que ‗tecem‘ a obra, que a estruturam, por assim dizer.
Em resumo, afirmamos que, em sua genealogia do textualismo, Aumont & Marie (2009a) vão até o
Estruturalismo fundado pelo Curso de Linguística Geral de Saussure, mas nem sequer mencionam as
importantes semelhanças entre a análise de modelo textual e as ideias propostas pelos integrantes do
Formalismo Russo.
16
In: Screen, v. 16, nº1, p. 7-77, 1975.
17
Ênfase nossa.
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entidade diegética, o ‗sumo‘ da estória, o ‗nível denotativo‘. O que Heath busca, ao
desenvolver seu texto, é identificar os mecanismos através dos quais este ‗esboço
narrativo‘ se realiza por meio da expressividade. Nesse sentido, sua afirmação de que tal
―demonstração pode ser chamada de semiótica (se se entende por isto uma atenção não
apenas ao enunciado [...], mas igualmente à enunciação e à fricção entre ambas‖
(HEATH, 1975, p. 8) é reconhecível tanto na proposta, quanto na sua aplicação.

O autor é extremamente detalhista em suas 71 páginas de observações sobre A Marca
da Maldade. Temos, por exemplo, uma aplicação da Grande Sintagmática aos planos
que abrem o filme, relacionado cada um aos tipos propostos por Metz; temos ainda uma
decupagem de um grande número de planos do filme, minúcias descritivas acerca da
ação ocorrida no plano, o personagem mais valorizado, o movimento de câmera e o
tempo de duração de cada plano. Porém, o que o distancia das análises estritamente
linguísticas é a sua atenção a alguns elementos da expressão cinematográfica: buscando
entender como funciona a famosa sequência de abertura do filme, Heath menciona a
iluminação presente: ―Luz: Noite; oscilação de luz e escuridão durante o segmento de
acordo com as etapas da viagem do carro através da cidade‖ (1975, p. 37); e mesmo a
música: ―metais e tema em saxofone, num tom ameaçadoramente baixo, com um ritmo
insistente tocado em um bongô, algo vagamente 'mexicano'‖ (1975, p. 37).

Além disso, Heath considera até mesmo as marcas de autoria nesta primeira sequência
do filme, mas percebendo um Orson Welles inscrito no texto fílmico:

'Autor': A abertura de A Marca da Maldade, com o sua tomada de
rastreamento18, tornou-se um famoso ponto de referência na ‗cultura
cinematográfica‘ e a realização ‗de tirar o fôlego‘ que ela representa é um
elemento entre muitos outros que podem ser sistematizadas se leitura como a
assinatura ‗Orson Welles‘, o estilo do autor. O único interesse aqui é no autor
como um efeito do texto19 e apenas na medida em que o efeito é significativo
na produção do sistema cinematográfico — ou seja, um efeito textual (p. 3132).

Uma análise muito menos extensa — porque dedicada à comprovação de uma hipótese
previamente colocada — é aquela realizada por Roland Barthes em O Terceiro Sentido.
Ainda que o autor utilize sua análise para tratar da existência de um ‗terceiro sentido‘ na
18

Tracking shot, no original.
Em negrito por nossa conta, apenas para evidenciar a noção de destinação — ou seja, de efeito —
presente no texto de Heath.
19
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leitura de imagens — para além de um primeiro sentido que chama de informativo, ou
seja, denotativo, na medida em que diz daquilo que vemos na imagem e que
identificamos rapidamente, sem que se dê uma interpretação mais aprofundada; e de um
segundo sentido que chama simbólico, a saber, da significação, que estaria depois da
‗mera aparência‘ do visto, depois da pura indexicalidade, funcionando como metáfora
ou conotação —, nos interessa a maneira com a qual Barthes estuda dezesseis
fotogramas de Ivan, O Terrível (Иван Грозный, Ivan Grozniy, 1944, Serguei
Eisenstein): ao analisar um fotograma no qual dois homens banham o jovem czar com
ouro (Figura I), Barthes propõe que o sentido informativo é aquele ―onde se acumula
todo o conhecimento que me fornecem o cenário, os trajos, as personagens, as suas
relações, a sua inserção num episódio que eu conheço‖ (BARTHES, 2009b, p. 47). Já o
sentido simbólico

é o ouro entornado. [...] Há o simbolismo referencial: é o ritual imperial do
baptismo pelo ouro. Há, em seguida, o simbolismo diegético: é o tema do
ouro, da riqueza [...] em Ivan, O Terrível, que teria nesse caso uma
intervenção significante. Há ainda o simbolismo eisensteniano — se,
acidentalmente, um crítico se lembrasse de descobrir que o ouro, ou a chuva,
ou o reposteiro, ou a desfiguração, podem ser inseridos numa rede de
deslocamentos e de substituições, própria de Eisenstein. Há, por fim, um
simbolismo histórico, se, de um modo ainda mais vasto que os precedentes,
pudermos mostrar que o ouro introduzido numa representação (teatral), numa
cenografia que seria a da troca, é assinalável ao mesmo tempo psicanalítica e
economicamente, isto é, semiologicamente. Este segundo nível, no seu
conjunto, é o da significação (BARTHES, 2009b, p. 47-48).

Figura I (BARTHES, 2009b)
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Imagem II ((BARTHES, 2009b)

Imagem III (BARTHES, 2009b)

Mais à frente, Barthes analisa outros dois fotogramas do mesmo filme: no primeiro,
temos um plano-conjunto de quatro pessoas que aparentam estar em luto (Figura II) e
no segundo, um primeiro-detalhe de uma mão fechada em punho (Figura III):
As quatro figuras da imagem II ‗simbolizam‘ três idades da vida, a
unanimidade do luto [...]. O punho fechado da imagem III, erguido como
intenso ‗pormenor‘, significa a indignação, a cólera contida, canalizada, a
determinação do combate; [...] ‗simboliza‘ a classe operária, o seu poder e a
sua vontade [...] Através disto vê-se que a ‗arte‘ de S. M. Eisenstein não é
polissêmica: ela escolhe o sentido, impõe-no, assume-o [...]. O ‗cenarismo‘
de Eisenstein tem uma função econômica: enuncia a verdade. [...] A estética
eisensteniana não constitui um nível independente: ela faz parte do sentido
óbvio, e o sentido óbvio é sempre, em Eisenstein, a revolução (BARTHES,
2009b, p. 51-52).

As ideias de Barthes acerca do ‗terceiro sentido‘ não nos interessam, ao menos no que
diz respeito a este panorama, e por isso não adentraremos nas questões que o autor traz
sobre o este ‗terceiro sentido‘. O que nos serve, na proposta analítica de Barthes, é a
versão deste de uma análise textual de um filme (ou, no caso, dos fotogramas de um
filme); diferentemente da de Heath, que tem uma filiação assumida e aplicada à
sintagmática metziana, Barthes passa totalmente à margem da narrativa, da estória, a
progressão dos acontecimentos do filme. Sua textualidade é puramente imagética —
tanto que analisa os fotogramas ‗parados‘, como que fotografias. Todavia, o objeto da
análise ainda é considerado como texto, ao menos como definimos acima, com base em
Aumont & Marie (2009a), já que Barthes ‗atualiza‘ o texto numa perspectiva semiótica,
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considerando, em especial, elementos ligados à mise-en-scène — sua semiótica
compreende o filme como um constructo, como produção de sentido — ou seja, como
texto.
— Film Studies & Cultural Studies: o mundo no filme e o filme no mundo

Os anos oitenta viram emergir um paradigma que, apesar de suas filiações com uma
certa semiótica — aquela realizada por Roland Barthes, por exemplo — e com um
marxismo revisitado — como o de Antonio Gramsci —, representou uma virada
significativa em muitas das disciplinas das Ciências Humanas, desde a Pedagogia à
Comunicação, passando pela Estética e mesmo pela Sociologia: os Cultural Studies, ou
Estudos Culturais. Aos três textos que Escosteguy (2001) elenca como fundadores dos
Estudos Culturais (The Uses of Literacy, de 1957, por Richard Hoggart; Culture and
Society, de 1958, por Raymond Williams e The Making of the English Working-class,
de 1963, por Edward Palmer Thompson), poderíamos, talvez, adicionar o Mitologias, de
Barthes, em especial pelo estudo feito pelo autor das ‗inscrições de poder‘, por assim
dizer, inerentes a diferentes produtos de nossa sociedade. Para Antonio Hohlfeldt,

os chamados Estudos Culturais, surgidos no final dos anos 50, e mais tarde
vinculados à universidade inglesa de Birmingham, têm alcançado crescente
repercussão internacional [...] por dois motivos principais. Embora buscando
parte de sua base teórica no campo marxista, distancia-se significativamente
do marxismo ortodoxo ou, pelo menos, daquilo em que seus seguidores o
transformaram [...]; também ficaram longe daqueles estudos mais formais e
descritivistas, que se negavam a levar em conta a existência de uma prática
humana, tão essencial à compreensão de qualquer fenômeno cultural. Assim,
os que buscam compreender efetiva e eficientemente os processos culturais –
e aqui penso muito especialmente nos pesquisadores latino americanos como
Nestor Canclini e Martín-Barbero – tiveram, com a proximidade dessas
pesquisas, um campo dinâmico, aberto à interdisciplinaridade
(HOHLFELDT, 2000, p. 170).

A ideia de ‗cultura‘ como ‗modo de vida‘ (WILLIAMS, 1992), atravessada sempre por
forças e constrangimentos da ordem do poder, margeia o desenvolvimento teóricometodológico dos Estudos Culturais. O exemplo de Jesús Martín-Barbero, presente no
excerto supracitado, ilustra com exatidão a ambição dos Estudos Culturais em
compreender o processo comunicativo não ‗do começo ao fim‘, mas nos vários aspectos
de seu ciclo — aspectos sociais, culturais, políticos técnicos, industriais, ritualísticos, da
recepção, da produção etc.
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Se cultura é um ‗modo de vida‘, e não apenas o ‗saber adquirido‘, podemos inferir que
a questão do cânone também é de grande importância dentro desta corrente de
pensamento. Faz pleno sentido, então, estudar não necessariamente Goethe, Rembrandt,
Schoenberg, mas as histórias em quadrinhos do Superman, as imagens de anúncios
publicitários ou as canções da Madonna, já que, na perspectiva dos Estudos Culturais, o
cânone é, também, um constructo, formado e deformado por questões de classe, de
gênero e de raça, por exemplo. Na medida em que o próprio juízo de valor é visto como
algo relativo, e não absoluto, e considerando que o que importa, de fato, é o produto —
o texto, se quisermos — não em si, mas em sua pragmática, em seu lugar na rede da
Cultura e da Comunicação, é perfeitamente compreensível a inversão realizada pelos
Estudos Culturais em termos dos objetos de estudo escolhidos pelas correntes
integrantes de paradigmas anteriores.

Um outro aspecto importante inerente ao paradigma culturalista é aquele referente a
uma semiose que dá-se na partilha do texto com o leitor, mas resultando em tipos
possíveis e às vezes opostos de leituras, que não mais são da ordem intrínseca do texto,
de seus agenciamentos ou dos seus limites. Stuart Hall (2005), em Encoding,
Decoding20, define três tipos de posicionamentos de leitura hipotéticos: o primeiro diz
da posição dominante/hegemônica, no qual o leitor decodifica a mensagem de um texto
qualquer nos termos do código referencial em que o mesmo texto foi codificado. É o
―caso da ‗comunicação perfeitamente transparente‘‖ (HALL, 2005, p. 515), na qual o
leitor ‗absorve‘ a mensagem. O segundo é referente à posição negociada e mescla
elementos de leituras adaptativas e posições oposicionais. Este leitor
reconhece a legitimidade das definições hegemônicas em realizar grande
significações (abstratas), enquanto que, em um nível mais restrito, situacional
(localizado), faz suas próprias regras, operando com exceções (Ibid., p. 516).

O terceiro tipo de leitura é a do posicionamento oposicional, quando o leitor
compreende integralmente o discurso, mas decodifica a mensagem de modo totalmente
contrário, oposicional, resistente. Para Hall, é o caso ―do telespectador que ouve um
debate sobre a necessidade de limitar os salários, mas ‗lê‘ a cada menção de ‗interesse
20

Versão do texto de Stuart Hall intitulado Encoding and decoding in the television discourse,
originalmente publicado em 1973. O texto trabalha com o texto televisivo, mas não interdita sua
utilização para leituras de textos presentes em outros meios.
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nacional‘ como ‗interesse de classe‘‖ ((Ibid., p. 517). É neste tipo de posicionamento
que se baseiam as principais análises culturalistas; uma leitura crítica, móvel, que
deforma os códigos e os interpreta dentro de um sistema maior de forças em jogo.

Por consequência desta disposição teórico-metodológica, as análises fílmicas de viés
culturalista tendem a valorizar problemas ligados à representação de grupos
minoritários. Num artigo intitulado Colonialism, racism and representation: An
introduction, Robert Stam e Louise Spence (1983) elencam alguns trabalhos
significativos em relação às discussões étnicas, por exemplo. Textos como Slow Fade to
Black (CRIPPS, 1977), From Sambo to Superspade (LEAB, 1975), Toms, Coons,
Mulattoes, Mammies and Bucks (BOGLE, 2001) e Africa on Film: Myth and Reality
(MAYNARD, 1974) se detiveram sobre as convenções estereotípicas dos negros e
sobre deformações da história e da cultura africanas, reafirmadas ou engendradas pelo
cinema; já The Only Good Indian (FRIAR & FRIAR, 1972) discute a representação
cinematográfica do índio nativo norte-americano; em Hollywood‘s Image of the Jew
(FRIEDMAN, 1982) trata-se da homogeneidade com a qual foram tratados os judeus no
Cinema, a despeito da multiplicidade étnica e cultural que o termo ‗judeu‘ comporta;
The latin image in american film (WOLL, 1980) tematiza a questão da imagem dos
latinos como bandidos e greasers21 nos filmes hollywoodianos; em Ambush at
Kamakazi Pass (ENGELHARDT, 1971), o assunto é o racismo antiasiático perpetrado
por filmes que tinham como período a Guerra do Vietnã.

Mesmo tendo sido originalmente publicado em 2004, o já citado A Análise do Filme não
dedica, ao menos diretamente, uma página sequer ao que estamos nomeando aqui como
análise cultural/culturalista de filmes. Não fica evidente no livro de Aumont & Marie
(2009b), mas seria sensato apostar na ideia de que a inclusão de análises de viés
culturalista geraria uma virada epistemológica indesejada, considerando que a
compilação de métodos analíticos de Análise do Filme segue uma genealogia
eminentemente francesa (desde seus fundamentos teóricos, como a linguística
sassureana e o Estruturalismo de Lévi-Strauss, e considerando boa parte das
metodologias elencadas, como a da Grande Sintagmática, a da Narratologia, a do
textualismo e a da Psicanálise). Todavia, o capítulo intitulado Análise de filmes e
21

Termo pejorativo normalmente utilizado contra ítalo-americanos ou hispano-americanos, os greasers
eram grupos de gangues de rua conhecidos pelo cabelo penteado com cera ou gel.
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história do cinema: verificação de uma análise discute a possibilidade de a análise
tratar de temas históricos, perguntando se ―será possível, através da análise de obras
particulares, revelar fenômenos históricos, e definir, pela permanência de certos traços,
estilos fílmicos característicos de certas épocas‖ (p. 161). O exemplo citado é a análise
de Pierre Sorlin do filme Roma, Cidade Aberta (Roma, città aperta, 1945, Roberto
Rossellini). Aumont e Marie (2009a) concluem que,

para Pierre Sorlin, Roma, Cidade Aberta traduz a evolução, as hesitações, as
dissimulações de um grupo de intelectuais que começaram por aceitar,
naturalmente e sem reticência, o regime fascista, que apoiaram as suas teses e
os seus mitos, e que […] mudaram de orientação, ficaram perturbados com a
ocupação alemã e, em geral sem ingressar na resistência ativa […], sentiramse unidos a todos os italianos por uma hostilidade comum para com os
alemães. Pelo pessimismo, pela recusa do nacionalismo, pela vontade de
apagar a colaboração e de ilustrar a unidade moral da Itália, Roma, Cidade
Aberta mostra simultaneamente a amplitude das desilusões provocadas pela
crise do verão de 1943 e da perturbação que transtornava os intelectuais na
altura da libertação (p. 177-178).

Timidamente, um estudo como este se aproxima da proposta dos Estudos Culturais, na
medida em que interrelaciona texto e contexto, filme e História. O fora-do-texto é um
campo de trabalho de importância fundamental aos culturalistas, e Sorlin almeja ter no
filme um tipo de ‗sintoma‘, um reflexo artístico do mundo. Porém, para além de sua
análise histórica, podemos dizer que seu trabalho não se enquadra, ao menos não de
maneira exemplar, ao paradigma culturalista, pois passa ao largo de questões que o
alicerçam, como, por exemplo, as das dinâmicas sociais de poder e a da
espectatorialidade.
Um outro caso — desta vez, um caso exemplar — no que tange às análises culturalistas
é aquele apresentado por Manthia Diawara (2009) em Black spectatorship: problems of
identification and resistance22, no qual o autor propõe uma análise da espectatorialidade
resistente (a versão cinematográfica da leitura oposicional de Hall) de apreciadores
negros e sua relutância em identificar-se com a leitura dominante em relação a O
Nascimento de uma Nação (Birh of a Nation, 1915,D. W. Griffith). Diawara analisa
uma sequência de cinco minutos conhecida como Gus Chase, na qual o personagem
Gus (negro) pede em casamento a personagem Little Sister (branca) e a persegue até o
alto de uma montanha, tentando convencê-la a aceitá-lo; enquanto isso, Little Colonel

22

Originalmente publicado em 1988.

34

(branco) tenta salvá-la, mas já a encontra à beira da morte, ao pé do despenhadeiro.
Vejamos um excerto retirado de sua análise:

a sequência está situada entre dois inter-títulos, um afirmando que Little
Sister entrou na floresta, apesar do aviso do irmão, e outro que ‗as portas do
céu vão recebê-la‘. [...] O ritmo da edição é mais rápido quando Gus
persegue Little Sister e mais lento quando o Little Colonel a pega em seus
braços. Luzes brilhantes são lançadas em Little Sister e seu irmão, enquanto
Gus é lançado em sombras escuras. Enquanto Little Colonel veste uma roupa
condizente com seu título e sua irmã usa um vestido modesto, Gus não usa
seu traje de capitão e seu inglês incorreto confirma sua "inferioridade" e
alteridade. A leitura dominante desta seqüência defende uma visão de mundo
maniqueísta em termos de raça, em que Gus representa o mal absoluto e
Little Colonel e sua irmã encarnam o bem absoluto. Edição, mise-en-scène,
conteúdo narrativo, tudo combinado para compelir o espectador a considerar
Gus como a representação do perigo e do caos: ele é o estrangeiro, o que não
se assemelha ao ‗mesmo‘, de quem ‗o mesmo‘ precisa se proteger. Negro ou
branco, homem ou mulher, o espectador deve se identificar com os Camerons
[os irmãos] e ser encorajado a odiar Gus. [...] O que está em questão neste
fragmento de O Nascimento de uma Nação é a contradição entre a força
retórica da estória — a leitura dominante obriga o espectador negro a se
identificar com a inscrição racista do personagem negro — e a resistência,
por parte dos espectadores afro-americanos, a esta versão da história dos
EUA, por conta de seu dualismo maniqueísta (DIAWARA, 2009, p. 768769).

Apesar de observar elementos caros à linguagem cinematográfica (ritmo dos planos,
iluminação, figurino), a análise de Diawara não para nos limites do texto, ou seja, não se
satisfaz com aquilo que, nos termos de Hall, está codificado na obra e que resultaria
numa leitura dominante-hegemônica; sua leitura oposicional ‗esgarça‘ o texto, tentando
compreender o filme para além de sua própria composição e em relação com questões
sociais de grande importância (como, nesse caso, o racismo na sociedade americana),
entendendo a trama de estória como parte de uma trama ainda maior, a da História. Um
homem negro em um filme, então, não é apenas um homem negro em um filme, mas
um homem negro em um filme produzido por uma maioria branca, num sistema de
produção que perpetua os valores de uma dada cultura hegemônica.

Em The Cinema of Hunger: Nelson Pereira dos Santos's Vidas Secas, Robert Stam e
Randal Johnson realizam uma análise de Vidas Secas (1963, Nelson Pereira dos Santos)
que também nos serve como ilustração. O texto se inicia estabelecendo uma breve
comparação temática entre Vidas Secas e Vinhas da Ira (The Grapes of Wrath, 1940,
John Ford), considerando que ambos tratam da seca, da pobreza e da migração de uma
família. Porém, a diferença entre os filmes surge de forma pungente quando Stam e
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Johnson (1995) mencionam os custos de produção: vinte e cinco mil dólares para o
filme brasileiro, e trinta vezes mais — setecentos e cinquenta mil dólares — para o
americano.

Com Vidas Secas, assim como em muitas outras obras da primeira fase do
Cinema Novo, a palavra ‗fome‘ caracteriza não apenas o tema do filme e sua
estética, mas também seus métodos de produção. [...] E essas diferenças na
produção se refletem, inevitavelmente, tanto na ideologia, como na estética
de ambos os filmes. Vidas Secas não podia contratar estrelas de alto custo
para seu papel principal, e então a pobreza perde algo do glamour associado a
Henry Fonda (STAM & JOHNSON, 1995, p. 121-122).

O texto de Stam e Johnson segue estabelecendo relações entre o filme — o texto — e
diversos elementos extra-fílmicos — o contexto. É citada a proximidade de Vidas Secas
com a poética e mais especialmente o modelo de produção do Neo-realismo Italiano, já
que Vidas Secas também filmou em externas, sem o uso de estúdios e teve como atores
‗pessoas comuns‘ ao invés de atores conhecidos. Os autores comparam ainda a situação
da família pobre que vemos no filme — que, realizado na década de 60, se passa na
década de 40 — à de outras tantas famílias brasileiras, que ainda passariam pelas
mesmas agruras mais de vinte anos depois de o romance de Graciliano Ramos ter sido
escrito, considerando a escolha de Nelson Pereira dos Santos em manter a data do
romance como sendo poética e política.

No fim do texto, Stam e Johnson discutem a drástica discrepância entre o grande
número de camponeses que vivem no ‗Terceiro Mundo‘ e sua sub-representação no
Cinema; ―quando são representados, são frequentemente sentimentalizados e
‗pastoralizados‘ de acordo com a ideologia burguesa da indústria dos westerns‖ (1995,
p. 126), algo que, para os autores, se inverte em Vidas Secas, onde os personagens
camponeses são mostrados em seu cotidiano, não como ―vítimas de uma injustiça quase
metafísica ou como pacientes sofredores da crueldade humana‖ (Ibid., p. 127), mas
como pessoas oprimidas por uma situação social.

Assim como no estudo de Manthia Diawara, o exemplo da análise de Stam e Johnson
tenta perceber, no conteúdo e na forma do filme, marcas do ‗terreno sócio-cultural‘ em
que foi gerado. Em certa medida, a proposta de Diawara alterna entre uma perspectiva
fenomenológica — a saber, a própria perspectiva de Diawara, como espectador negro
frente a O Nascimento de uma Nação —, e a citação de outras obras nas quais figuram
36

personagens negros e textos críticos sobre estas mesmas obras. No caso de Stam e
Johnson, a relação dos autores da análise com o filme que é seu objeto é mitigada em
função das comparações (com o filme de John Ford, com o livro de Graciliano Ramos,
com o Brasil de 1960), ainda que uma certa leitura de Vidas Secas realizada pelos
autores seja identificável nestas mesmas comparações. Todavia, integrando o paradigma
culturalista, ambas as análises buscam os pontos de interseção, na obra, entre esta e o
mundo — cultural, social, político, técnico — ao qual pertence.

Oferecemos até aqui uma exposição horizontal de algumas das metodologias mais
importantes da história da Análise Fílmica, em sintonia com autores como Jacques
Aumont e Michel Marie (2009a e 2009b), David Bordwell (2005), Raymond Bellour
(2000), Marshall Cohen e Leo Braudy (2009) e Robert Stam (2006). É preciso ter em
mente, no entanto, que deixamos de lado ainda um número considerável de
possibilidades analíticas importantes, a exemplo das análises de viés psicanalítico23, das
metodologias textuais eminentemente narratológicas24 e da perspectiva cognitivista25.
Contudo, frisamos o fato de que estas não foram apartadas do grupo de métodos aqui
exibidos por serem menores, mas que a seleção de metodologias a ser discutida neste
sub-tópico deveria estabelecer algo tipo de diálogo mais relevante — seja por negação
ou por proximidade — com a Poética do Cinema. Nesse sentido, buscamos perspectivas
que se distinguissem sobremaneira desta, ou, de outro lado, fossem semelhantes à
mesma. No próximo sub-tópico, então, apresentaremos a Poética do Cinema e no subtópico subsequente, apresentaremos algumas das aproximações e distanciamentos entre
a metodologia que utilizaremos e aquelas aqui explicitadas.

23

Cf. BELLOUR, 2000; KUNTZEL, 1980. O primeiro, num texto intitulado Symbolic Blockage, propõe
identificar as diversas formas nas quais a ‗figura do Pai‘ simbólico é representada em Intriga
Internacional (North by Northwest, 1959, Alfred Hitchcock). Já o segundo, em The Film Work, 2,
interpreta Zaroff, O Caçador de Vidas (The Most Dangerous Game, 1932, Ernest B. Schoedsack) à luz do
conceito freudiano de ‗trabalho do sonho‘. Outras propostas tendiam a deixar em segundo plano a análise
do filme para se concentrar na ‗análise‘ do autor: em Spoto (1983), é considerada, através da
interpretação fílmica, a hipótese de que Alfred Hitchcock é um sadomasoquista; já em Fernandez (1975),
Eisenstein é um possível homossexual reprimido.
24
Cf. GAUDREAULT & JOST, 2009.
25
Cf. BORDWELL, 1989 & 2009; CURRIE, 2005; WALTON, 2005.
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1.2. A POÉTICA DO CINEMA: pressupostos, aplicabilidade e
fronteiras metodológicas
Quando se pensa em análise e/ou interpretação de obras de arte — no nosso caso
específico, análise e/ou interpretação de filmes —, é evidente que nos encontramos em
terreno escorregadio, uma espécie de entrelugar, balizado, por um lado, pelo simples
impressionismo fruitivo (tal obra faz isto e aquilo comigo, mas pode fazer diferente com
seus diferentes fruidores), e por outro, pela aplicação máxima de rigor analítico (as
obras devem ser analisadas de maneira específica, seguindo estes critérios e não outros,
considerando certos elementos à revelia dos demais).

Ora, um produto artístico não é um produto químico, cujos elementos interiores são
distinguíveis com certa clareza, cujos efeitos na fisiologia humana são facilmente
identificados num teste ‗duplo-cego‘, e que é um dado do mundo, um fenômeno natural,
não construído pela techne humana — ou, ainda que o seja, não programado para que
afete a sensibilidade, a emotividade e/ou a cognição através dos sentidos humanos; por
consequência, produtos artísticos não respondem, da mesma maneira e com os mesmos
resultados, aos métodos científicos já tão consolidados no campo das Ciências Exatas,
nas quais é possível não apenas identificar um fenômeno qualquer, mas postular
predições, por exemplo, acerca de seus efeitos, expressá-los em termos numéricos e
medi-los qualitativa e quantitativamente.

Neste sentido, acreditamos ser equivocado

converter imediatamente a questão da compreensão e interpretação do filme,
o problema hermenêutico aplicado ao cinema, num problema de metodologia
científica da análise fílmica. Embora insista que questões sobre um método
para que se possa compreender filmes estão autorizadas e são desejáveis, tais
questões não podem consistir no problema da construção de um
conhecimento certo que possa satisfazer ao ideal metodológico da ciência em
termos de verificabilidade dos dados da descoberta, de recondutibilidade da
proposição em que se expressa o conhecimento verdadeiro à base empírica
que a autoriza e legitima ou de replicabilidade do experimento ou do
raciocínio de onde resultou a proposição verdadeira sobre o objeto (GOMES,
2004a, p. 87-88).
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Por outro lado, o produto artístico também não é um tipo de ‗espelho da alma‘, no qual
veríamos apenas nossa própria subjetividade refletida. Não se espera, a priori, arrancar
risos pela via da tragédia, da mesma maneira que o horror não é uma reação
‗apropriada‘ quando da apreciação de uma obra cômica; considerando produtos
cinematográficos de tipos mais contemporâneos, poderíamos dizer que não se espera de
uma ‗comédia-romântica‘ um efeito geral de asco, nem que um filme de suspense
abdique de sua natural capacidade em manter nossa emoção tensionada e de jogar com
nossas expectativas para produzir em nós a dose de estabilidade emocional necessária a
uma apreciação puramente estética ou plástica. Não que não possam acontecer
(considerando, por exemplo, hibridismos genéricos, idiossincrasias do espectador,
incompatibilidades entre a gramática de escritura do autor e a gramática de leitura do
fruidor, além da possibilidade de uma obra mal programada, e consequentemente, malsucedida), mas tais efeitos não estão programados nos produtos artísticos destes
gêneros, respectivamente. Um fruidor qualquer, ao apreciar uma obra qualquer, tem sua
apreciação margeada pelos limites que a própria obra impõe à sua fruição.

Assim,

se é verdade que não há expressão ou texto sem uma consciência que execute
a interpretação, tampouco a consciência tem a liberdade de transformar, ad
libitum, quaisquer coisas em texto ou expressão. Quem determina o que pode
ser interpretado e como o pode ser são as regras, não a vontade de quem
interpreta. A determinação dos limites da vontade do intérprete constitui
freqüentemente um problema, e não são raros os casos de interpretações
abusivas [...] (GOMES, 2004b, p. 95).

Mesmo se considerarmos a poética da ‗obra aberta‘, explicitada no livro homônimo de
Umberto Eco, veremos que a ‗abertura‘ de uma obra é uma qualidade que lhe é
intrínseca, que está dentro das fronteiras impostas, pelo texto, à sua fruição. Essa
dialética entre forma e abertura consistiria em

definir os limites dentro dos quais uma obra pode lograr o máximo de
ambigüidade e depender da intervenção ativa do consumidor, sem contudo
deixar de ser ‗obra‘. Entendendo-se por ‗obra‘ um objeto dotado de
propriedades estruturais definidas, que permitam, mas coordenem, o
revezamento das interpretações, o deslocar-se das perspectivas (ECO, 2007,
p. 23).
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Dessa forma, considerando a natureza das Obras de Arte, em geral, e os filmes,
especificamente, paira a seguinte questão: como analisá-los, compreendê-los e/ou
interpretá-los, sem que (1) caiamos num impressionismo rasteiro sobre os mesmos,
onde se vê aquilo que se deseja ou se é capaz de ver; e (2) sem que nos prendamos a um
método sobremaneira rígido, que não conceba os filmes nem em sua multiplicidade —
na medida em que há muitos tipos diferentes de filme, que demandam análises diversas;
nem em sua singularidade — já que um método inflexível deixaria de fora da análise
elementos que, por sua vez, podem ser a própria ―essência‖ do filme, sua qualidade
predominante, aquilo que faz dele uma obra irrepetível?

Refazendo esta pergunta, em outros termos: como analisar um filme, que, em nossa
perspectiva, é um objeto textual, ―e um texto outra coisa não é senão a estratégia que
constitui o universo de suas interpretações legitimáveis‖ (ECO, 2002, p. 44)? Se a
intenção da obra só se atualiza em uma dada leitura (e, por conseguinte, em uma
intenção do leitor), como escapar às armadilhas do uso do texto e de suas infinitas
superinterpretações possíveis — e, ao mesmo tempo, de uma metodologia por demais
inflexível?

É com estas questões em mente que tomamos como metodologia de análise de filmes
para este estudo a Poética do Cinema, proposta por Wilson Gomes (especialmente em
2004a e 2004b, mas também em 1996). Partindo de uma revisão do pequeno tratado de
Poética escrito por Aristóteles, Gomes estabelece alguns parâmetros para o que viria a
ser uma Poética do Cinema — um método de análise fílmica, de raízes aristotélicas, que
desse conta de analisar dada obra fílmica nos termos de seus efeitos, ou seja, de sua
destinação específica.
Sabe-se que, em sua Poética — ou naquilo que dela nos sobrou26 —, Aristóteles tratou
especialmente do gênero da Tragédia (discutindo ainda a Epopéia, mas muito
superficialmente):

é pois a tragédia imitação de uma ação de caráter elevado, completa e de
certa extensão, em linguagem ornamentada e com as várias espécies de
26

Reale (2012) explica que, em sua Poética, Aristóteles ―limita-se à análise da poesia e, a bem dizer,
apenas da poesia trágica; apenas subordinadamente examina a poesia épica (numa parte da obra que se
perdeu, e teria tratado também da comédia)‖ (p. 142).
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ornamentos distribuídas pelas diversas partes [do drama] 27, [imitação que se
efetua] não por narrativa, mas mediante atores, e que, suscitando o terror e a
piedade28, tem por efeito a purificação dessas emoções (ARISTÓTELES,
2000, p. 251).

O ‗terror ‗e a ‗piedade‘ são, de acordo com Aristóteles, os efeitos naturais da Tragédia,
―o próprio fim desta imitação‖ (Ibid., p. 260). Para alcançar estes efeitos, o filósofo
grego sugere que não devem ser representados nem homens muito bons que venham a
sofrer qualquer infortúnio do destino, nem homens muito maus que passem da má para
a boa sorte, ―pois não há coisa menos trágica, faltando-lhe todos os requisitos para tal
efeito; não é conforme aos sentimentos humanos, nem desperta terror ou piedade‖
(Ibid., p. 260). Também não deve ser representado alguém de má índole que vá da
felicidade para infelicidade, uma vez que,

se é certo que semelhante situação satisfaz os sentimentos de humanidade,
também é certo que não provoca terror nem piedade; porque a piedade tem
lugar a respeito do que é infeliz sem o merecer, e o terror, a respeito do nosso
semelhante desditoso, pelo que, neste caso, o que acontece não parecerá
terrível nem digno de compaixão (Ibid., p. 260).

Nestes excertos, fica evidenciado tanto o caráter prescritivo do texto de Aristóteles (uma
vez que pretende mostrar como a Tragédia deve ser construída para ser bem-sucedida),
quanto a noção de que uma obra é a sua destinação, seu efeito, a sua realização
(considerando que Aristóteles se mostra sempre preocupado com a execução dos efeitos
de terror e da piedade/compaixão). É o segundo, com seu sentido teleológico da
obra/texto, identificado em Aristóteles, que Gomes traz para a sua Poética do Cinema.
Não à toa, Gomes (1996) se refere à máxima escrita pelo poeta e intelectual francês Paul
Valéry: ―É a execução do poema que é o poema. Fora dela, essas sequências de palavras
curiosamente reunidas são fabricações inexplicáveis‖ (VALÉRY, 2007c, p. 186); a
dimensão fenomenológica que Valéry atribui ao poema (e que poderíamos ampliar à
Obra de Arte, ou, nos termos do próprio autor, às Obras do Espírito) não nos deixa
dúvidas quanto à raiz aristotélica de sua noção de Poética, uma vez que, se a obra só
existe quando executada, só existe quando aciona, no fruidor, o efeito que permanecia
em potência naquele que seria o estado ‗virtual‘ da mesma.

27

Os colchetes nas transcrições do texto de Aristóteles são de responsabilidade do seu tradutor.
Em Gomes (2004b), ‗terror e piedade‘ são traduzidos como ‗horror e compaixão‘. Mais à frente na
tradução da Poética feita por Eudoro de Souza, o termo ‗compaixão‘ também substitui ‗piedade‘. Cremos
em uma equivalência entre os termos das traduções de Eudoro de Souza e de Gomes.
28

41

Comentamos acima sobre a dimensão prescritiva presente em Aristóteles, algo que se
mostra bastante evidente também neste excerto: ―a mais bela tragédia, conforme as
regras da arte, é, portanto, a que for composta do modo indicado‖ (2000, p. 261).
Porém, uma incursão filológica nos explicaria, ainda mais claramente, a razão pela qual
o filósofo direciona seu tratado aos fins do fazer. De acordo com Gomes, a própria
etimologia da palavra Poética aponta para o âmbito do fazer: ―o verbo grego poieo
(poïein), "fazer", o agir que termina em alguma obra, que deixa para trás de si um
resultado‖ (1996, p. 22); e, num outro excerto, lemos: ―tradicionalmente [...] o vocábulo
póiesis é traduzido como ‗produção‘, ‗confecção‘. A rigor, pode funcionar muito bem a
sua versão por ‗ficção‘, ‗composição‘ e outros substantivos referidos a verbos de
criação‖ (Ibid., p. 106). Reale (2012) também estabelece uma relação entre o vocábulo
e a noção de criação, na medida em que associa o conceito de ‗ciência poiética‘ à noção
de ‗ciência produtiva‘.
Aristóteles também aponta diretamente para a importância do ‗fazer‘ (valorizando o
trabalho do poeta, ou seja, do criador) e sua primazia, por exemplo, em relação ao
espetáculo cênico:

o terror e a piedade podem surgir por efeito do espetáculo cênico, mas
também podem derivar da íntima conexão dos atos, e este é o procedimento
preferível e o mais digno do poeta. Porque o mito deve ser composto de tal
maneira que quem ouvir as coisas que vão acontecendo, ainda que nada veja,
só pelos sucessos trema e se apiade, como experimentará quem ouça contar a
história de Édipo. Querer produzir estas emoções unicamente pelo espetáculo
é processo alheio à arte e que mais depende da coregia29 (2000, p. 261).

E Valéry, no texto Primeira Aula do Curso de Poética, se refere ao termo ‗poética‘ em
seu sentido aristotélico, considerando
a etimologia [...]. É, finalmente, a noção bem simples de fazer que eu queria
exprimir. O fazer, o poïein, do qual desejo me ocupar, é aquele que termina
em alguma obra e que eu acabarei restringindo, em breve, a esse gênero de
obras que se convencionou chamar de obras do espírito. São aquelas que o
espírito quer fazer para seu próprio uso, empregando para esse fim todos os
meios físicos que possam lhe servir (2007c, p. 180-181).

Em sua Poética do Cinema, Gomes resgata não a dimensão prescritiva de Aristóteles,
mas, como já dissemos, sua dimensão teleológica: aquilo que, considerando

29

De acordo com Oscar Brockett & Franklin Hildy (2003), a coregia, na Grécia Antiga, era a atividade do
córego, ou seja, pessoa responsável por financiar um espetáculo artístico.
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determinado efeito ou destinação da obra, tornou possível a sua execução. De Valéry,
Gomes retira qualidade cooperativa da fruição de uma obra qualquer, se distanciando de
uma análise que se debruce sobre questões relativas à intenção do autor: ―não é em mim
que se compõe a unidade real de minha obra. Eu escrevi uma ‗partitura‘ — mas só
posso escutá-la quando executada pela alma e pelo espírito de outra pessoa‖ (VALÉRY,
2007a, p. 168).

Podemos considerar a Poética do Cinema como uma metodologia de inclinações
textuais, mas não eminentemente narrativas. Nesta metodologia, o filme é um texto, no
sentido que pode ser compreendido a partir dos excertos que seguem: ―um texto
representa uma cadeia de artifícios de expressão que devem ser atualizados pelo
destinatário‖ (ECO, 2002, p. 35); ―o texto é um produtor cujo destino interpretativo
deve fazer parte do próprio mecanismo gerativo. Gerar um texto significa executar uma
estratégia de que fazem parte as previsões dos movimentos dos outros [...]‖ (ECO,
2002, p. 39); ―Um texto é um dispositivo concebido para produzir o seu Leitor-Modelo‖
(ECO, 2012b, p. 75). Aquilo que Valéry nos demonstrava de modo bastante poético nos
é explicitado por Umberto Eco em uma perspectiva mais teórica; a noção de LeitorModelo, que Eco concebe como sendo o leitor previsto no texto, funciona como uma
atualização semiótica da cooperação que Valéry havia intuído acerca da fruição de uma
determinada obra. Para Gomes (2004b),

a cooperação que torna possível o objeto poético enquanto tal é certamente a
interpretação e/ou fruição da obra. A obra existe ao efetivar-se num espírito
que o recebe, ao realizar-se nele. Realizar-se ou efetivar-se significa, afinal,
despertar o encantamento a que se destina (p. 101).

A Poética do Cinema é, ainda, uma metodologia de proposições fenomenológicas que
pretende identificar, no filme, sua intentio operis; porém, uma vez que a intenção da
obra só pode ser atualizada no estabelecimento de ―[...] um elo dialético entre a intentio
operis e a intentio lectoris‖ (ECO, 2012b, p. 75), e ainda que ―reconhecer a intentio
operis é reconhecer uma estratégia semiótica‖ (ECO, 2012b, p. 76), a Poética do
Cinema busca compreender como um determinado ‗Espectador-Modelo‘ foi modelado
em um filme específico — como este espectador é levado pelas estratégias do texto
fílmico —, tendo como norte a vocação do filme, ou seja, os efeitos que lhe são
próprios.
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Como é possível perceber, a Poética de Aristóteles, ao considerar o terror e a piedade
como efeitos próprios da Tragédia, deixa em evidência apenas efeito da ordem da
emoção (o que é totalmente coerente com o objeto de sua análise); todavia, obras de arte
de outros gêneros podem produzir outros tipos de encanto. Segundo Gomes (2004a),
podemos separar os efeitos das obras de arte em três diferentes grupos: de dimensão
sensorial (da sensação), cognitiva (do sentido) e emocional (do sentimento). A
dimensão da sensação — ou, poderíamos dizer, da ‗composição estética‘ — é a área
onde agenciam-se efeitos de natureza sensoriais; a dimensão do sentido — ou
composição comunicacional — é onde organizam-se os efeitos de natureza ‗semiótica‘,
que querem dizer algo, que passam uma mensagem; e a dimensão do sentimento — a
composição poética ou emocional — é aquela que engloba os efeitos anímicos, que
deseja tocar emocionalmente o seu fruidor.
Mais detalhadamente, Gomes afirma que os efeitos de dimensão sensorial ―podem
solicitar simplesmente uma resposta sensório-motora, [...] produzir uma sensação,
construir a disposição sensorial do espectador‖ (2004b, p. 54).
Executar os efeitos da expressão significa, neste sentido, ativar a sua
solicitação sensorial, ser posto na condição de sentir o que se impõe que se
sinta, de ter a sua estrutura sensorial conduzida por arte. Assim, a expressão
é, pois, um sistema de estímulos sensuais, um tecido de indutores da
sensibilidade, um conjunto de provocações a sentir, enquanto, por sua vez, o
efeito fundamental provocado por tal expressão é principalmente sensação ou
material sensorial (GOMES, 2004b, p. 96-97).

Já os efeitos de dimensão cognitiva são ―basicamente uma matriz de informações, um
sistema de estímulos destinado a criar determinadas noções na consciência que os
recebe‖ (GOMES, 2004b, p. 54). Esta categoria deseja convencer seu apreciador, mais
do que fazê-lo sentir.

Decifrar uma expressão, desse ponto de vista, significa desde coisas
elementares como a decisão perceptiva sobre "o que é isso que estou vendo
ou ouvindo?" até a decisão interpretativa sobre "o que eu estou vendo ou
ouvindo deve ser entendido literalmente ou alegoricamente?" (GOMES,
2004b, p. 97).

Por fim, os efeitos de dimensão emocional são os que despertam ―[...] uma disposição
de ânimo, um sentimento. Executar os efeitos de expressão significa, por sua vez,
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construir um estado de espírito, constituir um determinado sentimento, emocionar(-se).‖
(GOMES, 2004b, p.54). Nessa dimensão, os estímulos que constituem a expressão
pretendem

[...] se destinar a produzir uma resposta afetiva. Desse modo, expressar
significa em primeiro lugar produzir um estado emocional [...]. A expressão
que provoca tudo isso nada mais é que um sistema de estímulos afetivos, de
indutores de estados emocionais, de provocações de sentimentos, e o efeito
fundamental que ela provoca é principalmente sentimento ou material afetivo
(GOMES, 2004b, p. 97).

Como exemplo basilar de obras que agenciam principalmente este último tipo de efeito
— o de ordem emocional —, buscando fundamentalmente a área afetiva do seu
apreciador, podemos citar as tragédias gregas analisadas por Aristóteles. O segundo tipo
de efeito — aquele de gênero cognitivo — poderia se encontrar nas estratégias das
composições das chamadas ‗canções de protesto‘, que buscam esclarecer, informar, em
suma, modificar a visão de mundo daquele que as ouvia. Já o primeiro tipo de efeito da
taxonomia proposta por Gomes — o de viés sensorial — pode ser encontrado, por
exemplo, em obras de artes plásticas cujo fim é despertar sensações táteis.

Pensando em filmes, poderíamos levantar algumas hipóteses, a título de ilustração: um
filme com Alien, o 8º Passageiro (Alien, 1979, Ridley Scott) agencia efeitos de horror
evidentes, podendo ser classificado como uma obra dominada por efeitos de ordem
emocional; em A Greve (Стачка [transliterado como Stachka], 1925, Serguei
Eisenstein), é patente a crítica ao individualismo burguês associado ao Capitalismo, em
oposição ao coletivismo ligado ao Socialismo, o que nos permite associá-lo aos
chamados filmes de mensagem. Também a própria ideia da Montagem Intelectual30 —
e, evidentemente, o próprio nome dado a este tipo de montagem — remete a uma
estratégia na qual predominam efeitos cognitivos; por fim, Sonhos (夢 [transliterado
como Yume], 1990, Akira Kurosawa), em especial o seu quinto episódio, intitulado
Corvos, na medida em que utiliza os meios cinematográficos para produzir sequências
de grande força estética — como aquelas em que quadros do pintor Vincent Van Gogh
são estilizados e transformados em cenário do filme —, dando menor importância às

30

De acordo com Aumont & Marie, a Montagem Intelectual é um proposição de Serguei Eisenstein
―visando promover um tipo de montagem que dá acesso diretamente, e na forma sensível (visual), a ideias
abstratas‖ (2009b, p. 198). Em A Forma do Filme, Eisenstein afirma que a Montagem Intelectual busca o
―conflito-justaposição de sensações intelectuais associativas‖ (2002, p.86)
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possibilidades cognitivas e emocionais, se enquadraria na primeira ordem de efeitos
propostos por Gomes: os efeitos sensoriais.

É sensato lembrar, todavia, que, como já afirmamos, tais ilustrações são apenas
conjecturas acerca destes filmes; uma verdadeira análise da poética de cada um deles
poderia mostrar um resultado diferente das suposições que apresentamos. Além disso, é
importante constatar que uma obra cinematográfica é, quase que como regra geral,
composta por efeitos das três ordens supracitadas; porém, é comum que uma destas
ordens de efeitos ‗impere‘, dando o tom do filme, sua vocação.

De acordo com Gomes (2004a), a peça fílmica é composta, para além dos efeitos, de
estratégias/programas e meios/recursos:

Meios são recursos ou materiais que são ordenados e dispostos com vistas à
produção de efeitos na apreciação. Estratégias são tais meios enquanto
estruturados, compostos e agenciados como dispositivos de forma a
programar efeitos próprios da obra. Os efeitos são a efetivação de meios e
estratégias sobre a apreciação, são a peça cinematográfica enquanto
resultado, enquanto obra (p. 93).

Estes materiais são muito diversos e podem ser agrupados de diferentes maneiras.
Consideremos a forma já tradicional que o Cinema tem de dividir estes materiais, e os
distribuiremos entre materiais visuais, sonoros, cênicos e narrativos.

O parâmetro visual, que tem concentrado a maior parte da reflexão sobre os
materiais do cinema, inclui desde os aspectos especificamente plásticos,
como as dimensões cromáticas e composicionais do filme (linha de foco,
distribuição dos elementos, posição do motivo) até os aspectos genericamente
fotográficos, tais como incidência angular, enquadramentos, código de
escalas de planos, nitidez da imagem, contrate, tonalidade, brilho, foco
(seleção e profundidade de campo, fonte de luz), passando-se pelos aspectos
fotográficos de natureza especificamente cinematográfica, como movimentos
de câmera e raccords, e pelos efeitos visuais. O parâmetro sonoro implica
todo aspecto acústico de música a sonoplastia, enquanto o parâmetro cênico
comporta desde a direção e atuação dos atores, até cenários e figurinos. Por
fim, no caso de filmes narrativos, os parâmetros narrativos que o cinema
codivide com a literatura, teatro, ópera, quadrinho etc. e que dizem respeito à
composição da história, seu argumento e enredo, suas peripécias e os seus
desenlaces (GOMES, 2004a, p. 93).

Num sentido amplo, a Poética do Cinema é uma metodologia textual, como já
explicamos. Porém, a Poética não se vincula com um regime estruturalista de análise,
que buscasse o que é comum em obras diversas, a estrutura interna do filme. Pelo
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contrário. Considera-se aqui que ―cada obra é um ente singular, uma única e irrepetível
combinação de programas, dispositivos e elementos‖ (GOMES, 2004b, p. 111), e
busca-se exatamente aquilo que, compondo a obra, a torna um objeto particular.

Ainda neste mesmo sentido amplo, poderíamos afirmar que esta metodologia não está
especialmente preocupada com os ‗arredores‘ do texto. A Poética do Cinema não
propõe uma análise do mundo (do social, do econômico, do cultural, do histórico etc.)
através da obra, mas uma análise da obra através de seus efeitos. Um estudo que se
interesse por uma obra para explicar algo que está além da mesma, de fato, tem como
objetivo maior compreender este ‗algo mais‘, e não a obra.

Uma poética, opostamente, preocupa-se com o fazer da obra, com os seus mecanismos
expressivos e com a sua execução. Como já explicamos, não se pretende aqui
estabelecer qualquer tipo de hierarquia entre metodologias textuais e metodologias
contextuais, uma vez que cada um destes modelos visa objetivos diferentes. Além disso,
concordamos com Gomes (2004b) quanto à existência de benefícios advindos de
informações contextuais acerca da obra que possibilitam uma melhor compreensão
desta última. ―Uma coisa, porém, é usar o conhecimento do mundo em benefício da
compreensão da obra e outra coisa bem, diferente, é usar o conhecimento da obra para a
compreensão do mundo‖ (GOMES, 2004b, p. 113). Nesse aspecto, a Poética do Cinema
pouco serviria para o entendimento do filme como um sintoma de certas configurações
sociais que o cercam, nem para pôr o filme ‗na trama da cultura‘, analisando a obra
como um apenas um ponto desta teia — acima de tudo, porque uma metodologia de
inclinações poéticas não se propõe a este tipo de empreitada analítica.

Por fim, considerando que analisar um filme é

decompô-lo em seus elementos constitutivos: é despedaçar, descosturar,
desunir, extrair, separar, destacar e denominar materiais que não se percebem
isoladamente ‗a olho nu‘, uma vez que o filme é tomado em sua totalidade
(VANOYE & GOLIOT-LÉTÉ, 2009, p. 15);

e considerando ainda um segundo momento da análise, que consistiria em ―estabelecer
elos entre esses elementos isolados, em compreender como eles se associam e se tornam
cúmplices para fazer surgir um todo significante: reconstruir o filme ou fragmento‖
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(Ibid., 2009, p. 15), podemos sumarizar o processo analítico aqui proposto em cinco
etapas: (1) a fruição do filme, sua apreciação; (2) a identificação de sua vocação, ou
seja, que efeito(s) predomina(m) na fruição desse filme específico; (3) a classificação
desse(s) efeito(s) nas categorias já explicitadas; (4) a identificação da presença desse(s)
efeito(s) nos ‗meios de expressão‘ do filme; e (5), a investigação das estratégias e
programações desse(s) efeito(s), e de suas interações entre si, ou seja, como tal material
se articula com outro material, como tal dispositivo imbrica-se com outro a fim de
estabelecer uma estratégia de produção de encanto. É através desses movimentos — da
subjetividade afetada pela obra fílmica à obra em si, aos elementos expressivos do
filme, e desses elementos, ao conjunto, ou seja, ao filme outra vez — que acreditamos
ser possível uma análise interna bem-sucedida das obras aqui estudadas.
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1.3

A

POÉTICA

DO

CINEMA

E

OUTROS

MÉTODOS:

aproximações e distanciamentos
Elencamos, no tópico 1.1, quatro formas de se analisar um filme: aquela reconhecida
como a primeira análise, realizada por Eisenstein; a da Grande Sintagmática da FaixaImagem, proposta por Christian Metz; o método da análise textual; e a análise fílmica
culturalista. Em relação à Poética do Cinema, a análise de Eisenstein de seu
Encouraçado Potemkin levanta questões sobremaneira significativas. Uma delas diz da
dimensão da obra como objeto de produção de encanto; o diretor russo, possivelmente
por ser, ele mesmo, o autor da obra que analisa, vê no seu filme um mecanismo de
produção de efeitos, potência semiótica a ser atualizada. Se esboça, de fato, na análise
de Eisenstein, um modelo de análise textual, ainda que fora de um sistema pragmático,
uma vez que, para o diretor, a interpretação é puramente da ordem da obra — e, mais
especificamente, da montagem.

Eisenstein, porém, vai além da compreensão de que a obra produz um efeito; o diretor
entende que este efeito que a sua obra produz é um efeito de uma natureza específica,
engendrado por um mecanismo específico ‗mais apropriado‘ a esta mesma natureza de
efeitos — a montagem —, e com vias a alcançar uma determinada faculdade da
percepção humana: a inteligência. Neste sentido, se a Poética do Cinema, com já vimos,
discrimina três tipos diferentes de efeitos (cognitivo, emocional e sensorial), a análise de
Eisenstein poderia ser considerada como uma espécie de ‗versão reduzida‘ do método
da Poética; sua análise é uma análise da dimensão cognitiva da obra, considera os
mecanismos utilizados especialmente para a produção de efeitos desta natureza e
pressupõe ainda para que efeito cognitivo o filme apontará: a epifania intelectual —
tendo a montagem como principal meio ou recurso utilizado. Ainda que o autor utilize
programas emocionais e sensoriais, estes participam do filme com coadjuvantes daquele
que, como afirmou Barthes (2009b), é o sentido último — a mensagem — em
Eisenstein: a revolução.

O caso da Grande Sintagmática da Faixa-Imagem, assim como o da maioria das formas
de análise inclinadamente linguísticas, se distancia das propostas da Poética do Cinema.
É preciso ratificar que reconhecemos o quão incontestáveis são as contribuições de
Metz à Análise Fílmica e ainda à Teoria do Cinema; nos termos da Teoria, poder-se-ia
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mesmo dizer que apenas em A Respeito da Impressão de Realidade no Cinema, escrito
por Metz, a questão da relação entre Cinema e ‗realidade‘ passa a ser uma questão
fenomenológica — ou seja, da impressão de realidade —, ao invés de ontológica, como
havia teorizado André Bazin. Já no campo da Análise Fílmica, nenhum outro autor
conhecido foi capaz de interrelacionar Linguística e Cinema como Metz; a tipologia de
sintagmas (segmentos) fílmicos por ele proposta na Grande Sintagmática é o pano de
fundo teórico de maior importância por detrás de qualquer decupagem realizada acerca
de qualquer filme.

Todavia, mesmo considerando a sua importância, é preciso dizer que, na tentativa de
entender o Cinema linguisticamente, Christian Metz, com o seu método da Grande
Sintagmática, já encara os filmes munido da ‗armadura‘ metodológico-conceitual da
Linguística. Em uma ambição muito menos hermenêutica do que formalista, Metz não
deixa espaço para a questões importantes dentro do campo da Análise Fílmica, como
aquelas ligadas à interpretação, ou mesmo ao que há de semântico num filme; importam
mais a sintaxe, os sintagmas, a ‗pontuação‘.

As incursões de ordem linguística de Metz já foram criticadas em Cinema I - A imagemmovimento e Cinema I – A imagem-tempo, obras do filósofo francês Gilles Deleuze
(2009a e 2009b), e também por cognitivistas como David Bordwell (1985). Porém, a
observação que fazemos da metodologia metziana deseja dizer daquilo que a impede de
‗tocar‘ o singular da obra cinematográfica — e que, por tabela, termina por impedir o
analista de ser tocado por este singular. O rigor estruturalista da Grande Sintagmática se
reflete num sistema universalizante de análise, o que tenderá a fazer com o filme
analisado caiba na — e sirva à — metodologia, e não o contrário.
O exemplo que citamos — a análise realizada por Bellour de Gigi — ilustra
perfeitamente o que tentamos explicar aqui. O autor vai (conscientemente, como ele
mesmo afirma) ao filme munido de todo um aparato metodológico-conceitual, tentando
analisá-lo utilizando as segmentações propostas por Metz. Se considerarmos uma
análise diferente do mesmo filme, produzida por Rick Altman (1987), veremos que, ao
tentar o caminho oposto — ou seja, tentar observar o que o filme sugere, para, então,
proceder uma análise — o último parece ter alcançado um nível de compreensão do
filme mais profundo e mesmo mais verificável que o primeiro. Altman, ao tratar Gigi
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não como uma narrativa linear clássica, dividida sintagma por sintagma, mas utilizando
aquilo que define como narrativa em duplo-foco31, afirma que

é este aspecto da estrutura de Gigi que Raymond Bellour perde de vista em
sua influente análise de Gigi. Construindo sua interpretação ao redor
daqueles segmentos que ‗rimam‘ — ou seja, que retrabalham o mesmo
material — Bellour limita seus exemplos a situações nas quais um
personagem repete de forma modificada uma ação que ele/ela já havia
realizado antes. Bellour é incapaz de capturar a estrutura dialética e
paradigmática do texto, porque ele não reconhece que o musical usa a ação
de um personagem para estabelecer o contexto para as atividades paralelas do
outro personagem. As pressuposições de Bellour acerca da natureza linear,
causal e psicológica da narrativa clássica o cegaram frente aos padrões
estruturais particulares ao musical (1987, p. 22).

Na medida em que a proposta deste trabalho é analisar o filme partindo do filme, ou
seja, da perspectiva hermenêutica que este propõe como sendo a forma de se assisti-lo e
analisá-lo, a Grande Sintagmática, por conta mesmo de sua natureza de método de
limites muito bem definidos a priori, se distancia de nossos objetivos.

Quanto ao modelo subsequente ao da Grande Sintagmática, deve-se dizer que noção de
‗análise textual‘ é certamente muito ampla. Se considerarmos a definição que utilizamos
para o termo texto fílmico — ―o filme como ‗unidade de discurso, efectivo se
actualizado‖ (AUMONT & MARIE, 2009a, p. 64) —, a própria análise de Eisenstein,
com a qual iniciamos este panorama, se enquadraria neste modelo, já que o cineasta
considera o filme como efeito em potência, potência esta que se efetiva na medida em
que é atualizada, ou seja, quando o filme é apreciado.

Todavia, na tentativa de desenhar limites mais bem definidos entre as metodologias
citadas, consideramos estritamente textuais aquelas análises que vêem o filme como um
fenômeno de ordem semiótica, no qual determinada articulação de elementos de
expressividade irá produzir os efeitos programados a priori. É nesse sentido que
podemos dizer que a Poética do Cinema é uma metodologia textual, uma vez que esta
compreende a obra como um conjunto de programas e estratégias a ser ativado quando
da apreciação. Ainda que analise os fotogramas separadamente — o que retira da
31

Em The American film musical, Altman (1987) defende que a principal característica da estrutura dos
musicais americanos clássicos seria a estrutura da narrativa em duplo-foco. Nessa estrutura, os filmes
intercalam a ação dos personagens principais masculino e feminino, sendo que a noção de uma linha
narrativa única é mitigada em função desta narrativa dupla, que pode se dar por paralelismo ou
justaposição.
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montagem a sua força expressiva —, Barthes analisa Ivan, O Terrível de uma
perspectiva textual, dentro de uma dimensão interpretativa que poderíamos chamar de
poética, já que observa os elementos que compõem o objeto analisado (ou seja, a etapa
da organização de uma estratégia de produção de efeitos) e, subsequentemente, propõe
uma dada interpretação acerca da obra — a obra sendo, aqui, a soma composta pelos
elementos decompostos pela análise de Barthes.

A análise escrita por Stephen Heath, que utilizamos acima como exemplo, se aproxima
da Poética do Cinema em alguns aspectos consideráveis. O primeiro deles é constante
da primeira citação, neste nosso texto, da sua análise: Heath afirma que busca o
funcionamento do sistema fílmico, mas não na forma de uma descrição exaustiva do
significado do filme. Segundo o autor, compreender este funcionamento é entender a
lógica de produção da obra. Neste aspecto, mais uma vez vemos reiterado a noção da
obra como uma construção: a obra é composta de uma determinada maneira, e
compreendê-la ou interpretá-la será resultado do entendimento de como esta
composição foi organizada, ou seja, a ‗lógica de produção‘ da obra.

Além disso, é preciso atentar também para aquilo que, em Heath, é apresentado como
uma compreensão da obra fílmica como objeto singular: o autor, como afirma ele
mesmo, deseja que a sua análise responda algumas questões referentes a alguns
problemas que cercam a Análise Fílmica, mas sublinha que está tratando de um sistema
fílmico particular — aquele do objeto de sua análise. Nesse sentido, Heath supõe que
uma determinada forma de analisar não é, a priori, uma forma garantida para qualquer
filme, e que um método que funciona num sistema fílmico pode resultar num verdadeiro
desastre hermenêutico em outro. Considerada desta forma, a sua análise e a Poética do
Cinema dividem uma significativa reverência pela singularidade do objeto artístico.

Finalmente, no que tange ao modelo culturalista de análise, é importante salientar que,
por conta de seu objetivo mais fundamental — o de compreender o objeto da análise
como objeto forjado e atravessado pelas forças da Cultura — é natural que, digamos, a
‗textualidade‘ do texto fique, senão em segundo plano, ao menos no mesmo plano de
importância analítica do que o contexto. Ora, se o que se deseja é ler o mundo, e se um
filme é um texto do mundo, faz pleno sentido a proposta de um método que ponha em
ligação questões sociais, políticas, técnicas e poético-estéticas. Porém, um modelo como
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este se presta a objetivos diametralmente opostos aos deste trabalho, uma vez que
desejamos, ao nos distanciarmos das análises de maior inclinação contextual e dos
discursos já existentes acerca dos filmes analisados, compreendê-los o mais
internamente possível.
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2. O HERÓI: modelos e desmodelos
Na medida em que nosso objetivo principal — partindo, a priori, de uma análise interna
das obras — é o de identificar o tipo de herói que estas engendram, faremos aqui uma
espécie de tipologia do herói, apontando as características dos modelos mais
importantes, considerando uma hipótese fundamental: a de que o modelo monomítico
ou clássico de herói é negado, reapropriado e ressignificado por meio de diversas
estratégias nos filmes analisados, e que, por conta destes procedimentos, outros modelos
se fazem presentes, modelos que, por não serem tão ‗modelares‘ — no sentido moral ou
ético do termo —, chamamos aqui de ‗desmodelos‘.
— O Herói Monomítico ou Clássico
Em seu livro O Herói de Mil Faces32, Joseph Campbell (2004) realiza uma pesquisa de
grande escopo cujo resultado se reflete no título de seu trabalho; Campbell conclui que,
em diferentes civilizações, sociedades, comunidades etc., provenientes de locais
distantes entre si e mesmo pertencentes a períodos históricos separados por longo
tempo, é possível perceber a presença de narrativas heróicas, e, além disso, de uma certa
estrutura comum que é partilhada por estas narrativas; haveria, então, um herói — no
sentido de uma estrutura — com as suas ‗mil‘ faces, referentes a cada narrativa heróica
de cada povo.

Ainda na introdução de seu livro, lemos que,

[...] quer se apresente nos termos das vastas imagens, quase abismais, do
Oriente, nas vigorosas narrativas dos gregos ou nas lendas majestosas da
Bíblia, a aventura do herói costuma seguir o padrão da unidade nuclear [...]:
um afastamento do mundo, uma penetração em alguma fonte de poder e um
retorno que enriquece a vida (CAMPBELL, 2004, p. 20).

Campbell baseia-se naquilo que define como monomito, ou seja, uma estrutura que
reproduz o seguinte trinômio: separação-iniciação-retorno (2004, p. 17). Este seria o
percurso padrão da aventura mitológica do herói, que aceitaria algumas variações, mas
que permaneceria estruturalmente o mesmo. Em grande medida, Campbell se alicerça

32

Publicado originalmente em 1949.
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no conceito de arquétipo trabalhado pelo psicanalista suíço Carl Gustav Jung, para
quem ―O conceito de arquétipo, que constitui um correlato indispensável da idéia do
inconsciente coletivo, indica a existência de determinadas formas na psique que estão
presentes em todo tempo e em todo lugar‖ (JUNG, 2002, p. 53).

O próprio Jung, em O homem e seus símbolos, fala sobre uma fórmula básica do herói
mítico:

O mito universal do herói [...] refere-se sempre a um homem ou um homemdeus poderoso e possante que vence o mal, apresentado na forma de dragões,
serpentes, monstros, demônios, etc. e que sempre livra seu povo da
destruição e da morte (1964, p. 75).

Também em O homem e seus símbolos encontra-se um texto de Joseph Henderson, um
dos discípulos de Jung, intitulado Os mitos antigos e o homem moderno, que reitera a
universalidade do mito do herói, ―o mais comum e o mais conhecido em todo o mundo.
Encontramo-lo na mitologia clássica da Grécia e de Roma, na Idade Média, no Extremo
Oriente e entre as tribos primitivas contemporâneas‖ (HENDERSON, 1964, p. 106).

Levando em conta a noção de que o herói clássico se apresenta, de maneira quase
inequívoca, na forma do monomito, resumiremos, aqui, a trajetória completa que
Campbell (2004) atribui ao herói monomítico: (1) o herói mitológico sai de sua casa
(deixa o equilíbrio), sendo atraído, levado ou mesmo por vontade própria para a
aventura; (2) lá encontra um elemento que lhe atrapalha a passagem, e através do
enfrentamento ou de um acordo, penetra no ‗reino das trevas‘; (3) a partir deste limiar, a
jornada pelo desconhecido começa, e o herói é posto a prova diversas vezes, sendo
também auxiliado; (4) no clímax da estória, o herói deve passar pela maior provação de
todas e ser recompensado;

seu triunfo pode ser representado pela união sexual com a deusa-mãe
(casamento sagrado), pelo reconhecimento por parte do pai-criador (sintonia
com o pai), pela sua própria divinização (apoteose) ou, mais uma vez — se as
forças se tiverem mantido hostis a ele —, pelo roubo, por parte do herói, da
bênção que ele foi buscar (rapto da noiva, roubo do fogo); intrinsecamente,
trata-se de uma expansão da consciência e, por conseguinte, do ser
(iluminação, transfiguração, libertação) (CAMPBELL, 2004, p. 137).

Finalmente, (5) o herói deve retornar (se abençoado, o fará sob alguma forma de
proteção; caso contrário, empreende uma fuga e é perseguido). Ao retornar, (6)
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reemerge do mundo desconhecido (ressurreição ou o retorno propriamente dito); (7) ―a
bênção que ele traz consigo restaura o mundo (elixir)‖ (CAMPBELL, 2004, p. 137).
Já quanto a suas características éticas e morais, ―o herói composto do monomito é um
personagem dotado de dons excepcionais, freqüentemente honrado pela sociedade de
que faz parte [...]‖ (CAMPBELL, 2004, p. 21); evidentemente, o herói do monomito é
dotado de grande senso de responsabilidade social, uma vez que ―retorna de sua
misteriosa aventura com o poder de trazer benefícios aos seus semelhantes.‖
(CAMPBELL, 2004, p. 18). Terminada a sua busca, o herói tem como obrigação,
então, ―trazer os símbolos da sabedoria [...] de volta ao reino humano, onde a bênção
alcançada pode servir à renovação da comunidade, da nação, do planeta ou dos dez mil
mundos‖ (CAMPBELL, 2004, p. 114).

(CAMPBEL, 2004)

Desde as narrativas gregas, passando pelos mitos de diversas religiões, é clara a forte
inclinação altruística dos heróis. Entre o Prometeu grego, o Jesus cristão e o Sidarta
Gautama budista, por exemplo, o fim maior é sempre a salvação da humanidade — seja
pela dádiva do fogo, pela dádiva da Palavra que leva a Deus, ou pela dádiva da
Iluminação. Em seus comentários acerca da sua tradução da Poética de Aristóteles,
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Eudoro de Souza reitera as características elevadas do herói já presentes no trabalho do
filósofo grego, afirmando que

a dicotomia [indivíduos de elevada ou de baixa índole] tem, evidentemente,
um significado moral; não, todavia, "no sentido platônico, e, muito menos, no
sentido cristão" (ELSE, p. 77). No sentido grego clássico, a partir de Homero,
os "homens de elevada índole" só podem ser os heróis, e os de baixa índole, a
multidão (ARISTÓTELES, 2000, p. 292).

A questão da índole do herói, sem dúvida, haveria de ter alguma motivação didática, de
ensinamento de vida. Em seu livro Mito e Realidade, o intelectual romeno Mircea
Eliade afirma que a existência do mito — e do mito heróico, em especial — teria uma
função social das mais fundamentais, uma vez que

o mito garante ao homem que o que ele se prepara para fazer já foi feito; e
ajuda-o a eliminar as dúvidas que poderia conceber quanto ao resultado de
seu empreendimento. Por que hesitar ante uma expedição marítima, quando o
Herói mítico já a efetuou num Tempo fabuloso? Basta seguir o seu exemplo.
De modo análogo, por que ter medo de se instalar num território
desconhecido e selvagem, quando se sabe o que é preciso fazer? Basta,
simplesmente, repetir o ritual cosmogônico, e o território desconhecido (= o
"Caos") se transforma em "Cosmo", torna-se uma imago mundi, uma
"habitação" ritualmente legitimada (ELIADE, 1972, p. 101).

Nas ideias de Jung também nos é possível perceber certa relação de identificação
necessária entre o herói e o receptor da sua estória, seja encarnado na figura de um leitor
de textos sagrados, ou mesmo de um participante de um culto:

A narração ou recitação ritual de cerimônias e de textos sagrados e o culto da
figura do herói, compreendendo danças, música, hinos, orações e sacrifícios,
prendem a audiência num clima de emoções numinosas (como se fora um
encantamento mágico), exaltando o indivíduo até sua identificação com o
herói (JUNG, 1964, p. 75).

De forma genérica, pode parecer aqui que falamos de um mundo ‗arcaico‘, de um
passado mítico da humanidade, de narrativas de povos distantes, que nada dizem da
vida, da arte — da cultura contemporânea, em geral; todavia, ao afirmarmos algo desta
natureza, estaríamos cometendo um grande equívoco. É óbvio que, ao menos desde
Dom Quixote, a concepção do herói monomítico (representado, no livro de Miguel de
Cervantes, por meio dos romances de cavalaria que o ‗cavaleiro da triste figura‘ deseja e
sonha que sejam realidade em sua vida) é abalada. Porém, seria insensato afirmar que a
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estrutura da narrativa do herói monomítico se desfez, não se encontrando presente nos
dias de hoje.

Basta que consideremos, por exemplo, os trabalhos de Christopher Vogler, um
executivo e roteirista da indústria cinematográfica hollywoodiana. Baseado no Herói de
Mil Faces de Campbell, Vogler desenvolveu um breve memorando de sete páginas
intitulado Um guia prático para O herói de Mil Faces33, que, mais tarde, transformou
num livro: The writer's journey: mythic structure for storytellers and screenwriters,
publicado em 1998. A epígrafe do Guia prático..., de autoria da escritora Willa Cather,
sintetiza, as ideias de Campbell retomadas pelo memorando de Vogler: ―Há apenas duas
ou três estórias humanas, e elas se repetem ferozmente como se nunca tivessem sido
contadas antes‖ (1985).

De acordo com o memorando do próprio Vogler, diretores de cinema como John
Boorman, George Miller, Steven Spielberg, George Lucas e Francis Coppola devem seu
sucesso, em parte, aos padrões eternos que Campbell havia identificado em seu livro.
De fato, são claramente visíveis as características do herói monomítico e de sua jornada
— mesmo antes de uma análise mais aprofundada — em séries como as de Indiana
Jones ou Star Wars. Mesmo em filmes mais contemporâneos, a exemplo da trilogia
Matrix, são evidentes os processos de abandono do lar/equilíbrio, entrada no ‗reino das
trevas‘, o auxílio, o retorno e a salvação do grupo, comunidade etc.

Outro exemplo se encontra no já citado site de Vogler, no qual podemos ler um artigo
de sua autoria intitulado Watching ‗The Lord of The Rings‘. Neste artigo, Vogler explica
como o filme O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (The Lord of The Rings: The
Fellowship of the Rings, 2001, Peter Jackson) é estruturado de forma muito semelhante
àquilo que foi observado em O Herói de Mil Faces, e mesmo como o livro no qual o
filme é baseado — cujos escritos iniciais, segundo J. R. R. Tolkien (2001), datam de
1937, ou seja, mais de vinte anos antes da publicação do livro de Campbell — repete
estas mesmas estruturas:

33

A Practical Guide to The Hero with a Thousand Faces, escrito em 1985, de acordo com o site oficial de
Vogler < http://www. thewritersjourney.com >.
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A Sociedade do Anel é tão cheio de evidências relativas à jornada do herói,
que eu não preciso citá-las aqui. Basta dizer que ler os livros quando eu era
um adolescente foi uma de minhas primeiras experiências com os mitos nos
dias atuais, mostrando como um escritor poderia reviver as potências dos
padrões mitológicos. Quando eu tentava sistematizar estes padrões, O Senhor
dos Anéis foi uma grande fonte de orientação, provendo vívidos exemplos de
situações heróicas, tais como a seleção do herói no Mundo Ordinário, a
Chamada à Aventura, o encontro com o Mentor, entre outros. 34

Assim, é inegável a presença da estrutura do monomito em muitas das narrativas
cinematográficas contemporâneas, em especial naquelas que contam grandes sagas,
como as supracitadas — e que, talvez mesmo por conta da universalidade e
atemporalidade da estrutura narrativa e dos elementos componentes do herói
monomítico, tornaram-se grandes sucessos comerciais.

Nesse sentido, não seria equivocado alcunhar o herói monomítico como herói clássico
— assim como o faz Mario González (1994) em seu livro A saga do anti-herói —, se
considerarmos que, numa perspectiva histórica, o clássico deve ser anterior a nós e
resistir ao tempo (CEIA, 2010). Dentre as diversas propostas do que viria a ser o
clássico, evidenciadas por Ítalo Calvino em Por que ler os clássicos (1995), sustenta
esta perspectiva histórica aquela que afirma que ―é clássico aquilo que persiste como
rumor mesmo onde predomina a atualidade mais incompatível.‖ (p. 15). Rosenfeld e
Guinsburg buscam em Benedetto Croce o estabelecimento das características mais
eminentes daquilo que se define como clássico:

de acordo com Croce, em sua Iniciação à Estética, o Classicismo se distingue
fundamentalmente por elementos como o equilíbrio, a ordem, a harmonia, a
objetividade, a ponderação, a proporção, a serenidade, a disciplina, o desenho
sapiente, o caráter Apolíneo, secular, lúcido e luminoso. É o domínio do
diurno. Avesso ao elemento noturno, o Classicismo quer ser transparente e
claro, racional [...] (ROSENFELD e GUINSBURG, 2002, p. 261).

É evidente que a noção do herói monomítico traz consigo um tom de equilíbrio, de uma
perspectiva de mundo que tende à homeostase; uma vez que esta seja abalada, é através
das ações do herói que o caos será reconfigurado e voltará à estabilidade. O herói do
monomito não é clássico apenas porque sobrevive ao tempo, mas também por conta
destas características elencadas acima por Rosenfeld e Guinsburg, uma vez que a
narrativa monomítica não tende ao caos, à desordem, à desarmonia, ao Dionisíaco; ao
34

In: VOGLER, Christopher. Watching The Lord of the Rings. Disponível
http://www.thewritersjourney.com/articles.htm#Lord >. Visualizado em 20/04/2013.
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contrário, é a perspectiva harmoniosa do mundo que é abalada e que deve ser
recuperada pelo herói — ou seja, é esta mesma harmonia o grande valor a ser
restaurado.
— O Anti-Herói e o Avesso do Mito: desmodelos
A Literatura, porém — e por motivos que não caberiam nesta dissertação —, ao menos
desde o Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, como já dissemos, passou a engendrar
outras possibilidades de narrativas heróicas que não a da estrutura narrativa do herói
monomítico. Mais contemporaneamente, podemos dizer que

os mais importantes autores do século [o Século XX] foram exatamente
aqueles que levaram mais a fundo a compreensão de suas próprias obras,
procurando desvendar os mistérios da criação. O herói se tornou, portanto,
não apenas uma categoria que faz parte da criação, mas um motivo de
reflexão (FEIJÓ, 1984, p. 77).

Pensemos, por exemplo, no Ulisses, de James Joyce; é patente que a escolha pelo nome
do livro, em referência ao grande herói da Odisséia de Homero, já nos intui acerca de
uma certa dimensão heróica (ou, de fato, anti-heróica), que viria a ser ironizada na obra
do escritor irlandês; mais do que isso, a própria abertura, a plurivocidade poéticointerpretativa de Ulisses nos retira daquela perspectiva representada pela narrativa do
herói monomítico — perspectiva esta que, como já dissemos, tende ao equilíbrio, além
de ser representada em uma estrutura narrativa de viés mais teleológico, linear — e nos
revela um mundo mais caótico, plurívoco.

Concordamos com Feijó (1984) quando este considera, em Ulisses, o ataque mais
vigoroso aos alicerces do herói monomítico (ainda que o autor não se refira diretamente
a esta terminologia) e de suas estruturas:

A ação de Ulisses, em suas quase mil páginas, se passa num bairro periférico
de Dublin, Irlanda, num único dia [...]. É a epopéia do herói Leopold Bloom,
sua vidinha, frustrações e traições, do nascer do dia até a noite. O ponto alto
da iniciação do herói: o seu dia-a-dia comum. O herói literário atinge em
Ulisses o limite de sua iniciação, e é por isso que depois dessa obra três
alternativas restaram à criação literária: o fim do herói, o seu retorno
mistificado ou a manutenção desse limite (p. 79).

Kothe (1985) se alinha a esta mesma perspectiva em relação à obra de Joyce, que,
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[...] no Ulisses, parece estar obsessivamente preocupado em rebaixar o seu
modelo literário clássico, a Odisséia. Leopold Bloom, paródia moderna de
Odisseu [o nome grego e original de Ulisses, este último sendo tradução
romana do mesmo nome] não realiza grandes gestos épicos: aparece fritando
rins com gostinho de urina, sentado na latrina lendo o jornal ou
perambulando por locais mais ou menos mal-afamados da cidade (p. 64).

Para Kothe, ―o percurso do herói moderno é a reversão do percurso do herói antigo‖
(1985, p. 65); ao invés de seguir seu caminho para completar um objetivo, o herói
moderno tende a deambular. É baseado nesta deambulação do personagem principal de
Ulisses que Feijó (1894), ampliando seu escopo, afirma: ―o heroísmo literário do século
XX veio a ser isto: o herói se descobre no seu cotidiano anti-heróico‖ (p. 80).
A própria noção de ‗anti-herói‘ — ao contrário do que o termo, por conta de sua
formação lexical, poderia deixar transparecer — diz não de um personagem que é o
avesso do herói (ou seja, o vilão), mas de um herói que não se enquadra no arquétipo do
herói clássico ou monomítico. Encontramos em González (1994) este mesmo ponto de
vista:
O sentido do termo ‗anti-herói‘, em si mesmo, pareceria referir-se à
personagem que, numa ficção, funciona paralelamente ao herói como sua
contrapartida. [...] No entanto, quando o anti-herói se instala claramente
como eixo estrutural de um texto ficcional, seu sentido anti-heróico não lhe
advém de ser a contrapartida de nenhuma outra personagem desse texto.
Lázaro [do livro Lazarillo de Tormes] é anti-heróico à luz dos heróis
modelares — modelares quanto à sua conduta e quanto ao tipo [...] (p. 96).

Se o herói ‗modelar‘, monomítico, clássico ―[...] ganha a sua luta contra o monstro‖
(HENDERSON, 1964, p. 114), o herói moderno, tomado aqui na forma do anti-herói,
não ganha sua luta contra o monstro porque não há um monstro — ao menos não em
evidência — contra o qual lutar. É nos procedimentos de estilização, mais
especificamente no pastiche e na paródia, que o herói clássico pode ressurgir na
perspectiva da narrativa anti-heróica, como no caso de Ulisses — no qual o herói
clássico mais digno desta alcunha é reconfigurado em um personagem comum,
mundano, banal — ou de Dom Quixote35 — onde a figura do herói aparece

35

Faz-se necessário frisar que não estamos, aqui, considerando o livro de Miguel de Cervantes como um
objeto cultural da Arte Moderna. Todavia, o ‗engenhoso fidalgo‘ nos serve como um exemplo
significativo de anti-herói — ou uma forma prototípica deste.
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completamente deslocada, desnecessária, e a figura do ‗dragão‘ toma forma apenas na
possibilidade da loucura.
Campbell crê que ―o herói morreu como homem moderno‖ (2004, p. 13); ao tratar dos
tipos de heróis ou anti-heróis que se fizeram presentes no período da modernidade
artística, o autor põe algumas questões contextuais que alicerçariam, em grande medida,
a forma destes heróis anti-míticos:

o problema da humanidade hoje, portanto, é precisamente o oposto daquele
que tiveram os homens dos períodos comparativamente estáveis das grandes
mitologias coordenantes, hoje conhecidas como inverdades. Naqueles
períodos, todo o sentido residia no grupo, nas grandes formas anônimas, e
não havia nenhum sentido no indivíduo com a capacidade de se expressar;
hoje não há nenhum sentido no grupo — nenhum sentido no mundo: tudo
está no indivíduo. Mas, hoje, o sentido é totalmente inconsciente. Não se sabe
o alvo para o qual se caminha. Não se sabe o que move as pessoas. Todas as
linhas de comunicação entre as zonas consciente e inconsciente da psique
humana foram cortadas [...] (CAMPBELL, 2004, p. 194).

Esta ‗ausência de sentido no mundo‘, para o autor, se faz presente uma vez que

o romance moderno [...] celebra o mistério do desmembramento, que se
configura como vida no tempo. O final feliz é desprezado, com justa razão,
como uma falsa representação; pois o mundo — tal como o conhecemos e o
temos encarado — produz apenas um final: morte, desintegração,
desmembramento [...] (CAMPBELL, 2004, p. 15).

O Herói Pícaro

Dentre os diversos tipos de heróis identificados para a realização desta breve tipologia
— os heróis épico, trágico, cômico, satírico, entre outros (KOTHE, 1985; FEIJÓ, 1984)
—, aquele que mais parece nos ser útil como ferramenta interpretativa para a nossa
hipótese é o herói pícaro ou picaresco (KOTHE, 1985; GONZÁLEZ, 1994). Em seu
livro A Saga do Anti-Herói, González realiza um estudo comparativo, encontrando
similaridades entre algumas obras da literatura brasileira (especialmente Macunaíma e
Memórias de um sargento de milícias) e certas características daquilo que chama de
romance picaresco espanhol. Neste livro, González estuda a construção do romance
picaresco, as particularidades do herói pícaro, sua relação com aquilo que chamamos de
herói monomítico ou clássico e a identificação do pícaro com a noção de anti-herói.
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Segundo González, ―talvez seja o caráter anti-heróico do protagonista o ponto de partida
para o enquadramento de qualquer romance no gênero picaresco. A picaresca nasce na
quebra do modelo do narrador onisciente [...] e na paródia do herói clássico‖ (1994, p.
339). Essa paródia, em Kothe, é identificada com a tendência do pícaro em se apresentar
como ―o reverso dos grandes heróis épicos [...]: um herói cuja grandeza é não ter
grandeza nenhuma‖ (1985, p. 24).

Quanto a esta inversão do modelo clássico/monomítico, é possível que tenhamos na
dimensão ética do herói pícaro sua mais significativa evidência: em Kothe (1985), o
herói pícaro não luta por uma causa maior — ou, no modelo proposto por Campbell,
não busca o elixir que salvará seu povo —; ao contrário, é tido como ―um empedernido
individualista e egocêntrico‖ (p. 48), que ―não fala em nome de princípios mais
elevados‖ (p. 49), aparentando, no limite, ―não ter princípios morais‖ (p. 49). Esta
perspectiva encontra apoio em González, para quem o anti-herói pícaro ―age em função
de seus interesses individuais‖ (1994, p. 339). Assim, o pícaro ―[...] não tem nenhum
projeto político‖ (KOTHE, 1985, p. 48), nem ―qualquer consciência nem organização
política‖ (Ibid., p. 48).
Já quanto à posição social dos pícaros, constata-se que ―o modelo do romance picaresco
clássico sempre situou seus protagonistas à margem da sociedade‖ (GONZÁLEZ, 1994,
p. 339); ―mas o pícaro por excelência não tinha como formular mais do que um elogio
dessa existência marginal‖ (GONZÁLEZ, 1994, p. 353). Assim, mesmo considerando
que ―o herói pícaro deseja a ascensão social‖ (GONZÁLEZ, 1994, p. 343), ―como o
pícaro é engraçado, o seu percurso crítico se torna uma dissolução do problemático no
riso‖ (KOTHE, 1985, p. 48-49).

Um outro elemento que se reconfigura com a emergência de heróis não-clássicos é o da
trajetória do herói; sem um nêmesis, sem um ‗dragão‘ a vencer, sem um objetivo final a
ser cumprido, e, evidentemente, por conta da ―ausência do maniqueísmo‖
(GONZÁLEZ, 1994, p. 348), o anti-herói tende a deambular. No caso do pícaro, de
acordo com González, a situação se repete, pois, ―tradicionalmente, o pícaro é um ser
itinerante‖ (1994, p. 344) e este itinerário ―significa um percurso labiríntico e menos
linear que o dos clássicos‖ (p. 345). Neste aspecto, também é possível perceber a
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condição anti-heróica dos personagens pícaros como conformadora dos outros
elementos do texto picaresco; numa estrutura consideravelmente mais rizomática do que
teleológica, a estrutura da narrativa picaresca tende a ser plural, e esta

pluralidade de aventuras, com maior ou menor independência, é a marca dos
romances [pícaros]. Dessa pluralidade advém a tendência à possibilidade de
fragmentação do texto em unidades menores [...] (GONZÁLEZ, 1994, p.
330).

Para González, parece ser a perspectiva marginal e paródica do anti-herói pícaro que
determina e impõe todas as outras características — formais, narrativas etc. — do
romance picaresco. Sendo comumente escrito em primeira pessoa, este tipo de romance
tende a se afastar consideravelmente do que poderia ser um modelo ‗realista‘ de escrita,
abrindo espaço para a presença de ―ficções dentro de ficções‖ (GONZÁLEZ, 1994, p.
334). Por consequência, ―as rupturas temporais e as descontinuidades espaciais não
decorrem de rupturas lógicas, mas da fragmentação narrativa que procura reproduzir a
percepção fragmentária e fragmentada da realidade‖ (GONZÁLEZ, 1994, p. 333).

Tal questão exemplifica o que foi mencionado acerca da importância da existência
marginal do pícaro e de sua relação com a estrutura das narrativas picarescas: uma vez
que o personagem não é mais o herói que representa seu povo, a própria aparência que o
texto nos oferece do mundo se torna menos realidade partilhada e mais perspectiva
individual; uma vez que o herói do monomito representa uma coletividade, é coerente
que a narrativa monomítica equivalha a uma visão de mundo coletiva, enquanto que a
narrativa picaresca tenta dar conta de um mundo menos unificado, já que o ponto de
vista emulado, nesse caso, é o de um indivíduo — e um indivíduo egoísta e egocêntrico.
Antonio Cândido (1985), ao analisar Memórias de um sargento de milícias (1854,
Manuel Antônio de Almeida) e discutir seu pertencimento à narrativa picaresca,
também dá base à noção de que a tais narrativas tendem a partir da perspectiva interna
do protagonista, pois afirma que o próprio personagem pícaro costuma narrar suas
aventuras, e que isto faz com que a visão acerca da realidade seja fechada dentro deste
ângulo. Apenas por conta do forte perspectivismo inerente à narrativa picaresca é
possível que, por exemplo, Viramundo, em O Grande Mentecapto (SABINO, 2000) —
uma das obras analisadas em A Saga do Anti-Herói — ingresse rapidamente no universo
da loucura, de acordo com González (1994, p. 354).
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É a partir das características elencadas aqui acerca do herói clássico/monomítico que
tentaremos demonstrar como os filmes-objeto de nossa análise dialogam com este
modelo; é também levando em consideração as características anti-heróicas do tipo
pícaro que buscaremos ilustrar como o protagonista de Meteorango Kid se aproxima
sobremaneira dos anti-heróis desta ‗espécie‘.
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3. ESTÉTICA MARGINAL: a forma disforme
Quando se fala em Cinema Marginal, tanto no que tange à terminologia, quanto no que
diz respeito à própria existência de um ‗movimento‘, algumas questões não são
definitivamente estabelecidas; porém, aconteceu que ―[...] nos acostumamos a pensar o
cinema dos anos 60-70 em termos de Cinema Novo e Cinema Marginal‖ (BERNADET,
2004, p. 12). Mas, em relação ao segundo,

outras denominações surgiram: Udigrúdi (avacalhação do Underground
americano inventada por Glauber Rocha), Cinema Marginalizado (expressão
sobre a qual Cosme Alves Netto, então diretor da Cinemateca do MAM/RJ,
insistia particularmente, e talvez a mais adequada), ou Cinema de Invenção
(criação mais recente de Jairo Ferreira) (BERNADET, 2004, p. 12),

além de ―Cinema de Poesia (Bressane)‖ (XAVIER, 2004, p. 23). Quanto ao movimento,
os seus próprios componentes tinham opiniões diversas acerca da sua legitimidade, uma
vez que, segundo Bernadet, Rogério Sganzerla e Júlio Bressane discordavam da
expressão Cinema Marginal e João Batista de Andrade considerava o termo ―como uma
camisa-de-força que limitava e distorcia a compreensão do seu filme‖ (2004, p. 12).

Duas perspectivas estão de acordo com esta: em Ramos, lemos que o Cinema Marginal
―não se reconhece como grupo‖ (2000, p. 141); já Rocha (2007), em um texto intitulado
A construção do ‗filme marginal‘, afirma que este mesmo texto
parte da ideia de que o ‗filme marginal‘ em si não existe. Se é possível falar
em marginalidade, a palavra deve ser pensada em termos de conceituação
crítica (inicialmente pejorativa) e de luta política interna travada no campo
cinematográfico e cultural. Se os filmes ditos ‗marginais‘ eventualmente
dialogam entre si, não o fazem por um princípio programático préestabelecido, mas por afinidades ideológicas, políticas e poéticas. Ainda
assim, nem sempre é possível estabelecer conexões claras entre filmes e
diretores muitas vezes unidos por uma leitura aproximativa um tanto forçada
(p. 93).

Postas de lado as discussões de ordem terminológica e taxonômica — que, neste
capítulo, servem para expor a questão da unidade poético-política do movimento do
Cinema Marginal —, acreditamos ser possível concordar com Ramos (2000) quando
este afirma que o Cinema Marginal pode ser identificado como movimento por conta de
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―[...] certa congruência em termos de estilo, ao qual se sobrepõe um espírito de época,
dando origem a um conjunto bem marcado de filmes‖ (p. 144).

Traçando uma linha genealógica dos filmes do período, podemos constatar que o
primeiro filme a ser incluído na categoria de ‗filme marginal‘ foi A Margem (1967),
dirigido por Ozualdo Candeias, de acordo com Bernadet (2004). De fato, tal dado tem
relevância histórica, pois nos proporciona um ponto de partida, um marco inicial; mas,
para além disso, nos dá pistas para que compreendamos algumas das características
inerentes a esse movimento brasileiro que veio a ser chamado de Cinema Marginal e
que incorporou filmes produzidos no Brasil entre as décadas de 60 e 70: um cinema à
margem.

De acordo com Ismail Xavier, o Cinema Marginal reflete um cinema alternativo,
experimental e esteticamente violento (2004); cuja ―rebeldia elimina qualquer dimensão
utópica e se desdobra na encenação escatológica, feita de vômitos, gritos e sangue, na
exacerbação do kitsch‖ (2006, p. 69); de ―poética mais densa, em que a agressividade é
ironia mais elaborada e se articula a um metacinema‖ (2006, p. 70); ―de orçamento
mínimo, sem concessões, autoral, agressivo, apto a chocar pela textura da imagem, pela
violência dos gestos e pelo grotesco das feições que aí desfilavam‖ (2004, p. 23); e
ainda, para Fernão Ramos, um cinema de ‗curtição‘ e de ‗avacalho‘ (1987). Ou seja, um
cinema à margem, como dissemos, mas não apenas politicamente — porque muitas
vezes excluído do mercado exibidor —; ainda mais significativamente, estava à margem
no campo da linguagem, de sua forma ou estética.

A Estética Marginal: agressão, estilização, fragmentação

De acordo com Fernão Ramos (1987), são três os principais elementos estruturais da
estética do cinema marginal: a agressão, a estilização e a fragmentação narrativa. O
elemento da agressão se apresenta, de acordo com o autor, na referência reincidente dos
filmes marginais ao horror e à abjeção, já que ambos ―coincidem para o estabelecimento
de uma forma de relacionamento com o espectador baseada na ‗agressão‘ a supostas
expectativas de fruição por parte deste‖ (1987, p. 121). Através de imagens que nos
passam sensações de degradação (física e moral), asco, nojo, imundície, e horror, os
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filmes marginais buscariam — mais do que simplesmente ‗tocar‘ aqueles que assistem
ao filme — ‗violentá-los‘.

Vemos, aqui, surgir a questão do grotesco e de sua relação com a estética marginal.
Dois autores reconhecidos por discutir o tema do grotesco podem ser convocados, a
título de esclarecimento. Mikhail Bakhtin, ao caracterizar parcialmente o grotesco na
cultura popular européia em A Cultura Popular na Idade Média: o contexto de François
Rabelais,
[...] o coito, a gravidez, o parto, o crescimento corporal, a velhice, a
desagregação e o despedaçamento corporal, etc., com toda a sua
materialidade imediata, continuam sendo os elementos fundamentais do
sistema de imagens grotescas. São imagens que se opõem às imagens
clássicas do corpo humano acabado, perfeito [...] (2010, p. 23). 36

Ainda sobre essa plástica do grotesco, Bakhtin explica que ―orifícios, protuberâncias,
ramificações e excrescências, tais como a boca aberta, os órgãos genitais, seios, falo,
barriga e nariz [e atos como] a agonia, o comer, o beber, e a satisfação de necessidades
naturais‖ (BAKHTIN, 2010, p. 23) formam um conjunto dos principais traços do
grotesco, traços que encontramos em grande parte dos filmes marginais.

Já para Wolfgang Kayser, em suas análises da obra de Friedrich Schlegel, Gespräch
über die Poesie37, constantes de O Grotesco: Configuração na Pintura e na Literatura,
uma definição do grotesco baseada nesta obra traria elementos como

a mescla do heterogêneo, a confusão, o fantástico e é possível achar nelas até
mesmo algo como o estranhamento do mundo. Mas falta uma coisa: o caráter
insondável, abismal, o interveniente horror em face das ordens em
fragmentação (KAYSER, 2009, p. 56).

Nesse sentido, tais noções do que viria a ser o grotesco estão de acordo com Ramos
(1987) quando este afirma que não encontramos, na narrativa marginal, o mesmo
vínculo catártico entre filme e espectador presente na linguagem clássica; ao invés
36

É preciso salientar que, para Bakhtin, o grotesco, no sentido mais amplo, tem dois polos: um positivo e
outro negativo. Segundo o pensador russo, originalmente, o grotesco apontaria para a duplicidade da vida:
―a imagem grotesca caracteriza um fenômeno em estado de transformação, de metamorfose ainda
incompleta, no estágio da morte e do nascimento [...]‖ (BAKHTIN, 2010, p. 21). De acordo com o autor,
porém, diversas estéticas (Bakhtin cita especificamente a literatura realista dos séculos XX, XIX e XVIII)
teriam valorizado apenas o ‗polo negativo‘ do grotesco — o que aponta para a degradação, para a morte,
para o fim; o caso se repete na estética do Cinema Marginal.
37
Originalmente publicado em 1800.
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disso, observamos uma forma incômoda de interpelação aos espectadores, cujo objetivo
seria provocar sentimentos desagradáveis em relação aos personagens do filme, através
do processo de distanciamento debochado e agressivo.
Ramos cita ainda a ‗curtição‘ e o ‗avacalho‘ como parte deste mesmo distanciamento:
nos objetos passíveis de ―curtição‖ — e que se chocam não só com a sempre
criticada moral burguesa, mas também com todo um quadro ideológico que
boa parte do Cinema Novo se identificava — estão, certamente, as drogas, o
sexo livre, o não-trabalho, a falta de um objetivo ―válido‖ na ação.
Deslocados no espaço e na sociedade oficial, os personagens elaborados pela
ficção marginal erram no vazio (1987, p. 35).

Já a estilização, para José Luís Fiorin, é ―a imitação de um texto ou estilo, sem a
intenção de negar o que está sendo imitado, de ridicularizá-lo, de desqualificá-lo‖
(2008, p. 45). Fiorin afirma que ―todo discurso é inevitavelmente ocupado, atravessado,
pelo discurso alheio. O dialogismo são as relações de sentido que se estabelecem entre
dois enunciados‖ (2008, p. 19). Ou seja, qualquer texto (no nosso caso, textos fílmicos
do Cinema Marginal) é permanentemente atravessado por outros textos e/ou discursos,
que, por sua vez, são também perpassados por outros textos e/ou discursos. De outra
maneira: se, de acordo com Castello (2007), o termo ‗texto‘ deriva do latim textus, que
vem do verbo texere (entrelaçar, tramar, não se aplicando não apenas a trabalhos
manuais, mas também a tarefas intelectuais), podemos inferir que todo texto é um
―‘lugar‘ semiótico pelo qual passam outros textos, uma colcha de retalhos, cujas partes
de tecidos diferentes são ainda costuradas por tantas outras linhas. O importante é
observar que, se é característica inata de todo texto ser composto dialogicamente, os
filmes do Cinema Marginal exageram ainda mais esse traço; se a dialogicidade é da
natureza de todo texto, ela é hiperbólica no caso da estética marginal, a ponto de se
tornar um dos focos da análise da sua construção.

Também podemos afirmar que a estilização, da forma que estamos tratando-a aqui,
encontra ressonâncias na relação entre a estética marginal e a antropofagia tropicalista,
explicitada pelo estudioso americano Robert Stam: ―[...] a antropofagia implicou uma
transcendência da oposição maniqueísta do Cinema Novo entre ‗cinema brasileiro
autêntico‘ e ‗alienação hollywoodiana‘‖ (2006, p.181). Através de técnicas de colagem,
justaposições entre o nacional e o estrangeiro, o folclórico e o industrial e também uma
reciclagem de produtos de diversos ‗níveis‘ culturais, com o nacional-popular
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(parodiado) e a cultura pop massiva, é possível estabelecer o diálogo, no nível das
estratégias discursivas, entre os procedimentos antropofágicos do modernismo e do
Cinema Marginal. É, de fato, a dinâmica carnavalesca-antropofágica, que inverte e que
agrega sem atribuir valores e pesos, que podemos perceber nessa maneira do cinema
marginal de capturar influências, maneira que aproxima ‗baixa‘ e ‗alta‘ cultura.

Para uma compreensão mais ampla dessa estilização, podemos estender à própria
estética marginal aquilo que Ismail Xavier afirma sobre O bandido da luz vermelha:
―colagem de estilos, mistura de gêneros desclassificados, [...] sucessão de efeitos
pop― (XAVIER, 2001, p. 66) que terminam por compor um caleidoscópico mosaico de
referências. Mais interessado especificamente nas referências cinematográficas, Fernão
Ramos explica que o universo ficcional do Cinema Marginal tem uma ―diegese
alimentada por apetites vampirescos, que têm suas preferências centradas em narrativas
que possuam estilos marcantes e característicos‖ (RAMOS, 1987, p. 127), ou, como
deseja Rogério Sganzerla, esse mesmo universo nos apresenta filmes ―fílmicos‖ que
desejam o ―autopastiche‖ (1970 apud RAMOS, 1987, p. 42). Ao recitar os filmes noir
americanos, O Bandido da Luz Vermelha não tem o objetivo de diminuir esse estilo,
pois seu comportamento para com seus intertextos, estilos e gêneros de referências não
é dialético e não procura uma síntese através da negação. Ao contrário, agrega e
aglutina, num mesmo nível, materiais advindos dos mais diversos lugares culturais.

Por fim, ao tratar da fragmentação narrativa, Fernão Ramos explica que, na narrativa
marginal, ―as noções de tempo e espaço diegético são reformuladas radicalmente‖
(RAMOS, 1987, p. 140). O desenvolvimento do filme, que, na narrativa clássica, davase em função da intriga, e a concatenação dos planos, que existia em função da ação,
estilhaçam-se em pedaços, quase sempre desconexos, de histórias. Ramos explica ainda
que é possível distinguir uma função imagética de ―contar‖, e outra de ―mostrar‖
(1987).

A primeira, ligada à narrativa clássica, distinguiria filmes de tendências

teleológicas, nos quais a estória caminha para um fim; a segunda, associada pelo autor
ao Cinema Marginal, seria aquela que não realiza evoluções horizontais que caminhem
para o desenvolvimento e a resolução da intriga. Tais planos ―demonstrativos‖ são
utilizados em função de sua força imagética e não estão relacionados ao
desenvolvimento dramático da história. Esta disposição das sequências cria o que
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Ramos (1987) chama de ‗núcleos narrativos verticalizados‘, que não precisam, a priori,
manter qualquer contato entre si.
Quando este elo é rompido, quando o ‗esquema sensório-motor‘ entra em colapso, a
narrativa não poderia mais se dar em função de um desenvolvimento teleológico, no
qual cada movimento dos personagens seria um reflexo condicionado e motivado pelo
meio, e que se encaminharia sempre para um final quase sempre fechado em si. Partido
o elo que as mantinha seguras e concatenadas, as imagens tendem a flutuar sobre a
narrativa, podendo ocupar este ou aquele espaço, dar-se neste ou naquele tempo,
inclinar-se para este ou aquele caminho.

Cinema Marginal e Cinema Novo

É possível encontrar uma chave de interpretação para o que representaria o Cinema
Marginal se pensarmos nos termos de suas relações de diferenças e repetições quanto ao
movimento que lhe antecede imediatamente: o Cinema Novo38.

Em sua Enciclopédia do Cinema Brasileiro, Ramos & Miranda (2000), na tentativa de
compreender o terreno cultural que possibilitou a emergência do movimento do Cinema
Novo, escrevem que uma versão da evolução histórica

perceberia na eclosão do Cinema Novo um amadurecimento e várias
confluências: as experiências neo-realistas de Nelson Pereira dos Santos e
Roberto Santos; a influência da crítica francesa com a sua ‗política dos
autores‘; a formação de um significativo número de profissionais nas escolas
de cinema da Europa; o auge da cultura cinematográfica, com o movimento
de cineclubes disputado e polarizado por comunistas e católicos; o
surgimento de novas tecnologias com sua contribuição à renovação do
documentário e à transformação da linguagem da ficção (câmeras leves,
gravador Nagra e película sensível condicionaram o slogan ‗uma idéia na
cabeça e uma câmera na mão‘). A tudo isso é preciso agregar o peso decisivo
de fatores extra cinematográficos: o movimento estudantil e o Centro Popular
de Cultura imprimem ao Cinema Novo uma sintonia perfeita com a
efervescência intelectual do momento, com destaque para a música, as artes
plásticas, a arquitetura (p. 144).

38

‗Cinema Novo‘, neste texto, nos serve mais como uma ferramenta conceitual do que como uma
definição rigorosa do movimento. Sabemos que o mesmo é menos homogêneo em relação à maneira que
o utilizamos aqui. Porém, tal redução tem como objetivo tornar mais visíveis algumas de suas
semelhanças e diferenças com o Cinema Marginal.
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Evidentemente, considerando estas raízes e seus reflexos nos filmes cinemanovistas, há
repetições e continuidades presentes no Cinema Marginal em relação ao Cinema Novo:
ambos os movimentos tinham seus filmes produzidos com baixíssimos orçamentos,
refletidos numa ‗poética do improviso‘, muito à semelhança da famosa epígrafe de
Glauber Rocha, ―uma câmera na mão e uma ideia na cabeça‖; davam importância a
questões políticas, evidentes nas discussões em torno das desigualdades sociais e
corrupção em O Bandido da Luz Vermelha (1968, Rogério Sganzerla), ou da denúncia
das torturas promovidas pela Ditadura Militar, em Matou a Família e Foi ao Cinema
(1969, Júlio Bressane); valorizavam também a ―noção de autor, introduzida no Brasil
pelo Cinema Novo e herdada pelo Cinema Marginal‖ (BERNADET, 2004, p. 12); além
disso, assim como o Cinema Novo, o Cinema Marginal possuía ‗filiação‘ de ordem
estética, ética, política e epistemológica ligada às vanguardas cinematográficas
européias, tais como o Neo-Realismo italiano e a Nouvelle Vague francesa39.

Em uma brevíssima análise comparativa, cujo intuito mais geral é o de estabelecer
relações de proximidade entre alguns marginais e os cinemanovistas, Bernadet (2004)
explica que
o Anjo Nasceu é um filme ‗poesia menos‘40. Ora, que filme é mais ‗poesia
menos‘ do que Vidas Secas? Sob esse viés, O Anjo Nasceu está mais próximo
de Vidas Secas que do Bandido da Luz Vermelha [...]: a secura, o plano
demorado, a câmera que espera o personagem chegar ou que assiste ao seu
afastamento (p. 14).

Quanto a esta perspectiva que propõe uma forma de continuação estética do Cinema
Novo no Cinema Marginal, Xavier afirma que
[...] a ‗Estética da Fome‘ do Cinema Novo encontra seu desdobramento
radical e desencantado na chamada ‗Estética do Lixo‘41, na qual câmera na
mão e descontinuidade se aliam a uma textura mais áspera do preto-e-branco
que expulsa a higiene industrial da imagem e gera desconforto‖ (2006, p. 17).

39

Uma hipótese que não discutiremos neste texto, mas que trazemos aqui como nota, é a de que o Cinema
Novo estaria muito mais próximo do Neo-Realismo italiano, pela maior valorização das questões
políticas, nacionais e éticas; já o Cinema Marginal estaria mais ligado à Nouvelle Vague francesa — em
especial aos primeiros filmes de Jean-Luc Godard —, por trazer em primeiro plano questões da forma ou
da estética do filme, especialmente no que diz respeito ao uso da estilização.
40
De acordo com Bernadet (2004), ‗poesia menos‘, um termo cunhado por Haroldo de Campos, diria de
uma ―poesia da economia, da secura, dos recursos parcos, da parcimônia‖ (p. 14).
41
Como também foi chamada a estética marginal.

72

Ainda de acordo com Xavier, é importante frisar que, ―recusando a adoção de um estilo
mais ‗comunicativo‘, o Cinema Marginal pisou no acelerador e radicalizou o que já era
agressivo e estranhável no cinema feito a partir da estética da fome‖ (2004, p. 23).

Nesse sentido, tanto a comparação de Bernadet, quanto as análises de Xavier
evidenciam não apenas similaridades do ‗fora-do-texto‘, das possibilidades econômicas,
políticas e técnicas que podem determinar a feitura de um filme; vemos, aqui, uma
similaridade em termos da forma, da poética e da experiência estética que os filmes do
Cinema Novo e do Cinema Marginal podem propiciar.

Por outro lado, há também diferenças e rupturas. De acordo com Ramos (2000),

o Cinema Marginal não é a terceira geração do Cinema Novo, e a estética de
seus filmes, seu modo de produzir, suas expectativas de divulgação da obra,
vão se confrontar com algumas das ambições da geração mais velha. Nessa
caracterização, dois elementos estruturais, ausentes das obras-chave do
Cinema Novo dos anos 60, passam a ocupar a espaço central: a ideologia da
contracultura (que emerge no final da década, importada dos Estados Unidos,
pode ser sintetizada no horizonte ideológico de ‗sexo, droga e rock & roll‘) e
a abertura para um diálogo lúdico e intertextual com o classicismo narrativo e
o filme de gênero hollywoodiano (p. 141).

Os cineastas marginais negavam veementemente a perspectiva nacionalista do Cinema
Novo — identificável, em sua poética, na utilização de matrizes culturais como a da
literatura de cordel, do misticismo sertanejo, além da temática do campo e da ‗natureza
pura‘, por exemplo — valorizando, ao contrário, a reapropriação antropofágica daquilo
que representava a nêmesis deste último: o cinema hollywoodiano, os blockbusters, o
entretenimento ‗imperialista‘ — o diálogo lúdico e intertextual que Ramos cita no
parágrafo acima. Trata-se do exato oposto daquilo que Ramos (1990), ao discutir acerca
do Cinema Novo, frisa como sendo uma das principais características do movimento,
observando que o mesmo ―se constitui como grupo enquanto oposição ao esquema
industrial da produção cinematográfica‖ (p. 302).
A ‗provocação final da fome‘, que no texto de Glauber corresponderia a ‗uma
cultura da fome minando suas próprias estruturas‘, seria, diferentemente
desta [a do cinema marginal], realizada se ‗devorando o cinema
desenvolvido‘ [...]. O dimensionamento da cultura da fome em termos de
uma elaboração intertextual, assim como toda problemática metalinguística
em torno da ‗curtição‘ de gêneros e estilos cinematográficos, está de forma
geral ausente do horizonte do Cinema Novo (RAMOS, 1987, p. 75).

73

Em outro texto, Ramos está de acordo com esta perspectiva e inclui também a relação
com a Chanchada, afirmando que a já citada

[...] intertextualidade lúdica, que caracteriza o recorte da modernidade em
alguns dos cinemas novos dos anos 60 e 70 (e, em particular, na nouvelle
vague francesa), vai, no caso brasileiro, deitar suas raízes nesta geração que
começa a filmar seus primeiros longas-metragens em 1968-1969. É com esse
espírito que o Cinema Marginal irá abrir os braços para a valorização e a
citação das chanchadas como gênero, horizonte com o qual a primeira
produção cinemanovista nunca conseguiu dialogar. É dentro desse recorte
intertextual afirmativo com o universo da sociedade de consumo e da
comunicação de massa que O Bandido da Luz Vermelha nos fornece a
dimensão de sua originalidade como filme-farol do Cinema Marginal
(RAMOS, 2000, p. 141).

Outro ponto sintomático da linha que separa ambos é o de que ―o Cinema Marginal não
possui, dentro do panorama do cinema brasileiro, uma coesão interna ao estilo do
Cinema Novo‖ (RAMOS, 2000, p. 141); um exemplo desta questão reside no fato de
que, diferentemente do Cinema Novo, cujas propostas foram explicitadas no manifesto
Eztetyka da Fome (1965), escrito por Glauber Rocha, os filmes do Cinema Marginal
não contavam com algo que servisse como uma cartilha a ser seguida pelos cineastas ou
como um prefácio que orientasse o espectador para uma fruição mais ou menos
‗adequada‘ do filme.

Ao contrário, seus filmes pareciam desejar mesmo um espectador desorientado, perdido
em meio às imagens e sons que vinham da tela. Além disso, essa ausência de um
manifesto está em consonância com a própria postura anárquica e niilista desses
cineastas, que num tom de brincadeira, tinham, na ausência de um manifesto, o seu
maior manifesto. Por buscarem uma radicalização que, de tão extrema, poderia ser
interpretada como uma oposição ao movimento que os precedeu, os filmes marginais
―atacaram o horizonte pedagógico do Cinema Novo e recusaram a utopia da comunhão
futura da nação, construída pela tomada de consciência‖ (XAVIER, 2004, p. 24).
Isso porque o momento do Cinema Marginal seria aquele de ―afastar de vez qualquer
suposta unidade entre tela e platéia‖ (XAVIER, 2004, p. 24) a partir de formas e
conteúdos estranháveis, além de embaralhar seus signos e interditar uma fruição
‗simples‘, e direta dos filmes. Nesse sentido, Inácio Araújo acredita que,
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de algum modo, todos partilhavam da idéia de Artaud: ‗sentido dado é
sentido morto‘. O cinema não era mais representação de um mundo
preexistente, de uma organização das coisas, muito menos da linguagem [...].
Daí o gosto pelo fantástico, pelos óvnis, pela ficção científica, pelos
beatnicks, pelo Chacrinha com sua tirada definitiva: ‗eu não vim para
explicar, vim para confundir‘ (2004, p. 28) .

Em resumo, queremos frisar que o Cinema Marginal representa uma quebra, uma
fissura, também em termos políticos, na medida em que desvincula-se, ao mesmo
tempo, de um cinema de viés comercial e do Cinema Novo, mas principalmente no nível
estético/formal, uma vez que os elementos e meios de produção de sentido nos filmes
parecem não estar lá exatamente para nos orientar, esclarecer, ou nos conduzir através
da trama mas, em grande medida, para nos confundir em suas espirais e seus labirintos.
―O familiar se confunde com a visão do alienígena‖ (XAVIER, 2004, p. 21), dá-se ―a
dialética [sem síntese] do estranho e do familiar‖ (XAVIER, 2004, p. 24) e a nossa
percepção do filme tropeça, titubeia, é plurivalente e não teleológica.

Surge, então, uma fenda que separa o artista do conceito, o cineasta do público, a platéia
do filme, o real da ficção, a arte da vida. E já que, para os cineastas marginais, não se
podia atravessá-la, era ela mesma, essa fenda, que seria o motivo de seus filmes.
Opostamente à tradução em imagens das utopias revolucionárias dos anos sessenta,
realizada pelos cinemanovistas, os marginais nada propunham à guisa de apontamento
para os tempos vindouros, além de descrença e desencanto niilistas, mas não sem uma
dose considerável de humor frente aos mesmos — uma espécie de celebração do último
carnaval antes do fim do mundo.
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4. ANÁLISES DOS FILMES
4.1 METEORANGO KID
FICHA TÉCNICA:

Companhia Produtora: ALO Produções Cinematográficas
Produção, Direção e Roteiro: André Luiz de Oliveira
Fotografia: Vito Diniz
Montagem: Márcio Cury
Cenografia: José Wagner e Edson Grande
Música: Moraes & Galvão
Elenco: Antônio Luís Martins, Carlos Bastos, Milton Gaúcho, Manoel Costa Junior,
Antonio Viana, Nilda Spencer, Ana Lúcia Oliveira, João di Sordi, Caveirinha, Sônia
Dias, José Wagner
Bahia, 85 minutos, preto & branco

SINOPSE NARRATIVA

O filme a ser analisado nesta etapa foi dirigido pelo cineasta baiano André Luiz de
Oliveira e chama-se Meteorango Kid ─ Herói Intergaláctico. Lançado em 1969,
Meteorango é um dos principais filmes baianos a integrar o movimento chamado de
Cinema Marginal.
Meteorango Kid ─ Herói Intergaláctico conta a história de um jovem soteropolitano
que passa um dia inteiro vagando, perambulando pela cidade de Salvador. O filme nos
mostra um dia comum na vida de um rapaz desajustado, um jovem que, ao mesmo
tempo em que não se adapta à vida ‗burguesa‘ de sua família, também despreza
quaisquer atividades revolucionárias dos seus colegas da universidade. Esse jovem, que
se chama Lula Bom Cabelo, nos é apresentado como um tipo de niilista alegre, um
jovem que poderia muito bem citar — e cita, na verdade — as conhecidas palavras do
personagem principal do filme O bandido da luz vermelha (1968): ―quando a gente não
pode fazer nada, a gente avacalha, avacalha e se esculhamba!‖. Em certa medida, Lula
personifica as principais características do próprio movimento do Cinema Marginal: é
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desacreditado, risonho e risível, esculhambado, tragicamente cômico; gargalha da
burguesia e da revolução; é iconoclasta, mas apenas por diversão.

O dia da vida de Lula ao qual temos acesso deveria ter algo de heróico, de incrível, de
extraordinário — ao menos se levarmos em conta o título da obra. Porém, vemos
exatamente o contrário, pois o que observamos é o acordar do rapaz, o ônibus que pega
para ir à universidade, suas conversas com seus amigos, suas perambulações pela cidade
e, ao fim, seu retorno à sua casa. Não o extraordinário, o elevado, o heróico, mas o
‗desinteressante‘ cotidiano do personagem é o que nos é apresentado no decorrer do
filme.
A VOCAÇÃO DE METEORANGO KID — HERÓI INTERGALÁCTICO

Antes de irmos diretamente ao filme em busca dos seus mecanismos de produção de
encanto, cabe elaborarmos uma breve síntese acerca das principais estratégias através
dos quais Meteorango afirma sua vocação, ou seja, que materiais estão articulados na
intentio operis, e, especialmente, como são organizados a fim de criar a noção maior de
um herói imaginário, decadente, degenerado, impotente — um herói às avessas, um
anti-herói.

Considerando o que foi discutido no capítulo intitulado O Herói: Modelos e
Desmodelos, as estratégias abaixo apontam para uma violenta desconstrução do herói
clássico ou monomítico e das estruturas narrativas que o alicerçam. A verve iconoclasta
identificada nestas estratégias, todavia, abre espaço para uma aposta interpretativa
quanto ao herói — ou, mais corretamente, anti-herói — que emerge da implosão do
herói do monomito; consideramos que, tanto na configuração narrativa, quanto na
composição plástico-sonora e ainda na construção do personagem principal de
Meteorango Kid, características próprias do herói pícaro tomam forma, e, por
consequência, também a conformação estética da obra ganha contornos picarescos.

De acordo com González (1994), como já vimos, não é apenas a ética ou a moral do
personagem heróico que se modificam quando este não é mais um herói ao modo
clássico, mas um anti-herói pícaro. Ainda que esta dimensão seja sobremaneira
significativa, vimos que as narrativas dos pícaros tendem a ser menos rígidas em seu
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desenvolvimento, menos lineares, mais labirínticas; que a perspectiva a partir do
personagem principal nos mostra um mundo muito mais fragmentado, subjetivo, e, em
alguns casos, totalmente delirante. Buscaremos demonstrar, a partir de agora, como —
através de que mecanismos e estratégias — Meteorango Kid, em sua poética, tende a
abalar os alicerces do paradigma do herói clássico e a incorporar características do antiherói pícaro.

A Rarefação Narrativa

Meteorango Kid é um filme narrativo e tal assertiva pode ser confirmada através da
observação de alguns sinais. Há evidências do desdobramento do tempo da estória e
ainda de que a mesma se passa em um dia. Por exemplo, quando, ainda no começo da
obra, Lula recebe um recado informando-o da morte de um conhecido seu, e mais à
frente o vemos ir ao enterro dessa pessoa; ou mesmo o fato de que Lula está vestido
com a mesma roupa em todas as sequências (à exceção daquelas em que sonha ou
devaneia). Em uma das cenas iniciais, vemos o personagem principal acordar; já em
uma das cenas derradeiras, o vemos chegar à sua casa ao anoitecer.
Contudo, os ‗ganchos‘ que interconectam os acontecimentos do filme são, por assim
dizer, frouxos, já que a montagem do filme raramente nos mostra uma sequência como
resultado de outra sequência anterior, ou como potência de uma sequência vindoura. A
causalidade da estória é mitigada, e, ao invés de atos narrativos fortemente conectados
entre si — com sequências e planos internos também solidamente interconectados —,
nos é apresentado um conjunto de esquetes. Nestes, muito pouco da ação de cada um
tem relação com as ações dos outros esquetes, o que estabelece no filme uma unidade
pela desunidade.
É possível propor uma relação de semelhança entre o que aqui chamamos ‗narrativa
rarefeita‘ e aquilo que Fernão Ramos, ao tratar da estética do Cinema Marginal, chama
de fragmentação narrativa, que criaria núcleos narrativos verticalizados, ao invés de
uma linha horizontal na qual se desenrolariam os acontecimentos.
Neste sentido é que entendemos a ‗verticalização‘ narrativa própria ao
Cinema Marginal e a exploração de situações dramáticas sem que haja
preocupação em relacioná-las com outros momentos, posteriores ou
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anteriores, da ação. As noções de tempo e espaço diegético são reformuladas
radicalmente (RAMOS, 1987, p. 140).

Em especial, concordamos com Ramos no que diz respeito à primazia, nos filmes
marginais, de uma função imagética de ‗mostrar‘ em relação àquela de ‗contar‘. A
última a distinguiria filmes de tendências teleológicas, nos quais os elementos
expressivos do cinema se dispõem a fazer a narrativa caminhar para o seu desfecho; a
primeira seria aquela que não realiza evoluções horizontais que caminhem para a
resolução de uma intriga; ao invés disso, temos blocos de imagens mais independentes,
‗mostrações‘. Ainda assim, é preciso dizer que a escolha pelo termo ‗rarefeito‘, ao invés
de ‗fragmentado‘, não é apenas uma escolha entre dois significantes dotados de
significados sinonímicos; como já afirmamos, cremos que Meteorango Kid é um filme
narrativo, e por conseguinte, tem uma estória. A ideia de uma narrativa rarefeita se
assimila à de uma narrativa mitigada, na qual os elos conectivos estão enfraquecidos,
enquanto que uma narrativa fragmentada leva a pensar em uma estória cuja linha de
continuidade está cortada em pedaços.
A ação — ou melhor, o mecanismo de ação e reação — dos personagens também se
encontra debilitada. Aquilo que afirma Gilles Deleuze sobre o cinema moderno, em
oposição a um cinema behaviorista, nos serve como aporte teórico:

É que o esquema sensório-motor já não se exerce [...]. Quer dizer que as
percepções e ações não se encadeiam mais, e que os espaços já não se
coordenam nem se preenchem. Personagens, envolvidas em situações óticas e
sonoras puras, encontram-se condenadas à deambulação ou à perambulação
[...] Estão, antes, entregues a algo intolerável: sua própria cotidianidade. [...]
A relação situação sensório-motora/imagem indireta do tempo é substituída
por uma relação não-localizável situação ótica e sonora pura/imagem-tempo
direta (DELEUZE, 2009b, p. 55).

O esquema sensório-motor do qual fala o filósofo é aquele que faz um personagem
perceber algo, impregnar-se de potência de ação e, como consequência daquilo que viu,
reagir. É nesse sentido que apontamos ao dizer ‗ação debilitada‘; ao invés de agir ou
reagir, o personagem encontra-se apático; ao invés de ir rumo a um destino, deambula
pelas ruas, perambula sem um rumo definido.
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Potências Oníricas: ação em devaneio
Tratamos acima acerca da rarefação narrativa, e circunscrita nesta, a ‗inação‘ do
personagem principal de Meteorango Kid. Porém, enquanto pouco age ou reage no
‗mundo real‘ do filme, Lula realiza inúmeras ações no seu imaginário, no mundo
subjetivo que o filme estabelece e que está ligado aos sonhos e devaneios de seu
personagem principal.

Nos servindo mais uma vez da taxonomia proposta por Deleuze, verificamos que este
propõe um tipo de imagem intitulado imagens-sonho ou onirosignos. Em uma
compilação dos tipos de imagens propostos por Deleuze, La Salvia afirma que estas
imagens

são signos que remetem a memória e aos sonhos. Fazem isso de duas formas:
por um lado, têm um caráter intermitente, ou seja, vai-se a um flashback ou a
um sonho, com a condição de que volte ao presente e explique-se onde estava
temporariamente; serão signos da Imagem-movimento e atestam uma relação
mental entre realidade-imaginação e entre presente∕passado. Porém, de outro
lado, quando se vai a um sonho ou memória, criando uma indiscernibilidade
entre o real e o imaginário ou entre o presente e o passado, [...] sendo,
portanto, signos da Imagem-tempo (LA SALVIA, 2006, p. 69).

É comum vermos, em certos filmes, cenas de sonhos, flash-backs ou devaneios; também
é comum que se evidencie no filme o fato de que estamos vendo algo que não faz parte
da ‗realidade‘ do filme — através de elementos como ecos na trilha sonora, imagem
turva, fotografia que valoriza a cor branca, fade-in e fade-out, câmera lenta, entre
outros.
Contudo, o objeto da análise aqui apresentada não se propõe a fazer uma distinção
muito clara entre mundo ‗real‘ e mundo onírico. A estabilidade da forma nas imagens
de sonho não nos faz pensar que aquilo que vemos não se trata da realidade, mas de um
delírio — ao menos, não a priori. E, mais ainda, esta estabilidade da forma entra em
contradição com o absurdo dos conteúdos dos sonhos, que se inclinam para o nonsense,
o surrealista, o mágico. A dificuldade em ancorar o que se vê ganha ainda mais um nível
quando se percebe que, em muitas das sequências das quais poderíamos dizer serem
pertencentes ao mundo ‗real‘ do filme, temos diversos elementos da linguagem da obra
a apontar para um sentido de instabilidade, a exemplo do uso de sons sobrepostos, de
enquadramentos oblíquos e de movimentos de câmera súbitos e confusos.
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Por conta deste turvamento das fronteiras entre imaginação e realidade, em Meteorango
Kid, o tempo cronológico ou ‗real‘ passa a não ter um estatuto de tempo central, ou seja,
um nível que circunscreveria outros níveis mais subjetivos. Dessa forma, o mesmo não
nos é apresentado como um alicerce a fornecer ‗solo firme‘ antes e/ou depois de um
momento de devaneio de Lula. No caso de Meteorango, o ‗solo firme‘ não é outro
senão a dúvida, dado o alto grau indiscernibilidade entre os mundos ‗objetivo‘ e
subjetivo. Há, então, uma inversão: tendo em conta que muito do que vemos na obra diz
respeito à imaginação do personagem, poder-se-ia dizer mesmo que é este nível que
circunscreve os níveis mais objetivos da realidade do filme.
Tomemos em conta a noção do ―grande imagista fílmico (implícito, extradiegético e
invisível), que manipula o conjunto da trama audiovisual‖ (p. 31), proposta por André
Goudreault e François Jost (2009); em um filme no qual impere um regime naturalista,
não é difícil supor uma convergência entre a realidade compartilhada pelos personagens
— mundo ‗real‘ — e a atividade deste grande imagista em estado puro — ou seja, sem
que tenha delegado a narração a qualquer outra instância, como a de um determinado
personagem. Porém, no caso de nosso objeto de estudo, o grande imagista alterna, sem
nos deixar indícios significativos de sua variação, entre o mundo ‗objetivo‘ da realidade
compartilhada pelos personagens e o mundo imaginário dos sonhos, delírios e
devaneios de Lula.

Podemos também trazer o conceito de imagem-inação, proposto por Cláudio da Costa
no livro Cinema Brasileiro — dissimetria, oscilação e simulacro (2000), para analisar
algumas sequências de Meteorango Kid. Se na imagem-ação tínhamos um cinema de
comportamento, behaviorista, orgânico, no qual os personagens agiriam e reagiriam de
acordo com o meio, com o ambiente, com as situações que lhes apareciam; e se, na
imagem-ação encontramos um forte esquema sensório-motor; a imagem-inação traz
uma noção diametralmente oposta, na qual ―o meio (a situação) não é a potência para
uma ação, mas a impotência que cria uma imagem-inação‖ (COSTA, 2000, p. 100).

Isso porque o nosso personagem principal simplesmente perambula pelas ruas da
cidade, sem ter bem para onde ir, o que fazer ou por que fazer, sem encontrar-se em
―situações sensório-motoras ‗motivadoras‘ e cada vez mais num estado de passeio, de
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perambulação ou de errância‖ (DELEUZE, 2009b, p. 162). Num desses momentos de
perambulação de Lula Bom Cabelo, temos um momento importante, senão
emblemático: a caminhada de Lula é tão desinteressante, tão sem motivo e sem
objetivo, que até mesmo a câmera o ‗esquece‘ por um instante e passa a acompanhar,
por alguns segundos, um outro transeunte que vinha na direção oposta. A própria
câmera, o próprio filme despreza seu personagem principal e, por tabela, a si mesmo,
indo buscar aquilo que falta em Lula num personagem totalmente estranho. Lula vaga
porque não está enraizado a lugar algum, não ocupa qualquer espaço; em suma,
encontra-se desterritorializado. Isso por que

[...] as situações já não se prolongam em ação ou reação como exigia a
imagem movimento. São puras situações óticas e sonoras, nas quais a
personagem não sabe como responder, espaços desativados nos quais ela
deixa de sentir e agir, para partir para a fuga, a perambulação, o vaivém,
vagamente indiferente ao que lhe acontece, indecisa sobre o que é preciso
fazer (DELEUZE, 2009b, p. 323-324).

Em Meteorango Kid, o meio (a situação) não propõe qualquer problema a ser resolvido,
nem sequer estimula o nosso personagem principal a tomar qualquer rumo ou decisão.
Dá-se apenas aquilo que se daria em qualquer outro dia, uma fatia de cotidianidade
tediosa e desimportante. Para Deleuze,
se a banalidade cotidiana tem tanta importância, é porque, submetida a
esquemas sensório-motores automáticos e já construídos, ela é ainda mais
capaz, à menor perturbação do equilíbrio entre a excitação e a resposta [...],
de escapar subitamente às leis desse esquematismo e de se revelar a si mesma
numa nudez, crueza e brutalidade visuais e sonoras que a tornam insuperável
[...] (2009b, p. 12).

Estilização: fantasias de heróis

De acordo com Fernão Ramos (1987), a estilização seria uma característica marcante
dos filmes marginais. Trazemos esta contribuição de Ramos, considerando a estilização
da maneira que propõe José Luís Fiorin; como já explicitamos antes, a mesma
representa ―a imitação de um texto ou estilo, sem a intenção de negar o que está sendo
imitado, de ridicularizá-lo, de desqualificá-lo‖ (2006, p. 43). Tratando a estilização
como um procedimento antropofágico, Ramos, ao discutir a estética marginal de forma
mais generalizada, afirma que
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a devoração é feita sob forma de citação: pega-se o discurso-outro,
incorporam-se às vezes pedaços inteiros do original, às vezes se reelabora a
matriz deixando, no entanto, indícios claros da procedência. Nesta
reelaboração – que constitui, sem dúvida, o aspecto mais atual do Cinema
Marginal – o original sofre geralmente uma acentuação na coloração de seus
traços mais marcantes, criando um universo ficcional extremamente
estilizado onde os personagens parecem ter saído de um álbum de revistas do
fundo do baú (1987, p. 133).

Evidentemente, a estilização não é um procedimento paródico, uma vez que a última se
caracteriza mais por uma desqualificação/ridicularização do parodiado. No caso de
Meteorango Kid, a própria lógica de funcionamento da paródia é invertida no processo
de estilização: é posta às vistas não uma caricatura do estilo, gênero ou texto/filme que
é o objeto do procedimento, mas uma diminuição do sujeito da estilização, incorporado
no personagem principal, Lula Bom Cabelo. A cada vez que temos um procedimento de
estilização, o personagem principal de Meteorango é associado ao risível, ao ridículo,
ao cômico. Considerando que aquilo de que o filme se apropria, em seu estado original,
tem um tom de austeridade heróica — uma vez que se trata de narrativas de heróis e
filmes de aventura —, o processo de inversão converte o valor heróico elevado destes
em um valor cômico no personagem de Lula, que não alcança os seus heróis (seja por
suas inclinações morais ‗baixas‘, seja por sua ausência de objetivo).
Como já dissemos, em O Herói, Flávio R. Kothe afirma que ―o percurso do herói
moderno é a reversão do percurso do herói antigo‖ (1985, p. 65), ilustrando a sua
assertiva por meio do personagem Leopold Bloom — protagonista de Ulisses, escrito
por James Joyce —, que, ao invés de realizar gestos de grandeza épica, ―aparece
fritando rins com gostinho de urina, sentado na latrina lendo o jornal ou perambulando
por locais mais ou menos mal-afamados da cidade‖ (KOTHE, 1985, p. 64). Em um
sentido muito parecido, Meteorango Kid busca suas referências não no grande herói
épico de Homero, mas nos heróis da cultura pop, e faz com que seu personagem
principal, na tentativa de imitá-los, evidencie sua insignificância.

O Sentimento Interditado

Um dos importantes mecanismos de produção de (des)encanto na obra analisada é
aquele que nos interdita uma maior sensação de proximidade emocional com aquilo que
sente o personagem principal, especialmente se se inclina a emoções menos cômicas,
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que gerariam graça, e se aproximam de emoções e sentimentos mais ligados à tristeza,
ao desespero. É verdade que há um programa emocional em Meteorango Kid, mas a
catarse última nos é interditada

Em alguns momentos, nosso personagem principal reage inadequadamente a certas
situações — como a morte de um amigo, por exemplo; em outras, a obra passa minutos
a nos inflar com sentimentos de compaixão pelo personagem para, bruscamente,
interditar a nossa catarse, como dissemos; e ainda, no próprio ‗corpo material‘ do filme,
é possível que identifiquemos alguma intervenção jocosa em situações nas quais certa
reverência e compostura moral são socialmente exigidas42.

Em um sentido genealógico, há grande relação de proximidade entre este mecanismo
engendrado pelo filme e o conceito de v-effekt43, trabalhado em diversos textos pelo
dramaturgo alemão Bertolt Brecht, que o utilizava em seu Teatro Épico. Em seu ensaio
Efeitos de Distanciamento na Arte Dramática Chinesa44, Brecht explica que o
distanciamento

consistia em se efetuar a representação de tal modo que fosse impossível ao
espectador meter-se na pele das personagens da peça. A aceitação ou a recusa
das palavras ou das ações das personagens devia efetuar-se no domínio do
consciente do espectador, e não, como até esse momento, no domínio do seu
subconsciente (1964, p. 55).

Brecht afirma ainda que, no seu chamado Teatro Épico,
não se pretendia ‗inflamar‘ o público dando-se rédea solta ao temperamento,
nem ‗arrebatá-lo‘ com uma representação feita de músculos contraídos. Não
se aspirava, em suma, pôr o público em transe e dar-lhe a ilusão de estar
assistindo a um acontecimento natural, não ensaiado. [...] A propensão do
público para se entregar a uma tal ilusão deve ser neutralizada por meios
artísticos (1964, p. 79).
42

Nos referimos, em especial, à sequência em que um rapaz com uma claquete aparece, muito
rapidamente, em meio a um funeral, e que será analisada mais abaixo.
43
Abreviatura do alemão verfremdungseffekt, traduzido também como ‗efeito de distanciamento‘ ou de
‗desilusão‘. Em inglês há também a tradução para A-effect (alienation effect), mas a palavra ‗alienação‘,
no sentido brechtiano, tem uma orientação mais, digamos, ‗jurídica‘; o alienado não é o sujeito passivo, acrítico, mas sim aquele que não toma parte, que observa de longe, à distância — e que, por olhar de longe,
pode ver melhor.
44
É interessante atentar para o fato de que o termo ‗efeito‘, em Brecht, está em forte consonância com a
Poética do Cinema, pois a segunda também trabalha com o mesmo termo. Mais ainda: é como se, na
‗poética‘ do dramaturgo alemão, tivéssemos uma destinação final do tipo que Gomes enquadraria como
do tipo cognitivo ou semiótico — através de da interdição de um outro tipo de efeito, que Gomes
classificaria como emocional ou poético.
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O meio artístico para neutralizá-la seria o distanciamento, cuja intenção seria oferecer
ao espectador uma dimensão crítica e analítica perante a apresentação; ―o que o artista
[do Teatro Épico] pretende é parecer alheio ao espectador, ou antes, causar-lhe
estranheza‖ (BRECHT, 1964, p. 57).
Através de diversos procedimentos — como o uso de cartazes em cena, que faziam
referência à própria peça; auto-observação dos atores, como se questionassem sua
interpretação, com a intenção de não despertar a empatia do público; perguntas dos
atores dirigidas à plateia, entre outras quebras constantes da ‗quarta-parede‘ — buscavase um teatro que deixasse de ocultar que é teatro (BRECHT, 1964).

Como exemplo, Brecht conta que,
durante uma cena de morte representada por Mei Lanfang 45, um espectador
que se sentava ao meu lado soltou uma exclamação de perplexidade, a
propósito de um gesto do artista. Alguns espectadores à nossa frente
voltaram-se, indignados, e protestaram. Procediam como se estivessem a
assistir à morte real de uma moça autêntica. [...] O efeito de distanciamento
falhara em relação a esses espectadores (BRECHT, 1964, p. 61).

O v-effekt tem forte natureza política, já que, para o autor, ―o estudo de uma técnica
como a do efeito de distanciamento [...] só será, de fato, proveitoso para quem
necessitar dela, tendo em vista objetivos sociais bem determinados‖ (1964, p. 63), e
ainda porque ―um teatro que seja novo necessita, entre outros, do efeito de
distanciamento, para exercer crítica social e para apresentar um relato histórico‖ (1964,
p. 66) .
É exatamente neste quesito — o da orientação política —, porém, que o mecanismo de
interdição da emoção em nosso objeto se distancia da perspectiva brechtiana. Para
Xavier (2004), a proposta poética do Cinema Marginal ―atacava o horizonte pedagógico
do Cinema Novo e recusava a utopia da comunhão futura da nação, construída pela
tomada de consciência‖ (p. 24); nesse sentido, Meteorango Kid se alia fortemente ao
que há de anti-cinemanovista na estética marginal, uma vez que a interdição do
sentimento e da catarse funciona não teleologicamente, como posto e desejado por
45

Famoso ator da Ópera de Pequim.
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Brecht em seu Teatro Épico, nem como visto no Cinema Novo, em sua tentativa de
esclarecimento das massas; em Meteorango Kid, a interdição das emoções e dos
sentimentos diz mais de uma grande desilusão, de uma produção de encanto apontada
para o desencanto.

ANÁLISE
— A negação da empatia

A imagem do personagem principal de Meteorango Kid crucificado inicia e também
está presente ao final do filme, como que fazendo as vezes de um seu leitmotiv; esta
análise supõe que a escolha pela figura do Cristo é sobremaneira significativa, uma vez
que concordemos com Koethe e consideremos que ―Jesus Cristo corporifica um
esplêndido herói trágico‖46 (1985, p. 34); e a escolha pela figura de Jesus crucificado —
e não pela figura da Ressurreição, por exemplo — aponta ainda mais para o fatal, para o
severo, para uma punição inevitavelmente trágica.

Por outro lado, como já revelamos anteriormente, o protagonista de Meteorango Kid faz
uma referência direta a um conhecido lema do personagem de O Bandido da Luz
Vermelha, marco do Cinema Marginal brasileiro; Lula diz ―o Bandido da luz vermelha
já disse: quando a gente não pode fazer nada, a gente avacalha, avacalha e se
esculhamba‖. Estes dois momentos da obra nos servem para ilustrar uma perspectiva
que esta análise tem sobre a mesma: a de que o filme analisado tem fortes inclinações
trágicas, mas que, tal como a citação referente ao Bandido da Luz Vermelha, ‗avacalha‘
estas inclinações; uma vez que não se pode fazer nada, uma vez que é não é possível
impedir o inevitável, ao menos há que divertir-se e se esculhambar, rir-se desta mesma
condição.

Uma das sequências finais de Meteorango Kid também contribui para esta aposta
interpretativa que propomos. No filme, acompanhamos Lula por um dia inteiro, e ao fim
deste dia, o vemos caminhando por uma calçada, de noite, chegando à sua casa. Sua
expressão demonstra cansaço e melancolia. Ao entrar na casa, é recebido por um grande
46

Veremos, nas Considerações Finais desta dissertação (p. 138), que o herói do tipo pícaro — o tipo que
identificamos no protagonista de Meteorango Kid — tem ligações com o herói do tipo trágico.
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grupo de pessoas, liderado por seu pai e sua mãe, a lhe congratular pelo dia de seu
aniversário, batendo palmas se aproximando do rapaz. Lula se surpreende com a festa e
tenta a todo custo evitar as carícias da mãe, os abraços do pai, os cumprimentos e
presentes daqueles que estão em sua casa. O grupo de pessoas — que não tem qualquer
reação às recusas de Lula — começa então a cercá-lo, enquanto continuam a bater
palmas, aparentemente cantando ‗os parabéns‘. Uma tomada subjetiva nos põe então no
lugar do personagem principal e os movimentos da câmera parecem simular os
movimentos de Lula, que vira-se para um lado e para o outro, tentando encontrar uma
saída em meio ao grupo de pessoas que está ao seu redor; o plano subsequente nos
mostra Lula empurrando algumas destas pessoas, numa tentativa revoltada de livrar-se
deles; o plano seguinte nos mostra Lula sentado em uma cadeira, de cabeça baixa, ao
lado de seus pais, posando para uma foto.

Então, a câmera (que encontrava-se no lugar da câmera de fotos, diegeticamente
inscrita, que tiraria as fotos da família) começa a se distanciar de Lula e da festa, saindo
do salão lentamente; aparentemente, iria continuar o plano-sequência saindo da casa,
mas para por um instante e volta em direção ao salão; um corte brusco nos leva outra
vez para a sequência do jovem crucificado, e o plano seguinte nos mostra — com a
câmera posicionada não verticalmente, mas ‗deitada‘ — Lula encostado em uma parede,
num ambiente fechado com um altíssimo pé-direito, que ressalta a pequenez do rapaz
em relação ao meio. Enquanto isso, aparecem escritas as perguntas: ‗Que será de mim?
De minha vida?‘ e, abaixo, lemos, a título de resposta: ‗Que importa?‘.

Durante todo este momento do filme que acabamos de descrever (desde a chegada de
Lula à sua casa até o plano no qual surge a mensagem escrita), ouvimos a canção The
empty boat47 (1969, Caetano Veloso): [From the stern to the bow/Oh; my boat is
empty/Yes, my heart is empty/From the hole to the how/From the rudder to the sail/Oh
my boat is empty/Yes, my hand is empty/From the wrist to the nail/From the ocean to

47

Da popa à proa / Oh, meu barco está vazio / Sim, meu coração está vazio / Do buraco até o ‘quão’ /
Do leme para a vela / Oh meu barco está vazio / Sim, minha mão está vazia / Do pulso até o prego / do
oceano para a baía / Oh, a areia é limpa / Oh, minha mente está limpa / da noite para o dia / da popa à
proa / Oh, meu barco está vazio / Oh, minha cabeça está vazia / Desde a nuca até a testa / do leste para
o oeste / Oh, a corrente é longa / Sim, meu sonho é errado / Desde o nascimento até a morte (letra
traduzida de The empty boat).
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the bay/Oh, the sand is clean/Oh, my mind is clean/From the night to the day/From the
stern to the bow/Oh, my boat is empty/Oh, my head is empty/From the nape to the
brow/From the east to the west/Oh, the stream is long/Yes, my dream is wrong/From the
birth to the death]48. A letra se atém à temática do vazio (‗da proa à popa, meu barco
está vazio, meu coração está vazio...‘ são os primeiros versos da canção), criando
imagens que remetem a uma falta inata, um nada trágico, um erro ou
desencaminhamento do qual o eu-lírico da canção não consegue se desvencilhar ( ‗Sim,
meu sonho é errado / Desde o nascimento até a morte‘); enquanto isso, ouvimos um
instrumental melancólico e lento, composto por um violão que realiza um ostinato49,
repetindo dois acordes, juntamente com um instrumento aerofone e com um som que
lembra a onda do mar batendo em algo (num barco, pelo que a canção sugere). Mais à
frente, com a adição de guitarras distorcidas, um violino, e com a mudança da
intensidade da voz de Veloso, a canção ganha mais corpo e velocidade, estando em
consonância com a chegada do personagem principal à sua casa, enquanto tenta
desesperadamente se desvencilhar daqueles que o parabenizam.

Nesse sentido, a música gera aquilo que Michel Chion define como efeito empático, ou
seja, ―exprime diretamente a sua participação na emoção da cena, dando o ritmo, o tom
e o fraseado adaptados, isto evidentemente em função dos códigos culturais da tristeza,
da alegria, da emoção e do movimento‖ (2011, p. 14). A força poética está, então, na
confluência de sentido existente entre aquilo pelo que passa o eu-lírico da canção, a
vocação sentimental da música e a situação pela qual passa o personagem do filme; Lula
tenta desviar-se das convenções sociais, dos seus pais, do ritual que marca seu
nascimento e crescimento, e, em última instância, do próprio passar do tempo, mas
acaba cedendo, crucificado. Ainda assim, o sentimento é interditado: depois dessa
sequência de significativa carga emocional, temos o avacalho inerente ao ‗Que
importa?‘.
A interdição ao sentimento na forma do avacalho — um certo niilismo alegre,
poderíamos dizer — é a pura negação daquilo que seria o expurgo do personagem pelo
sofrimento e da catarse do fruidor, como proposto por Aristóteles em sua Poética. A

48

Os trechos das letras transcritos entre colchetes nesta dissertação dão conta apenas daquilo que ouvimos
no filme, e não da letra integral das canções.
49
Padrão melódico, rítmico ou harmônico que é repetido por toda uma composição ou parte dela.
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condição sofrida do personagem, ilustrada aqui na figura do eu-lírico da canção de
Caetano Veloso e na imagem do Cristo, não é digna de perdão ou de purificação; se o
que é fatal e inevitável para Lula é o nada que a imagem do barco vazio à deriva
ratifica, o personagem não será perdoado nem terá uma morte redentora. Assim, sua
única saída é dar de ombros, rir, avacalhar; outra vez, ‗Que importa?‘

Lula à Cruz

— Imaginação, Imagem-inação
Meteorango Kid — Herói Intergaláctico traz, em seu próprio título, a disposição
heróica que vai tomando formas cada vez mais irônicas no decorrer do filme. O título da
obra é o mesmo de uma canção composta pelo músico Tuzé de Abreu, na qual é
descrito o personagem Meteorango Kid, alguém ‗que decidiu curtir a vida que Deus lhe
deu/ comemorando mil anos-luz de aventuras/ meteorango pelo espaço sideral‘50; esta
noção de um herói a percorrer em aventuras o ‗espaço sideral‘ é incorporada, no filme,
na inclinação de Lula Bom Cabelo ao devaneio, ao sonho e ao delírio (estes dominados
50

Parte da letra de Meteorango Kid, canção composta por Tuzé de Abreu
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por figuras de heróis), na medida em que nos é possível estabelecer uma conexão
metafórica entre o mundo mental de Lula e o distante, o não-terreno, o não-físico, o
infinito do espaço sideral.

Uma questão fundamental aqui reside no fato de haver algum grau de indiscenibilidade
relativa a certas sequências do filme, uma dificuldade em se separar o que seria real ou
imaginário, presente ou passado, delirante ou verossímil. O que temos são apenas
pequenas pistas que nos fazem distinguir o sonho da ‗realidade‘ do filme, sendo, em
especial, o fato de que Lula usa roupas distintas quando sonha/devaneia/delira e quando
se encontra no mundo compartilhado com outros personagens. Como afirmamos antes,
tal escolha poética eleva o valor daquilo que é imaginário, deixando-o lado a lado com
aquilo que se passa na realidade e apontando mais uma vez para a condição de Lula
como sendo alguém que despreza o mundo real e encontra refúgio dessa banalidade no
sonho.

Desviando-nos brevemente da análise interna, podemos dizer que Lula faz as vezes de
um Dom Quixote do Século XX; em ambos, o heroísmo só é possível fora do real.
Porém, o personagem de Cervantes encontra-se mesmo louco, vendo gigantes onde há
moinhos de vento e castelos onde, na verdade, temos apenas uma taverna. A loucura de
Lula, por sua vez, é mais deliberada; seja pelo uso de substâncias alucinógenas, seja
pelo simples devaneio frente a um cartaz de um filme, nosso protagonista nega o mundo
por vontade própria.

Analisemos abaixo três sequências nas quais Lula sonha, delira ou devaneia,
observando em especial a relação destas com os filmes, gêneros e produtos com os
quais se relaciona diretamente, através de procedimentos de estilização. Duas outras
sequências que podemos crer advirem da imaginação do rapaz também são analisadas,
mas nestas a questão da citação direta ao tema herói não é evidente; todavia, nas cinco
sequências é possível constatar mesmo a presença de um sistema sensório-motor
diferente daquele relativo aos momentos da ‗realidade‘ do filme. Nos seus sonhos e
delírios, Lula age e reage de maneira mais frequente e com maior relação de
causalidade.

Um Tarzan Tupiniquim
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Em um determinado momento de suas andanças, Lula Bom Cabelo vai conversar com o
dono de uma produtora de filmes. Quando Lula vê, colado à porta da produtora, o cartaz
de um filme chamado Tarzan e as bananas de ouro, um corte nos leva para um novo
plano, um cenário de selva, na qual dois caçadores discutem se devem capturar ‗Jane‘.
Então, um outro corte nos mostra um personagem que seria Tarzan agachado atrás de
uma moita (os sons fazem supor que ele está defecando), enquanto ouvimos Jane clamar
‗help, me ajude!‘, para que Tarzan a socorra.

Tarzan é Lula, mas transfigurado numa versão terceiro-mundista de um Tarzan magro e
atrapalhado cujo brado, se comparado ao do Tarzan hollywoodiano, parece mesmo o de
um homem faminto e subnutrido. O Tarzan tupiniquim enfrenta os caçadores e os
vence, mas sua inabilidade em pendurar-se aos cipós faz com que caia desacordado.
Jane se liberta e o acorda, e neste momento, ambos percebem que estão sob algumas
folhas que escondem as cobiçadas ‗bananas de ouro‘, um tesouro que os vilões estavam
procurando. Podemos afirmar que essa sequência, se levarmos em conta as ideias de
Luís Nogueira51, faz referências aos chamados filmes de aventura:

Algumas das mais interessantes características deste gênero de filmes [o de
aventura] prende-se com a descoberta de novos mundos, normalmente
concretizada em sumptuosos, distantes, perigosos e exóticos cenários; com a
incerteza do destino dos protagonistas; com um heroísmo diletante desses
mesmos protagonistas, capazes muitas vezes de achados de humor mesmo
nas situações mais críticas; com, finalmente, um toque de romantismo
clássico que funciona como apaziguamento das contendas e dos perigos
aventureiros (NOGUEIRA, 2010, p. 45).

Vemos que encontramos essas características, na passagem de Tarzan e as bananas de
ouro, de maneira um pouco deformada. O heroísmo do nosso Tarzan beira o ridículo,
seja considerando seus brados, as quedas que leva dos cipós, sua magreza ou a sua
maneira de atacar seus inimigos. O fato de o Tarzan de Lula nos ser apresentado de
forma inadequada, no que tange às regras de condutas sociais — um herói que surge na
tela pela primeira vez quando está defecando —, também diminui e ridiculariza o
51

O livro Manuais de Cinema II — Gêneros Cinematográficos é uma realização da Livros Labcom, um
projeto editorial que disponibiliza em formato digital todos os livros publicados pelo LabCom:
Laboratório de Comunicação On-line (www.labcom.ubi.pt), um espaço física e virtualmente ligado ao
Departamento de Comunicação e Artes da Universidade da Beira Interior, em Corvilhã, Portugal. Neste
livro, Luís Nogueira explica algumas das características dos principais gêneros — os ‗canônicos‘
poderíamos dizer — mas disserta também sobre gêneros mais recentes e menos consolidados, como a
Animação.
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personagem, uma vez que desperta muito mais uma sensação geral de asco e de repulsa,
do que de admiração. Contudo, o Tarzan de Tarzan e as bananas de ouro luta contra
seus inimigos, os vence, salva a donzela em perigo e encontra o ‗tesouro‘, ou seja, as
bananas de ouro.

Lula observando o cartaz de Tarzan e as bananas de Ouro

Lula, o Tarzan esquálido

The Batmãe, ou Ninguém Salvará O Terceiro Mundo

Uma outra sequência que é agenciada de forma parecida é aquela na qual vemos Lula
incorporar um personagem por ele chamado de ‗Batmãe‘ — enquanto ouvimos a trilha
sonora da série de TV americana Batman, no ar de 1966 até 1968 e também exibida no
Brasil — e agredir seus pais.

Logo antes desta sequência, Lula se encontra no apartamento de um dos amigos,
enquanto fumam maconha. Quando o cigarro é aceso, ouvimos as notas iniciais da
primeira seção do poema sinfônico Also sprach Zarathustra (1896, Richard Strauss),
intitulada Einleitung, oder Sonnenaufgang (Introdução, ou Nascer do Sol, em alemão),
que já havia sido utilizado como tema em 2001, Uma odisséia no espaço (2001, An
space odyssey, 1968, Stanley Kubrick). A relação que podemos estabelecer entre a
música e o conteúdo da sequência diz, ao mesmo tempo, da vocação puramente musical
da peça e da força que emerge de sua intertextualidade: esta primeira seção da
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composição de Strauss segue num crescendo52, e o momento de maior intensidade
sonora coincide com o ápice da narcose dos rapazes. No sentido intertextual, é o tema
da viagem intergaláctica, do espaço sideral — que era tema do filme de Kubrick e que
se transfere para a música — que é aqui relacionado com a ‗viagem‘ interior a ser
proporcionada pela droga.

Ainda enquanto os rapazes fumam, a câmera centraliza o rosto de Lula, que segura o
cigarro e o traga. Um corte brusco nos leva para um plano em que vemos um jogo de
chá e uma senhora ao fundo, sentada, bem vestida e a ostentar um colar de pérolas. Uma
curta panorâmica para a direita enquadra um senhor de expressão rígida. Um corte nos
leva exatamente ao outro extremo da mesa, entre os dois indivíduos, e vemos que Lula
se encontra onde a câmera se posicionava anteriormente, quando da panorâmica; os
outros aparentam ser seu pai e sua mãe. Uma nova personagem toma parte na cena e
passa a conversar com a mãe de Lula. Subitamente, Lula tira um cigarro de maconha do
bolso, oferece-o a seu pai e diz ‗aceita uma maconhinha?‘, ao que o pai responde
derrubando-o ao chão. A mãe de Lula desespera-se e Lula corre para seu quarto, onde se
transforma no ‗Batmãe‘ (um corte com a câmera parada cria a ilusão de que as roupas
de Lula se transmutaram). Quando se dá a transformação, passamos a ouvir a músicatema do já citado seriado e surge também no quarto de Lula o personagem Robin (que
mais tarde descobrimos ser o amigo falecido de Lula). O ‗Batmãe‘, então, desce as
escadas e agride a mãe e o pai de Lula, aparentando matar ambos.

52

Aumento gradual da intensidade (volume) aplicado a uma longa nota ou fraseado.
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Lula, vestido de Batmãe

Ora, diferentemente do Batman, o ‗Batmãe‘ não deseja lutar contra bandidos que
roubam as pessoas ‗de bem‘ ou livrar a sociedade do perigo de sua destruição; muito ao
contrário, anseia o parricídio. O próprio nome do personagem estabelece um jogo de
palavras, um tipo de paronímia nesse sentido; soa como a junção do verbo ‗bater‘
conjugado na terceira pessoa do singular do presente do indicativo (ou ainda na segunda
pessoa do singular do imperativo) — bate — e o substantivo ‗mãe‘. Implícito no nome
do personagem, então, está a rebeldia contra as figuras paternas, símbolos da tradição,
do antigo, do estabelecido e do ‗establishment‘. Em devaneio, o herói de Lula consegue
agir e rebelar-se contra estes valores, mas apenas em devaneio, como já pudemos
constatar a partir da descrição de uma das cenas finais do filme, na qual Lula não
consegue escapar de seus pais e de sua festa de aniversário.
Um outro corte abrupto interrompe a sequência do ‗Batmãe‘, cortando a música tema
bruscamente e nos levando de volta ao quarto onde Lula e seus amigos fumavam. A
suposição de um devaneio é possível, mas nenhum elemento expressivo do filme nos
indica que o que vimos se trata, indubitavelmente, de um produto da imaginação do
personagem.

Captain (Half)Blood, ou Pirateando Piratas
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Uma diferente sequência também funciona de forma similar, fazendo referência aos
filmes de ‗capa-e-espada‘, um subgênero dos filmes de aventura, que, de acordo com
Luís Nogueira,

tomavam como cenário, umas vezes, o alto mar e os barcos de piratas, com as
intensas batalhas navais como contexto, noutras vezes, os palácios e castelos,
com as suas conspirações e oposições [...]. Filmes como ‗Scaramouche‘ ou
‗Captain Blood‘ são dois exemplos de um género que conheceu nos anos
1940 e 1950 o seu apogeu (NOGUEIRA, 2010, p. 45).

Nesta sequência, Lula encontra-se numa praia em companhia de uma amiga jornalista
que está fazendo uma reportagem sobre alguns pescadores. Vemos a sua amiga
entrevistar os pescadores como se a câmera que filma Meteorango Kid fosse a câmera
do telejornal para o qual sua amiga realiza a reportagem; a câmera do filme, portanto, se
inscreve diegeticamente. Assim que a jovem finaliza a reportagem, vemos Lula correr
em direção ao mar. Surge na tela, então, um letreiro com a frase ‗mesmo assim‘53 e a
próxima cena nos mostra Lula e uma jovem mulher em uma lancha que está
perseguindo outra embarcação, com a qual trocam tiros.

A tripulação da embarcação inimiga desperta, no mínimo, a curiosidade do espectador,
uma vez que não parece ser compostas por piratas — apesar de ter hasteada a conhecida
bandeira negra com uma caveira e dois ossos cruzados —, ao menos não como os
piratas que vemos em filmes deste gênero. Um deles usa uma cartola de mágico; outro
veste um capacete de gladiador romano; outro usa um roupão de banho; um quarto veste
uma camiseta comum; outro usa um turbante; um sexto, uma peruca; vemos também
um personagem vestido como jagunço, com chapéu e manta bastante semelhantes ao do
personagem Antônio das Mortes, dos filmes Deus e o diabo na terra do sol (1964,
Glauber Rocha) e Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro (1969, Glauber
Rocha).

O tom geral da sequência é farsesco e nonsense: algumas das armas utilizadas pelos
piratas são, claramente, armas de brinquedo; os personagens que são ‗alvejados‘ caem
das formas menos realistas — às vezes, antes mesmo de ouvirmos os sons dos tiros que
os ‗acertaram‘.

53

A utilização e a função dos letreiros em nosso objeto de análise serão tratadas mais abaixo no texto.
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Em termos formais, essa sequência difere das duas que citamos anteriormente. É
evidente que, assim como nas sequências do Tarzan e do ‗Batmãe‘, a deformação do
gênero citado encontra-se também no ‗conteúdo‘ da cena (armas de brinquedo e as
fantasias vestidas pela tripulação, por exemplo); porém, nesse caso específico, é na
forma através da qual a sequência nos é apresentada que percebemos sua diferença em
relação aos filmes que emula.

Os filmes de aventura têm, geralmente, tomadas rápidas, muitos cortes, uma duração
picotada e é exatamente essa característica do gênero que Meteorango subverte, na
medida em que nos apresenta essas cenas quase como uma mostração, com longos
planos-sequência, sem cortes a descontinuar o desenvolvimento espaço-temporal da
ação, dilatando o tempo das imagens a um extremo que desperta, no espectador, a
sensação de estranheza (como se, de maneira inconsciente, o espectador revisitasse a
sua bagagem fílmica e percebesse que esse gênero específico não é comumente
realizado dessa maneira). Em suma, o que nos chama a atenção como sendo a
característica mais significativa dessa sequência é o fato de a apropriação feita pelo
filme dar-se no campo da forma, da plástica, e não apenas no do conteúdo e dos temas,
que seria o caso mais específico das duas outras sequências analisadas. Em outras
palavras, o que vemos é algo como uma tradução da linguagem clássica para uma outra
linguagem mais incomum, mais vagarosa, características que encontramos em diversos
filmes marginais.

Outros Sonhos

Outras

duas

sequências

também

se

apresentam

como

possíveis

devaneios/sonhos/alucinações do personagem principal de Meteorango, e assim como
naquelas que citamos acima, Lula toma decisões e realiza ações — ainda que, nestas
duas últimas, o tema do herói não seja citado diretamente. A primeira delas é ainda a
primeira sequência do filme a representar uma ação mais prolongada, coerente, mais
narrativa e menos ‗mostrativa‘. Vemos um apresentador de telejornal afirmar que
‗milhares de pessoas já se encontram nas imediações do Teatro Castro Alves tomando
seus lugares para ver de perto o grande ator de todos os tempos, Lula Bom Cabelo, que
está presente na estreia do seu filme, Tarzan e as bananas de ouro‘. Um corte nos leva
do telejornal à festa de recepção para Lula, que chega montado em um asno, vestindo
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uma longa manta e portando, à cabeça, uma coroa de espinhos (mais uma vez a imagem
do Cristo se repete, associada ao personagem principal do filme). Durante toda esta
sequência, Lula recebe elogios e é ovacionado pelos presentes.

Mais uma vez, um corte nos leva para outro ambiente, um quarto, e não podemos, ao
menos não tão rapidamente, estabelecer qualquer relação temporal ou espacial entre a
nova sequência que se apresenta e a sequência anterior, a da ovação no teatro. Nesta
nova sequência, vemos uma empregada doméstica abrindo as cortinas e indo acordar
um rapaz (Lula) que dorme (porém, o burburinho da cena anterior ainda é ouvido);
quando a empregada acorda o rapaz, o burburinho cessa e ouvimos apenas os sons
presentes no quarto. A permanência do burburinho enquanto o rapaz ainda não havia
sido acordado nos inclina a crer que este ainda sonha, assim como a retirada do
burburinho quando o rapaz desperta.

A segunda sequência agenciada da mesma maneira é a que consideramos ser a de menor
grau de discernibilidade quanto ao seu pertencimento ao ‗mundo real‘ do filme ou à
imaginação do personagem principal. Logo após a sequência do ‗Batmãe‘, quando
voltamos ao quarto onde os rapazes fumam, Lula retira um revólver escondido embaixo
no sofá e sugere a um dos seus amigos que mate o outro. O amigo decide não atirar, e
então Lula toma a arma do rapaz e assassina o outro amigo. Após o assassinato, há um
corte e vemos um close-up de Lula, fumando maconha outra vez, sentado, como estava
antes. Será que estamos ainda no momento em que Lula fumava com seus amigos — o
que apontaria para o fato de que a cena não passou de um devaneio ou delírio do
personagem? Ou será que ele realmente os matou? O fato de a última parte desta
sequência nos mostrar apenas um close-up de Lula não nos deixa ver se os outros
rapazes ainda estão lá — o que apontaria para um devaneio —, nem se Lula encontra-se
sozinho — algo que poderia fazer crer que o protagonista realmente matou seus amigos.
É interessante notar que, desde que Lula retira a arma do sofá, ouvimos a canção
Colégio de Aplicação (1970) [No céu azul / Azul fumaça / Uma nova raça / Saindo dos
prédios / Para as praças / Uma nota / No céu azul / Azul fumaça / Uma nova raça / As
palavras correm / Pelos pensamentos / No céu azul / Azul fumaça / Na geração em
busca / Nem o bem, nem o mal / O próprio passo é a razão], composta por Moraes
Moreira e Luiz Galvão e interpretada pelos Novos Baianos. A letra da canção, bastante
97

fragmentada, dá a entender sobre uma revolução de classe média (uma nova raça saindo
dos prédios para as praças), uma revolução dissociada de uma moralidade maniqueísta,
não baseada numa relação do bem contra o mal (Nem o bem, nem o mal / O próprio
passo é a razão); porém, em relação à questão que estamos discutindo agora, é
interessante notar que a canção continua, mesmo após Lula matar seu amigo, e mesmo
após um corte nos levar à imagem do personagem principal fumando outra vez. Nesse
sentido, a canção interconecta dois planos que — supomos — pertencem a diferentes
realidades; a continuação da música, sem qualquer interrupção, faz com que também
estabeleçamos uma continuidade temporal entre a sequência do assassinato e o plano em
que Lula surge fumando.
Considerando que se trata do mesmo ambiente (o apartamento onde fumam é o mesmo
local em que dá-se o ‗assassinato‘), considerando a sutura dos planos realizada pela
música, não é impossível ou mesmo hermeneuticamente aberrante supor que o
protagonista realmente matou seus amigos; a conclusão é a dúvida, e o plano seguinte
nos mostra Lula a caminhar pela rua, sem que seja estabelecida qualquer conexão (de
causalidade, de temporalidade ou de espacialidade) entre esta e a última.
— Anti-ilusionismo e Narratividade

Uma vertente da Teoria Cinematográfica tende a compreender o que se convencionou
chamar de metaficção ou reflexividade como um procedimento anti-ilusionista através
do qual o filme chamaria atenção para si mesmo, para sua essência como constructo,
por assim dizer. No objeto aqui analisado, acreditamos que, além de um mecanismo
metalinguístico, a reflexividade pode ser compreendida como uma ferramenta textual,
no sentido de que, ao evocar ―uma arte não representacional caracterizada pela
abstração, fragmentação e colocação em primeiro plano dos materiais e processos
artísticos‖ (STAM, 2006, p. 174), serviria como mais um elemento a rarefazer a
consistência narrativa e a problematizar a contação da estória — ou seja, mais um
elemento a minar as estruturas da narrativa do herói monomítico.

Analisemos, então, alguns dos momentos em que a reflexividade se faz presente em
nosso objeto de estudo: ainda no início do filme, quando Lula desperta daquilo que
supomos ser um sonho — aquele em que o rapaz é apresentado como um grande ator a
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ser ovacionado —, o vemos enquadrado em um plano-médio, sentado, se
espreguiçando. Neste momento, o personagem olha diretamente para a câmera, diz ‗tire
essa merda daqui!‘, e dá uma pancada na filmadora. Na sequência em que Lula e seus
amigos se entorpecem, o personagem principal, já visivelmente narcotizado, olha para a
câmera e gargalha. Olhar para a câmera é, no Cinema, um ato equivalente ao da fala, no
Teatro, de um personagem direcionada a um espectador; temos uma quebra da ‗quartaparede‘ em ambos, na medida em que a câmera é posta em evidência — em especial, no
primeiro exemplo, quando Lula desestabiliza a câmera com uma pancada. Se, em
Xavier (2003), para que a produção do efeito de autonomia da ficção seja garantida, é
necessário, dentre outras regras, que o ator não olhe para a câmera, o ato de olhar para a
câmera destitui, por assim dizer, esta autonomia; uma vez que o olhar para a câmera
evidencia a presença deste mesmo mecanismo de captura de imagens, a suposta
autogestão da diegese — a noção que se tem de que o mundo ficção parece existir
independente do nosso mundo histórico, não o primeiro um produto do segundo, mas
um seu paralelo — perde muito de sua força.

O uso do som no filme também implica em efeitos de ordem anti-realista/antinaturalista54. Consideremos, por exemplo, o momento em Lula deixa sua casa para ir à
Universidade, dando início à ‗jornada‘ que acompanharemos no decorrer do filme.
Assim que o rapaz fecha a porta de sua residência, ouvimos sons de vaias e uma voz que
se sobrepõe a estas, como se falasse num discurso. Um apreciador mais próximo do
modelo de leitor que o filme constrói para si reconheceria a voz que se sobrepõe e
também a ocasião do discurso: trata-se da famosa fala de Caetano Veloso no Festival
Internacional da Canção55, de 1968, no qual a performance de Veloso e dos Mutantes
da canção É proibido proibir foi vaiada copiosamente.

É claramente visível que não há qualquer grande multidão ou palanque dentro do
quadro durante a sequência em que Lula caminha pela rua. Esta sequência — na qual
ouvimos o discurso — dura cerca de vinte segundos; assim que Lula entra no ônibus
54

Consideramos como ‗realista‘ o regime artístico que aponta para uma construção da obra baseada, em
grande medida, na própria percepção humana da realidade — a chamada janela ou espelho do mundo.
Consideramos anti-realista, todavia, aquela construção da obra que se faz não em oposição à realidade,
mas em oposição às formas consagradas do realismo.
55
No trecho do discurso presente no filme, ouvimos: ―[...] uma música, um tipo de música que vocês não
teriam coragem de aplaudir no ano passado! São a mesma juventude que vão sempre, sempre, matar
amanhã o velhote inimigo que morreu ontem! Vocês não estão entendendo nada, nada, nada,
absolutamente nada!‖
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(plano subsequente ao que acabamos de citar), os sons do discurso cessam e passamos a
ouvir aquele que seria o som que ouviríamos se estivéssemos no ônibus com o rapaz.
Não estamos afirmando que o uso do discurso esteja apenas vinculado a uma poética da
reflexividade; podemos, de fato, interpretar a utilização do discurso na tomada externa
como uma metáfora da revolução cultural pela qual passava o Brasil (e parte
considerável do mundo ocidental) em fins da década de 1960, ou a revolta de Veloso
como representação da própria revolta de Lula. A questão, todavia, é que, a obra nos
oferece um estímulo sonoro sem que saibamos qual é ou onde encontra-se a fonte deste
som.

Caso se tratasse de uma música, é muito provável que aceitássemos mais facilmente o
fato de não sabermos qual a sua fonte emissora — tanto por questões ligadas à própria
música e a seus efeitos, quanto por um certo hábito de apreciação já internalizado.
Estranhamos, na verdade, a utilização de um material tão incomum (e tão facilmente
associável a um acontecimento ‗real‘) se enquadrando naquilo que Chion (2011) define
como som acusmático, ou seja, que não se vê a causa ou a fonte. É a tentativa (não da
intentio operis, mas da intentio lectoris, ou seja, da ordem da fruição) de fazer encaixar
a banda sonora na realidade da faixa visual do filme — tentativa frustrada, de fato —
que faz com que a reflexividade míngue a força da ilusão narrativa no filme.

Há ainda outro exemplo que funciona de forma similar. Após abandonar um debate
político na Universidade, vemos Lula caminhar por um corredor ladeado por portas e,
ao passar por uma delas, o vemos assistir a uma estranha cena na qual uma mulher vai
dando a luz a diversos brinquedos. Mais à frente, vemos Lula vaguear pelas ruas da
cidade. Durante essas sequências, ouvimos acordes de violino e algumas vozes que
dizem coisas as mais diversas, mas ouvimos também vozes que conversam em tempo
acelerado, sons de apitos, de campainhas elétricas, instrumentos de sopro e ruídos nãoidentificáveis.

O que ouvimos, na verdade, são as composições Acrilírico (1969, Caetano Veloso),
Objeto semi-identificado (1969, Gilberto Gil) — obras que flertam com a música
concreta —, e a canção Volks-Volkswagen Blue (1969, Gilberto Gil), em alguns
momentos sobrepostas e em outros, intercaladas. Neste caso, temos um funcionamento
do som sobremaneira parecido com o que citamos acima. O uso destas composições
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inclinadamente concretas (com sons ‗não-musicais‘, vindos de fontes diversas) chama a
atenção para o som de maneira veemente.

Ainda que tal procedimento tenha um efeito à vista, e mais do que isto, um efeito
empatético, que vise ativar no espectador a mesma confusão, a mesma desorientação
que nosso personagem sente (seja emocional, pelo fato de Lula não conseguir encontrarse nem na subversão política de seus amigos, nem na tradição de sua família; seja
mesmo geográfica, pela claustrofobia que proporciona aquele corredor, ou ainda pela
própria desorientação que o faz perambular sem rumo pela cidade), é impossível não
sentir algo como um estranhamento em função do uso destas composições. A ‗massa
sonora‘ que nos chega, por encontrar-se bastante desnaturalizada — na medida em que,
assim como no exemplo acima, enquadra-se naquilo que Chion define como som
acusmático —, aponta para si mesma, e por tabela, para o filme como construção, e não
como um fiel retrato em movimento daquilo que a câmera e os receptores sonoros
captaram.

Alguns exemplos menos evidentes também podem ser citados, a exemplo do momento
em que Lula, caminhando pela rua, entra em uma loja sem óculos e sai dela portando
um par de óculos escuros. Ou quando o protagonista entra em um avião com sua amiga
jornalista e, no momento em que as hélices do veículo começam a girar e o avião realiza
suas manobras, ouvimos não um som que poderíamos relacionar àquilo que vemos —
ou seja, o som visualizado (CHION, 2011), que seria, num registro naturalista, o som
das hélices e do motor de um avião —, mas o som de um trem passando sobre os trilhos
e também o som de um apito de locomotiva.

Mais à frente, a inserção de um plano também chama a atenção para os bastidores, a
realização, e, por consequência, para a produção do filme, para o filme como produção.
Quando do enterro de um amigo de Lula, é possível perceber um ‗borrão‘ na imagem,
mas é impossível distinguir exatamente do que se trata. Se pausarmos o filme, porém, é
possível perceber que, a uma hora, cinco minutos e trinta e oito segundos de andamento
do filme, surge um rapaz segurando uma claquete. Como se sabe, a claquete é um
pequeno painel composto por duas placas, com as referências de cada cena filmada, que
serve para melhor organizar a montagem. Levando em conta a função desta, é possível
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estabelecer uma relação de ordem simbólica entre a claquete e a ideia do filme como
construção.
— Lula, amoral da estória

A questão de como o personagem principal de Meteorango Kid nos é apresentado, nos
termos de suas relações com os outros personagens, também é algo de significativa
importância na poética do filme. Tanto no que tange aos momentos que poderíamos
supor fazerem parte da ‗realidade‘ do filme, quanto no que diz respeito às passagens que
parecem ser sonhos, delírios ou devaneios de Lula — à exceção da sequência do
Tarzan, na qual Jane é salva —, não se pode apontar sequer um momento em que nosso
protagonista tenha qualquer atitude altruísta ou que faça qualquer coisa que não seja por
interesse próprio, para sua satisfação, independentemente das consequências.

Consideremos uma das sequências iniciais do filme, quando Lula deixa sua casa e toma
um ônibus para a Universidade; ao entrar no veículo, Lula encosta a parte frontal de seu
corpo às costas de uma das passageiras do ônibus de forma lasciva, sem qualquer
preocupação ou vergonha em relação os movimentos desconcertados da jovem que é
assediada. Os movimentos de câmera contribuem para a significação do assédio: a
mesma se mantém, durante alguns segundos, num plano entre o plano médio e o plano
fechado, nos deixando ver Lula e a jovem da linha do tórax até a cabeça; após isso,
realiza um movimento e permanece inclinada para baixo, nos mostrando o contato
forçado pelo rapaz entre a sua região genital e as nádegas da passageira.

Neste momento, duas garotas que também se encontram no ônibus começam a
comentar, sussurrando entre si, acerca do assédio sofrido pela passageira. Ao perceber
que as duas o observam, Lula abandona o que fazia antes e passa a observá-las também,
enquanto enfia seu dedo em seu nariz e o movimenta, num ato culturalmente mal-visto,
tentando e conseguindo chocar as jovens. Ao final da sequência, Lula reúne o muco
coletado de seu nariz e joga contra as jovens, que gritam, escandalizadas.

Um outro acontecimento também toma lugar neste mesmo tipo de ação imoralista, mas
este segundo, em relação às construções culturais acerca do certo e do errado, do
elegante e do deselegante, é ainda mais reprovável. Quando Lula é despertado, ainda no
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começo do filme, vemo-lo ler um cartão e dizer, em meio a gargalhadas: ‗Morreu
mesmo!‘. Já na metade final do filme, Lula visita o velório deste seu amigo, que — Lula
afirma enquanto fumava com seus amigos — havia cometido suicídio, e podemos
perceber grande consternação e tristeza por parte dos presentes. Alguns estão com uma
expressão distante, uma senhora chora copiosamente; a maioria veste negro, em luto. O
sentimento do fúnebre é reforçado — de maneira quase excessiva — por conta da
música utilizada nesta sequência: trata-se do famoso Terceiro Movimento da Sonata
para piano em si-bemol, Op. 35, composto por Frédéric Chopin, também chamado de
Marcha Fúnebre.

Lula, ao entrar na casa onde se realiza o funeral, trata toda a situação com irreverência,
desacato, desrespeito. Logo ao chegar, vai diretamente ao caixão e sobre este apoia seus
cotovelos; passa seus dedos sobre o rosto do defunto; olha para este com um sorriso de
zombaria. Após alguns instantes, o pai do rapaz morto pede à sua filha que vá com Lula
até a casa da avó desta, para telefonar para o carro funerário. Lá, Lula mantém o mesmo
comportamento desacatado: ri e zomba da tristeza da avó do rapaz, e quando esta
encontra-se ajoelhada, orando em frente a um santuário, Lula a agarra por detrás,
pregando-lhe um susto que a deixa desacordada no chão. Após isso, Lula se dirige ao
quarto onde se encontra a jovem que acompanhou até a casa onde estão, tenta e tem
sucesso ao seduzi-la.
Nesta sequência, o avacalho fica por conta da música utilizada — um bolero intitulado
Sabrá Dios, interpretado por Lucho Gatica, de autoria do compositor popular mexicano
Álvaro Carrillo —, que confere às imagens uma certa ‗qualidade‘ melodramática, um
apelo sensual-sentimental que beira o exagero, uma vez que tanto a letra56 da canção,

56

Sabrá Dios, si tú me quieres o me engañas / Como no adivino seguiré pensando / Que me quieres
solamente a mi / No tengo derecho en realidad para dudar de ti / Y para no vivir feliz pero yo presiento /
Que no estas conmigo aunque estas aqui / Sabrá Dios, uno no sabe nunca nada / Me dará vergüenza si
este amor fracasa / Nada más por mi equivocación / Y debo estar loco / Para atormentarme sin haber
razón / Pero voy a luchar / Hasta arrancar esta ingrata mentira / De mi corazón / Sabrá Dios, uno no
sabe nunca nada / Me dará vergüenza si este amor fracasa / Nada más por mi equivocación / y debo
estar loco / Para atormentarme sin haber razón / Pero voy a luchar / Hasta arrancar esta ingrata
mentira / De mi corazón / — Saberá Deus / Saberá Deus, se você me quer ou me engana / Como não
adivinho, seguirei pensando / Que quer somente a mim / Na realidade, não tenho direito para duvidar de
ti / E para não viver feliz, mas eu pressinto / Que não está comigo, ainda que esteja aqui / Saberá Deus,
um não sabe nunca nada / Dar-me-á vergonha se este amor fracassa / Nada mais por meu equivoco / E
devo estar louco / Para me atormentar sem ter razão / Mas vou lutar / Até arrancar esta ingrata mentira
/ Do meu coração / Saberá Deus, nunca se sabe, nunca, nada / Dar-me-á vergonha se este amor fracassa
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quanto o próprio gênero do bolero, são facilmente associáveis à hipérboles emocionais.
Nesse sentido, a música exacerba o absurdo daquele momento — a suposta relação
sexual entre os dois jovens — em relação ao funeral, ao fato de a garota ser a irmã do
rapaz morto, à questão de Lula pouco se importar com os pactos sociais.

Quando ambos voltam ao velório, a jovem vai consolar uma senhora que chora. A
música que ouvimos é, outra vez, o Terceiro Movimento da Sonata para piano em sibemol. Lula, por sua vez, entra no velório com um cigarro aceso, aproxima-se do caixão
e dispensa as cinzas do cigarro sobre rosto do defunto, dizendo a este ‗papei tua irmã,
Duda. Agora o quê você vai fazer? Já tinha pensado nisso? Ela é ótima‘ — e dispensa
mais cinzas sobre rosto do jovem morto.

É interessante lembrar também que a já citada inserção muito rápida do plano de um
rapaz segurando uma claquete é feita durante o acontecimento do velório. Não apenas
Lula, em seu comportamento imoralista, mas o próprio filme, em sua materialidade,
parece zombar e desrespeitar um dos momentos mais sacralizados da vida cultural do
ser humano, se mostrando como construção e interditando a nossa conexão emocional
com o velório.

A falta de empatia de Lula também se ilustra pelo fato de este se mostrar um
personagem apolítico, desencantado com a utopia das revoluções sociais tão valorizada
nas décadas de sessenta e setenta. Um sequência que ilustra a perspectiva de Lula frente
às lutas políticas de seu tempo é aquela que se passa quando o rapaz chega à
Universidade e é interpelado por um estudante, que lhe pede que apoie a sua causa; este
estudante diz que alguns alunos estão querendo expulsar os ‗alunos reacionários‘ da
Universidade, e que isso não pode acontecer, pois, nas palavras do aluno, ‗com quem
nós vamos discutir?‘.

Dentro de uma sala, alguns alunos discutem pautas absurdas, como aquela sugerida por
um jovem que diz: ‗pessoal, eles estão querendo policiar a nossa cantina, botaram até
cachorros para nos vigiar!‘. Vemos alguns alunos sobre uma palanque improvisado,

/ Nada mais por meu equivoco / E devo estar louco / Para me atormentar sem ter razão / Mas vou lutar /
Até arrancar esta ingrata mentira / Do meu coração / (Letra original e traduzida de Sabra Dios).
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discursando para os poucos presentes, apresentando propostas para o que parece ser
uma eleição de agremiação política estudantil. O que observamos, na verdade, é uma
risível manifestação na qual ninguém consegue se comunicar, dada a gritaria dos
participantes. Enquanto isso, Lula se encontra distante, lendo uma Revista em
Quadrinhos, totalmente alheio às propostas e à eleição. Quando um dos proponentes vai
até Lula e diz ‗você tem que me ajudar, tem que fazer alguma coisa!‘, o personagem
principal tira os pés de cima da mesa, onde estavam apoiados enquanto lia a Revista em
Quadrinhos, levanta-se e diz ‗ah, dinamitar a escola não serve pra coisa nenhuma,
rapaz‘, enquanto se retira.

Nesta sequência, durante algum tempo e sobre diferentes planos, podemos ouvir,
silenciando os gritos dos estudantes, uma versão instrumental do samba Cadência
bonita (que bonito é), de autoria de Luiz Bandeira. A música, neste momento, reforça a
perspectiva do protagonista — sendo, então, empática em relação a Lula e a sua opinião
e postura sobre a política estudantil de seus colegas — na medida em que ‗abafa‘ o som
dos estudantes e confere ao que vemos um tom cômico, de ‗curtição‘, como se, da
mesma forma que o nosso personagem principal, não creditasse qualquer valor àquele
grupo e a suas atitudes.
— Nonsense, ou a deambulação do sentido

Em Meteorango Kid podemos destacar uma certa tendência da intentio operis em
desorientar a ‗direção interpretativa‘ do filme, enfraquecer os elos de coerência, fazer
deambular, juntamente com o personagem principal, o próprio sentido da obra.

Já citamos alguns momentos em que o nonsense se estabelece fortemente, como a
sequência em que Lula caminha por um corredor e, ao adentrar uma das portas, se
depara com um acontecimento dos mais absurdos: um rapaz negro vestido com uma
indumentária indígena, acompanhado de um cangaceiro, de um jovem usando óculos de
mergulho e de um ‗Papai Noel‘ com uma máscara cujas feições beiram a loucura
realizam o parto de uma mulher que se encontra deitada. Contudo, a mulher não dá à luz
um bebê, mas materiais os mais estranhos, como um rádio, um skate plástico de
brinquedo e, finalmente, um disco-voador, também de brinquedo, do qual a câmera se
aproxima em zoom-in, sob um fundo escuro. Curiosamente, nosso personagem principal
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não se abala com aquilo que assiste; ao contrário, lhe parece algo totalmente normal,
crível, possível, e Lula se diverte com o que vê.

Além do conteúdo pertencente à faixa-imagem, também a faixa-sonora do filme nos
apresenta um material difuso: referimo-nos às já citadas sobreposição/intercalação das
composições Acrilírico57 (Caetano Veloso), Objeto semi-identificado (Gilberto Gil) —
obras que flertam com a música concreta —, e a canção Volks-Volkswagen Blue
(Gilberto Gil). Apenas uma destas composições é uma canção, dotada de harmonia,
melodia, ritmo e letra; Objeto semi-identificado e Acrílico, por outro lado, são obras que
flertam com a música concreta, poemas gravados que se cruzam com sons os mais
estranhos e diversificados.

A inferência interpretativa que se pode fazer sobre tais imagens, em conjunção com tal
mistura sonora, é a de que o objetivo, ali, é a difusão do sentido; a confusão é patente,
enquanto a compreensão direta, teleológica, é interditada. Pode-se arriscar alguma
exegese: trata-se de mais um delírio do personagem; ou trata-se de uma referência ao
nonsense do Bandido da Luz Vermelha, filme em cujo final vemos o Brasil ser invadido
por discos-voadores. A questão, todavia, é que a possibilidade de uma interpretação
mais causal não se encontra presente naquilo que o texto fílmico nos oferece.

Neste mesmo aspecto, outro elemento do filme também merece nossa atenção. Nos
referimos a uma pequena estória paralela à principal, que é a de Lula e suas
deambulações pela cidade. Nesta estória paralela, acompanhamos um jovem rapaz que
ataca moças que caminham solitárias pelas ruas. Na primeira sequência em que este
jovem aparece, vemos primeiro a sua vítima a caminhar pela cidade; em seguida, vemos
seu perseguidor ir atrás da garota. Assim que o rapaz tenta, sem sucesso, morder o
pescoço da vítima, um grupo de transeuntes que estava perto do local percebe a sua
tentativa frustrada e corre atrás do rapaz; depois, vemos o jovem a se lamentar,
caminhando e dizendo: ‗vampiro... eu não sou vampiro, não. Eu não sou nenhum
fracassado, não. Deus vai me ajudar, ainda. Eu ainda acerto uma. Eu vou mostrar pra
eles‘. Além disso, cabe notar que, a cada vez que o personagem aparece em sua
57

As letras de Objeto semi-identificado, Acrílico e Volks-Volkswagen Blue não estão presentes na análise
porque, no filme, ouvimos apenas pequenos trechos soltos e sobrepostos de cada uma delas. Por
consequência, importa mais o efeito de confusão causado pela estratégia, do que as letras separadas das
obras.
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perseguição, ouvimos uma música singela, tocada, nos parece, por algum tipo de
xilofone e acompanhada por um outro instrumento percussivo mais grave, como um
tambor. A música encontra-se presente apenas quando o ‗vampiro‘ aparece em sua
perseguição, e nunca quando está em cena.

É manifesta a qualidade de ridículo do rapaz, intensificada pela singeleza da música,
que, ao invés de intensificar os efeitos de terror que uma perseguição naturalmente teria,
provoca efeitos cômicos, de riso. Ao que parece, o jovem deseja algum tipo de contato
mais íntimo com as mulheres, mas não consegue. A questão, todavia, está no duplo
nonsense desta estória: é absurda a estória de um rapaz que, por conta de sua inaptidão
para cortejar, persiga as mulheres e as ataque por trás, mordendo-lhes o pescoço,
enquanto ouvimos sons quase circenses; é mais absurdo ainda o grau de proximidade
que esta estória tem com a estória de Lula — nenhuma, uma vez que as estórias não se
cruzam e que em nenhuma das duas se encontra qualquer menção à outra.

O nonsense perpassa diversos momentos do filme que já analisamos aqui. O Tarzan
esquálido que mal consegue se balançar nos cipós; o Batman que comete parricídio; os
piratas que portam armas de brinquedo; o devaneio (ou não?) do personagem principal
de matar um de seus amigos e passar shampoo nos cabelos do morto; entre outros
muitos. Porém, acreditamos poder ilustrar mais claramente, na forma com a qual o filme
apresenta seus letreiros, a preferência por uma estratégia da difusão do sentido, do
nonsense, da interdição da compreensão mais ‗curta‘. Vejamos, abaixo, uma tabela que
exibe alguns dos letreiros utilizados no filme, além de imagens dos planos que lhes
antecedem imediatamente e também daqueles que lhe seguem:

Lula desce do ônibus e vai em
direção à universidade.

Inicia-se a primeira sequência na
qual o ‗vampiro‘ surge.
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Vemos o debate político na
universidade.

Surge a sequência do corredor, na
qual Lula presencia o estranho
parto citado acima.

Lula vê um cartaz de Tarzan e as
bananas de ouro.

Inicia-se o esquete do Tarzan.

Lula corre em direção ao mar.

Inicia-se o esquete dos piratas.

No filmes mudos, os letreiros tinham uma forte função narrativa, uma vez que, para
além de simplesmente nos informar daquilo não podíamos ouvir os personagens
dizerem enquanto víamos suas bocas se movimentarem, os letreiros eram também
explicativos, denotavam tempo e espaço, ou mesmo comentavam algo que acontecia na
cena ou na sequência que os antecedia ou seguia. Apesar do fato de que, em alguns
momentos, a presença dos letreiros em Meteorango Kid parece separar a ‗realidade‘ do
mundo do filme dos possíveis sonhos/delírios/devaneios de Lula (dizemos ‗parece‘, já
que o letreiro ‗8x4=32‘ aparenta ter esta função, enquanto que, no caso do delírio do
Batmãe, nenhum letreiro separa a ‗realidade‘ das aventuras do personagem inventado
por Lula), não há qualquer função explicativa direta advinda dos letreiros. Ao contrário,
o que lemos são ideias ou óbvias — ‗8x4=32‘ —, ou absurdas — ‗nada‘; ‗O que eu sei?
É isso mesmo‘; ‗Mesmo assim....‘ —, mas totalmente não relacionadas com os planos
que as antecedem ou que as seguem, ou mesmo com o filme, como um todo, a não ser
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se considerarmos o nonsense, ou o não-sentido, como um sentido possível, uma
estratégia, uma pista para a interpretação do funcionamento dos letreiros na obra.

4.1.1. CONSIDERAÇÕES ANALÍTICAS
Nos termos da metodologia que utilizamos, podemos constatar que, na obra acima
analisada, impera um programa cognitivo. Primeiramente, porque uma das principais
estratégias do filme, a da estilização de outros textos nos quais figuram personagens
heróicos, faz uso frequente da ‗enciclopédia‘58 do apreciador, ou seja, daquele
incomensurável saber que temos armazenado em nossa memória. Seja em referência ao
Batman, ao gênero dos filmes de piratas ou ao Tarzan, Meteorango Kid termina por
fazer com que a dimensão cognitiva da sua apreciação seja ativada e revisite o material
trabalhado intertextualmente na obra.
Há também, todavia, um programa que poderíamos chamar de ‗anti-cognitivo‘, no
sentido de que tem como objetivo tornar confusa a busca pela ‗compreensão‘, pelo
entendimento daquilo que vemos e ouvimos. Porém, é preciso afirmar que este
programa ‗anti-cognitivo‘, de fato, é agenciado pela dimensão sensorial ou estética do
filme. A já citada cena em que lula anda por um corredor e observa um estranhíssimo
parto nos serve de exemplo: enquanto ouvimos duas composições musicais concretas
sobrepostas, vemos o personagem observar uma jovem dar à luz objetos de brinquedo.
A dimensão sensorial/estética desestabiliza uma cognição mais ‗direta‘ na medida em
que confunde o espectador — sonora e visualmente. Temos, neste exemplo, uma
ilustração daquilo que Inácio Araújo, citando Antonin Artaud, já havia escrito em
relação à poética marginal e à sua produção de sentido — sentido cognitivo, explicação,
informação —, e que já citamos no capítulo que trata do Cinema Marginal como matriz
dos filmes analisados nesta dissertação: ―sentido dado é sentido morto‖.

Finalmente, não se poderia negar a existência de uma dimensão emocional na obra
analisada; um exemplo evidente é o da já citada sequência em que Lula caminha para a
sua casa enquanto ouvimos Empty boat, de Caetano Veloso. Entretanto, como já
explicamos, a dimensão emocional de Meteorango Kid não parece permitir que o nossa
relação com o personagem chegue às vias últimas da catarse; quando estamos já
58

Cf. ECO, 1991.
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tomados pela emoção, a intentio operis nos nega o alívio, deixando a angústia. Por meio
de uma poética do desencanto, o ‗que importa?‘ ao final da sequência supracitada faz
com que a própria obra enfatize a desimportância do seu personagem principal — algo
que também pode ser percebido na já citada sequência em que a câmera, que seguia
Lula por uma rua, deixa o personagem principal e passa a seguir um outro transeunte,
que desconhecemos e que não voltará a participar do filme.

O Pícaro Desencantado

Na perspectiva desta análise, os elementos presentes em Meteorango Kid aqui
discutidos até então tendem a desestabilizar as estruturas ligadas ao herói clássico e a
aproximá-lo do herói pícaro. Vejamos, então, estes elementos principais. Há uma
‗difusão do sentido‘(ou seja, um programa ‗anti-cognitivo‘, que estabelece um
contraponto à teleologia narrativa presente nas estórias dos heróis clássicos); há a
imoralidade e a falta de ética do personagem principal (outra inversão daquilo que
encontraríamos no herói monomítico, sempre disposto a ‗salvar o mundo‘, a ‗retornar
com o elixir‘, na terminologia do ciclo proposto por Campbell); temos as práticas
reflexivas/anti-ilusionistas engendradas pelos filmes (que fazem com que a narrativa se
torne mais ‗autoconsciente‘, mitigando a força dos elos narrativos) e a relação entre
realidade compartilhada e subjetividade do personagem (que apontam para o forte
centramento da estória na subjetividade do personagem principal, e não apenas nas suas
ações, como é o caso das narrativas monomíticas mais genéricas). No que tange a estes
aspectos,

essa ruptura começa por um abandono da linearidade temporal da narrativa,
não apenas porque se deixa de lado a sequência cronológica dos
acontecimentos, [...] mas porque as alterações chegam a ser profundas, a
ponto de exigirem, às vezes, um esforço particular do leitor para reconstruir a
fábula desenvolvida (GONZÁLEZ, 1994, p. 331).

Como vimos no capítulo que trata do herói, é exatamente a quebra do narrador
onisciente — e, muitas vezes, sua substituição por uma narração em primeira pessoa,
como no livro considerado fundador do romance picaresco, o Lazarillho de Tormes — e
na paródia do herói clássico que o pícaro se faz presente. Na esteira deste pensamento,
vimos que, segundo Kothe, o pícaro é um épico ao contrário, um anti-herói sem
grandeza. A paródia do herói clássico, no caso de Meteorango Kid, se torna hipertrófica;
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nosso herói ambiciona ser como os seus heróis, mas não toma qualquer ação que
possamos assemelhar à de um herói clássico.

Além disso, as características morais e éticas de Lula não são, de maneira alguma,
comparáveis às de um herói clássico; ao contrário, nosso personagem principal se
interessa apenas em si mesmo, em obter prazeres pequenos e rápidos, se assemelhando
sobremaneira ao pícaro como proposto por Kothe (1985) e Gonzalez (1994), ou seja,
um individualista egocêntrico, não defendendo princípios ‗elevados‘ e, no limite, não
parecendo ter qualquer princípio moral. Kothe também menciona a ausência de projetos
políticos ou mesmo de organização política por parte do herói pícaro, o que fica
ilustrado, em Meteorango Kid, na sequência em que Lula não demonstra qualquer
interesse quanto às propostas da agremiação estudantil cuja reunião ele presencia. De
fato, ―a figura do pícaro não é propriamente revolucionária‖ (KOTHE, 1985, p. 47),
uma vez que o teor cômico do herói picaresco, como já discutimos antes, tende a
resolver suas problemáticas através do riso.

Gonzalez (1994) também afirma que o pícaro é, por natureza, um ser itinerante; ausente
o maniqueísmo, e, no limite, ausente também uma trajetória a ser realizada, um objetivo
a ser cumprido, sobraria ao pícaro caminhar sem um destino definido; de acordo com
Cândido (1985), os pícaros viveriam sem planos, deixando que a sorte defina seus
caminhos. Em Meteorango Kid, esta característica se encontra sobremaneira ilustrada na
deambulação do personagem, que caminha pelas ruas da cidade, não tendo exatamente
algum lugar para ir, ou um ponto final onde iria parar.

Vemos, em González (1994), que o romance picaresco tende ter como protagonistas
personagens socialmente marginalizados. Em Kothe, um dos traços marcantes do herói
pícaro é a busca pela ascensão social. É talvez neste ponto que o protagonista de
Meteorango Kid se distancie um pouco do tipo pícaro proposto pelos autores; ainda que
Lula seja, sim, um personagem marginal — porque, ao mesmo tempo que não se
configura como um jovem de direita, também não se apresenta como um revolucionário,
estando então em uma ‗terceira margem‘ política — ele é, de fato, um personagem que
vive no seio da classe média, além de não parecer demonstrar qualquer interesse em
alcançar estratos sociais mais ‗elevados‘. Em Ramos, tal traço de Meteorango Kid é
visto como uma marca sobremaneira importante da poética do filme:
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neste filme [Meteorango Kid], como em vários outros do Cinema Marginal,
aparece nitidamente a ruptura existente ao nível do discurso ideológico com a
geração anterior do Cinema Novo. Aparentemente houve um deslocamento
considerável no universo ideológico da juventude de classe média que não foi
captado em toda sua amplitude pelos sismógrafos críticos da época. A
extensão do Cinema Marginal, apesar de sua relativa diversidade, confirma
essa afirmação. Este nos mostra, na virada da década, uma classe média
completamente desvinculada da ideia do Brasil enquanto um todo social, no
qual caberia uma interferência política com vistas a transformá-lo. Neste
momento ela está voltada para si e contempla seu umbigo, impressionada
com a beleza e profundidade deste. A curtição é realmente a palavra de
ordem: ela legitima e justifica a ação dos personagens, anteriormente
relacionada com uma interferência na sociedade em benefício dos ‗menos
favorecidos‘ (1987, p. 112).

Por fim, o pícaro que Meteorango Kid nos apresenta é um tipo de pícaro
desencantado, sem ambições. Tem várias características da ‗família‘ dos heróis
pícaros, mas é uma versão desencantada dos que lhe antecederam genealogicamente. Ao
invés de aprender com a experiência, algo que Cândido (1985) propõe como uma
característica dos pícaros, nosso protagonista parece não sair do seu estado de apatia
inicial. Esta poética do desencanto, afinal, nos mostra um herói sobremaneira fraco,
incapaz, dissoluto, egoísta, egocêntrico — um anti-herói, avesso do herói monomítico,
malandro desiludido.
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4.2 SUPEROUTRO
FICHA TÉCNICA:

Companhias Produtoras: Lumbra Cinematográfica e Sani Filmes
Argumento, Direção e Roteiro: Edgar Navarro
Direção de Produção: Alexandre Barroso
Direção de Arte: José Araripe Jr.
Fotografia: Lázaro Faria
Montagem: Edgar Navarro
Música: Celso Aguiar
Elenco: Bertrand Duarte, Inaldo Santana, Fernando Fulco, Kal Santos, Wilson Mello,
Freda Gutman, Ives Fromand, Edneas Santos, Fafá Pimenta, Jorge Reis, Irema Santos,
Edísio Patriota, Nilda Spencer, Deolindo Checucci
Bahia, 46 minutos, colorido

SINOPSE NARRATIVA

O filme que analisaremos a seguir é um média-metragem dirigido pelo cineasta baiano
Edgar Navarro, em 1989, intitulado Superoutro. Conta-nos a estória de um personagem
— cujo nome não nos é apresentado — que vai enlouquecendo no decorrer do filme,
indo viver em um manicômio, e que, depois de retornar à residência onde morava e de
ser expulso por seu locatário, passa a deambular pelas ruas da cidade de Salvador.

A partir de então, vemos o nosso personagem principal adentrar vertiginosamente no
mundo da loucura. Passa a dançar despudoradamente em plena rua, enquanto os
transeuntes tentam esquivar-se dele; assusta pessoas no Centro Histórico da cidade,
vestido apenas com uma capa preta e uma touca; rouba um colar de uma senhora que
assistia a uma missa e o entrega como oferenda a Iemanjá, orixá das águas na mitologia
Ioruba; delira e passa a ouvir vozes; acredita que o farol de uma motocicleta é o Arcanjo
Gabriel, aquele que prenuncia a vinda de Jesus Cristo e também de João Batista; e
finalmente, crê que pode voar e quer fazê-lo saltando do Elevador Lacerda, um dos
pontos turísticos de Salvador.
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A VOCAÇÃO DE SUPEROUTRO

Tendo como base o texto no qual descrevemos o herói (Capítulo 2), consideramos a
hipótese de que Superoutro revisita, se reapropria e ressignifica diversos elementos do
herói clássico na construção de seu protagonista anti-heróico. Entretanto, antes de irmos
a Superoutro em busca dos seus mecanismos de produção de encanto, iremos realizar
uma síntese das principais estratégias através das quais o filme afirma sua vocação, ou
seja, que materiais estão engendrados na intentio operis, e, especialmente, como são
organizados a fim de criar a noção maior de um herói, assim como em Meteorango Kid,
imaginário, decadente, degenerado, impotente, delirante — um anti-herói.

A Estética do Carnaval

Esta análise propõe a ideia de que uma estratégia em Superoutro dá a tônica dominante
de todas as outras estratégias e que estas lhe seriam, de certa forma, subordinadas; tal
estratégia seria a da carnavalização, que, Para Fiorin (2008), em uma releitura de
Bakhtin, é a ―transposição do espírito carnavalesco para a arte‖ (p. 89), espírito esse que
promove ―o contato de elementos que estão separados, dispersos, fechados em si
mesmos: o sagrado e o profano, o alto e o baixo, o sublime e o insignificante‖ (2008, p.
89). De acordo com Robert Stam, o carnaval

inverte a ordem, casa opostos sociais e redistribui papéis de acordo com o
‗mundo de ponta-cabeça‘. O carnaval coroa e destrona; ele arranca de seus
tronos monarcas e instala hilariantes reis da bagunça em seus lugares (1992,
p. 89).

Nossa perspectiva acredita que, como sugere Fiorin, Superoutro traz para a arte — para
um fazer artístico, que resulta mesmo em uma forma de poética — o espírito
carnavalesco, no sentido de que faz chocarem-se elementos díspares e mesmo opostos.

O Herói Grotesco

Superoutro se utiliza fortemente de imagens daquilo que Bakhtin (2010) define como
sendo o baixo corporal absoluto: ―a região dos órgãos genitais‖ (p. 25) e imagens
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ligadas a algo como uma escatologia do corpo: ―depois do ventre e do membro viril [o
falo], é a boca que tem o papel mais importante no corpo grotesco [...]; e em seguida, o
traseiro; todas essas excrescências e orifícios [...]‖ (BAKHTIN, 2010, p. 277). Em seu
A Cultura Popular na Idade Média: o contexto de François Rabelais, entretanto, o autor
traz uma concepção de grotesco que vai além desta perspectiva (como, aliás, já vimos
em nota de rodapé na página 113, no Capítulo 3); para Bakhtin, na Idade Média, e em
especial, na obra de Rabelais, o grotesco é uma representação do ciclo perene da vida,
da relação do corpo com o cosmos. Nesse sentido, o grotesco não seria apenas aquilo
que, ao representar o corpo, aponta para a morte, para o fim, para a degeneração, mas
também aquilo que aponta para o renascimento, para a vida e para seu devir. Todavia,

as grosserias e obscenidades modernas conservaram as sobrevivências
petrificadas e puramente negativas dessa concepção de corpo [...]. Nas
grosserias contemporâneas não resta quase mais nada desse sentido
ambivalente e regenerador, a não ser a negação pura e simples, o cinismo e o
mero insulto (BAKHTIN, 2010, p. 25).

No grotesco evidenciado em Superoutro, a estratégia nos parece ser a de trançar estes
elementos citados com a figura de um herói, de um personagem que anseia por voar,
que deseja fazer com que a humanidade ‗acorde‘, como o próprio diz. Porém, essa sua
busca pelo sublime não alcança seu fim, a não ser no delírio; voar e ser, de fato, um
herói, são possíveis apenas no devaneio.

Se levarmos em conta o que foi explicitado no capítulo intitulado O Herói: modelos e
desmodelos, Superoutro estabelece uma relação peculiar com o herói do tipo clássico.
Diferentemente de Meteorango Kid, que dialoga com este modelo pelo estabelecimento
de um personagem com contornos significativamente picarescos, o filme que
analisamos abaixo parece não exatamente substituir o modelo clássico por outro, mas
pô-lo, no mesmo personagem, em contraste com características consideravelmente antiheróicas, como afirmamos brevemente acima. O personagem engendrado a partir desta
estratégia é o de um herói que, ao mesmo tempo, aparece como um santo anunciador da
‗Verdade‘ e também como um homem em sua materialidade, em sua corporalidade, em
suas necessidades fisiológicas mais ‗baixas‘. Por outro lado, assim como em
Meteorango Kid, Superoutro parece expressar a impossibilidade do grande herói — a
não ser na loucura, na miséria, na marginalidade psíquica e social, no lugar do risível e
do ridículo.
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O Tragicômico

Outros dois elementos díspares que, em Superoutro, vemos coabitar uma mesma
poética, são mecanismos que geram efeitos de compaixão pelo personagem — em
relação à sua condição material e psíquica —, e, ao mesmo tempo, efeitos de
comicidade. Em Sodré & Paiva, os efeitos que a conformação estética do grotesco pode
gerar são efeitos de ―riso, horror, espanto, repulsa‖ (2002, p. 17); nesse sentido,
poderíamos dizer que é exatamente a qualidade grotesca presente em nosso personagem
principal que faz com que tais reações sejam possíveis, uma vez que, de fato, o
personagem causa o riso (traço que marca a comédia), mas também, o horror (um dos
efeitos prescritos por Aristóteles como sendo naturalmente ligados às tragédias).

Dário Neto confirma esta noção aglutinadora do tragicômico, evidenciando ainda outros
três procedimentos que guardam, em cada um, uma noção de ambivalência — algo já
identificado acima como ontologicamente pertencente à carnavalização —: a imitatio, a
paródia e a ironia:
no "Tractatus Coislinianus", Aristóteles59 observa três fases da comédia:
Antiga – que se excede no risível; Nova – que o dispensa e se inclina para o
sério; Média – que é uma mistura de ambas. O gênero tragicômico,
característico da narrativa moderna, parece movimentar-se por entre a fase
nova e a fase média. De qualquer modo, caracteriza-se pela ambivalência dos
dois gêneros – tragédia e comédia – apresentados anteriormente. Entendendo
a tragicomédia como forma de composição da narrativa moderna por meio da
dramatização ambivalente e tensa entre sentimentos e sensações opostas,
percebem-se alguns procedimentos que se incorporam na constituição desse
gênero composicional. O primeiro deles é a imitatio, na compreensão
renascentista do conceito, pela qual o poeta emula as autoridades dos
diversos gêneros ao buscar um modelo para sua realização artística; o
segundo é a paródia, enquanto desconstrução e reconstrução de uma nova
dramatização narrativa. Esse procedimento não se limita à reconstrução do
novo, mas à atribuição de novos significados à autoridade parodiada,
constituindo uma face dupla para o mesmo tema. O terceiro procedimento é a
ironia, enquanto procedimento de significado dito e não dito, que cria um
terceiro, compondo-o como superposição de significados (NETO, 2012, p.
174).

É interessante notar a intentio operis em Superoutro faz uso destes três procedimentos,
sem qualquer exclusão, como veremos na análise. Cabe aqui, todavia, um breve

59

Não cabe a nós discutir, aqui, a questão da autoria do Tractatus Coislinianus (se é uma versão da parte
perdida da Poética, um texto que lhe faria referência, ou qualquer outra tese possível).
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adiantamento à guisa de ilustração. No caso da imitatio, o modelo emulado é herói
clássico/monomítico, encarnado em diversas figuras — mas, em especial, na do herói
Superman. A paródia, no caso de Superoutro, se articula com o objeto parodiado —
outra vez, o herói clássico — não com qualquer tendência iconoclasta, mas, como lemos
acima, estabelecendo uma ‗face dupla‘ (herói—anti-herói) para o mesmo tema. A ironia
é componente integrante da construção do personagem principal de Superoutro; sua
admiração pelo Superman, herói da cultura de massa norte-americana, é um exemplo
deste procedimento.
Chamamos aqui de cômico aquilo que diz do ‗baixo‘, que trata do risível, do ridículo,
ao contrário do que seria uma marca das tragédias, que tratariam de temas ‗elevados‘.
Consideremos o prólogo de O Anfitrião, peça latina atribuída a Plauto, no qual o deus
Mercúrio se dirige ao público:

o que é isso? Vocês franziram a testa porque eu disse que ia ser uma
tragédia? Sou um deus, e posso mudá-la; se vocês quiserem farei da tragédia
uma comédia, com os mesmos versos, todos eles. Querem que seja assim ou
não? Mas que bobo que eu sou! Como se eu não soubesse o que vocês
querem, eu que sou um deus! Sei o que existe na cabeça de vocês a respeito
disso. Vou fazer com que seja uma peça mista: com que seja uma
tragicomédia porque não acho certo que seja uma comédia uma peça em que
aparecem reis e deuses. O que vou fazer, então? Como também um escravo
toma parte nela farei que seja, como já disse, uma trágico-comédia
(PLAUTO, Amphitryon, p. 52-63 apud. CARDOSO, 2008, p. 18).

Ora, não será uma comédia, porque tem deuses (o elevado); nem será uma tragédia, uma
vez que um escravo (o elemento baixo) faz parte da peça. A tragicomédia, então,
soluciona o problema pela síntese de elementos elevados e rebaixados. O mesmo pode
ser visto mais claramente — e também de uma forma que nos serve mais propriamente
para esta análise — na Poética, quando seu autor trata das diferenças entre a comédia e
a tragédia, enfatizando a questão do ‗inferior‘ como ‗ridículo‘: ―[...] pois a mesma
diferença separa a tragédia da comédia; procura, esta, imitar os homens piores, e aquela,
melhores do que eles ordinariamente são‖ (ARISTÓTELES, 2000, p. 247); ―a comédia
é, como dissemos, imitação de homens inferiores; não, todavia, quanto a toda a espécie
de vícios, mas só quanto àquela parte do torpe que é o ridículo‖ (Ibid., p. 250).
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ANÁLISE
— Um outro Superman
‗Acorda, humanidade!‘. A frase que inicia esta subseção da análise de Superoutro é a
primeira frase proferida no filme, sendo dita e repetida, nas primeiras sequências, pelo
personagem principal, que caminha pela cidade enquanto clama, assoprando o apito que
leva pendurado ao pescoço. Em seu caminho, depara-se com um funcionário de
segurança ou porteiro de um prédio, que está dormindo; então, joga uma lata de lixo
contra o vidro do prédio e acorda o funcionário, dizendo: ‗tá vendo aí o que pode
acontecer enquanto você fica aí dormindo? Logo você, que é pago pra tomar conta do
mundo? [...] Mas só quem fica acordado nessa cidade sou eu, vigiando, a noite toda... E
nem pago pra isso eu sou! Mas eu vigio, porque se eu não vigiar, o mal vai invadir a
cidade. É isso, eu vi! E tudo o que eu vejo acontece.‘ Em seguida, oficiais de polícia
aparecem e levam-no para um hospício.

O trajeto interpretativo que propomos aqui é o de que o filme nos apresenta uma forma
atrofiada ou deformada do herói clássico/monomítico; em suas primeiras sequências, a
intentio operis parece ser a de nos apresentar as intenções nobres do personagem
principal do filme — ‗acordar‘ a humanidade, iluminá-la, protegê-la do mal —, e, ao
mesmo tempo, de evidenciar o total deslocamento entre estas intenções e a ‗realidade‘.
Nosso herói nos é apresentado como um guardião do mundo, um profeta, um
anunciador (acorda, humanidade!), um salvador — e também como um louco, o que
pode ser inferido pelas próprias ações do personagem e pelo que diz.
Essa ‗atrofia‘ nos é indicada já nos créditos iniciais do filme, logo após o primeiro grito
de ‗Acorda, humanidade!‘, quando o nome do filme surge na tela em letras cujo estilo
fazem referência direta ao estilo dos títulos dos quadrinhos do Superman, como
podemos conferir abaixo:
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Título de Superoutro

Título de Superman

A referência é evidenciada, tanto pelo próprio nome do personagem, quanto pela
estilização das letras: seu formato e o efeito tridimensional utilizado em sua
composição. Porém, dois elementos fazem com que nossa interpretação se incline para a
ideia de que não é o Superman — e, com este símbolo, todos os seus significados
possíveis: força, coragem, altruísmo... — a ser reproduzido ali, mas uma versão
‗doente‘, fraca e mitigada do herói dos quadrinhos, ou seja, o seu outro: as próprias
cores alicerçam esta aposta interpretativa, uma vez que os vibrantes vermelho e azul da
composição do título de Superman são substituídos, em Superoutro, por um verde algo
mórbido e, no sombreamento da fonte, por um outro verde mais lânguido ainda que
este. O segundo elemento é a troca da palavra ‗man‘ pela palavra ‗outro‘, abrindo
espaço para a supracitada ideia da presença de um ‗outro Superman‘ como protagonista.
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Trabalhos como os de Jewett & Lawrence (1988) e de Lang & Trimble (1988), entre
diversos outros, já discutiram a forte relação de proximidade entre certos elementos
presentes nas narrativas do Superman e a estrutura da narrativa do herói do monomito; o
super-herói americano seria, talvez, um dos mais representativos heróis monomíticos na
cultura pop contemporânea. Em especial, o livro Superman - The High Flying History of
America's Most Enduring Hero, escrito por Larry Tie (2012), ao estabelecer algumas
relações entre a figura do Superman e suas origens judaicas, nos explica que

a evidência de sua origem étnica estava em outro lugar, começando com KalEl, seu nome kryptoniano. El é um sufixo de uma das primogenituras mais
queridas do judaísmo, desde Isra-el aos profetas Samu-el e Dani-el. Significa
Deus. Kal é semelhante às palavras hebraicas para voz e vaso. Juntos, eles
sugerem que o super-bebê alienígena não era apenas um judeu, mas um
muito especial. Como Moisés. Assim como o profeta bebê foi lançado em
uma cesta por uma mãe desesperada para poupá-lo da sentença de morte de
um faraó egípcio, os pais de Kal-El, condenados, momentos antes de seu
planeta explodir, enfiaram-no em uma nave espacial que o levou à segurança
da Terra. Ambos os bebês foram resgatados por não-judeus e criados em
culturas estrangeiras: Moisés, pela filha do Faraó, Kal-El por agricultores de
Kansas chamados Kent, e os pais adotivos rapidamente entenderam o quão
excepcional seus enjeitados eram. As narrativas do nascimento e da morte de
Krypton tomam emprestada a linguagem do Gênesis. A Fuga de Kal-El à
Terra é a história do Êxodo (TYE, 2012, p. 54).

Todas estas evidências apontadas por Tye deixam bastante clara a relação da estória do
Superman com a estória de um dos mais conhecidos heróis monomíticos: Moisés, que,
segundo Campbell (2004, p. 21), juntamente com Jesus Cristo e Siddhartha Gautama,
representam ―heróis universais‖. Assim, o mecanismo utilizado pelo filme torna mais
clara a estratégia da carnavalização, evidenciada na emulação do herói grotesco: nos
apresentar o Superman — o herói do monomito — e seu outro, um anti-herói que, em
uma espécie de paródia ‗às avessas‘, diminui não o objeto parodiado, mas o sujeito da
paródia.
Nesse sentido, faz-se preciso apontar que outros elementos ‗rebaixam‘ o personagem
principal de Superoutro, ou seja, designar aquilo que traz o Superman — a quem o
protagonista de Superoutro, em seu delírio, chama de ‗pássaro da eternidade‘ —, das
alturas, ao terreno. Em especial, temos a sequência em que nosso protagonista defeca
sobre um jornal, em uma praia; durante a sequência, vemos o personagem de cócoras,
enquanto o plano dura tempo suficiente para que possamos ver a matéria fecal ser
completamente expelida. Em certa medida, apenas o próprio ato de nos mostrar o
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personagem em uma atividade considerada tão ‗baixa‘ — e que tende a despertar asco,
repulsa, nojo — já apontaria para este ‗rebaixamento‘; afinal, o ‗ser humano civilizado‘
defeca em estruturas próprias para tal fim, deixando o ato de fazê-lo em qualquer lugar
para os animais. Porém, algo mais deve ser notado: o nome do jornal sobre o qual o
personagem defeca, presente no fotograma da imagem abaixo:

Jornal O Planeta Diário

O Planeta Diário foi um tablóide brasileiro de tom humorístico, criado por Hubert
Aranha, Reinaldo Batista Figueiredo, Cláudio Paiva, conhecidos humoristas brasileiros.
Contudo, no filme, o nome do jornal e a relação do personagem com o Superman
convocam, outra vez, o percurso interpretativo ao qual nos referimos acima; o nome do
jornal é o mesmo do jornal fictício onde trabalha Clark Kent, o alterego do Superman, o
que nos permite interpretar a atitude do personagem por um viés também simbólico. Os
dois elementos são, aqui, postos em choque, contribuindo para a proposta mais geral
citada na parte anterior desta análise, quando falamos da carnavalização como
estratégia. A referência ao Superman, através do jornal, convoca o ‗elevado‘, o grande
herói monomítico — ao mesmo tempo em que o convoca não a partir dos heróis ligados
à tradição, mas a partir da cultura pop, um traço marcante da estética do Cinema
Marginal — e o põe em cena juntamente com a imagem escatológica do nosso
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personagem principal a defecar, num primeiro-plano, sem qualquer pudor, por parte da
obra, quanto ao fato de nos mostrar as suas nádegas e fezes.

O Superman também se faz presente em um dos momentos mais significativos da obra:
aquele no qual o personagem principal decide voar. Este desejo já é antecipado por dois
momentos anteriores do filme: no primeiro, quando o personagem principal é expulso
de sua casa e tem os seus pertences jogados da varanda de sua casa por seu antigo
senhorio, incluindo uma gaiola com um pássaro dentro. Poucos instantes depois, um
plano nos mostra o pássaro na mão do personagem, que constata que a ave está morta.
Ao tirar os olhos da ave em suas mãos e olhar para a frente, vemos, então, o que o
personagem vê: um outdoor no qual se lê, em letras em caixa-alta: ‗Alguém quer ver
você voando‘. No segundo, muito mais sutil e apenas compreendido a partir da
apreciação integral do filme, quando o mesmo encontra-se embaixo do Elevador
Lacerda, estrutura de cerca de sessenta e três metros de altura.

O ‗Superoutro‘ e o Elevador Lacerda
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O momento significativo ao qual nos referimos, porém, é aquele que acontece quando
da sequência do desfile pela data de comemoração da Independência do Brasil, sete se
de setembro. Ao ver um cartaz do filme Superman: o filme (Superman, 1978, Richard
Donner), o personagem, fascinado com aquela figura, o chama de ‗o pássaro da
eternidade‘; enquanto isso, ouvimos a música-tema de Superman: o filme, composta por
John Williams; e logo após vermos um plano do cartaz pela segunda vez, um corte nos
mostra um plano de um cartaz de outro filme: Independência ou Morte (1972, Carlos
Coimbra), no qual figura um heróico Dom Pedro I, montado a cavalo, com sua espada
em riste.

Cartaz de Superman: O Filme

Cartaz do filme Independência ou Morte

Neste momento, o personagem passa por uma transmutação: vemos, por conta do efeito
de uma sobreposição de planos, as roupas do personagem mudarem dos farrapos de um
indigente para a fantasia de um ‗super-herói‘, o ‗Superoutro‘. Faz-se importante notar
que esta transmutação se dá em frente ao cinema no qual o personagem, antes de se
transformar, observava o cartaz, e que este cinema não tem outro nome senão o de
Glauber Rocha; a soma ‗cinema hollywoodiano‘ mais ‗Glauber Rocha‘ reitera, mais
uma vez, a poética carnavalesca que conduz a obra, uma vez que imbrica signos opostos
— o cinema de Glauber Rocha, marcado por uma forte preocupação com o nacional e o
antiimperialista, e o seu outro, o cinema norte-americano de entretenimento.

Novamente temos, então, uma reapropriação da figura do Superman, e novamente esta
reapropriação é feita como nos créditos iniciais do filme: o esquálido Superman123

indigente veste uma fantasia de cor verde, e o seu emblema inverte a letra ‗S‘ que
também podemos ver nas vestes do Superman original; além disso, ao invés da capa
vermelha, o ‗Superoutro‘ veste uma capa azul e estrelada. Uma interpretação possível
— e também alicerçada pelas alusões heróicas sobre as quais trataremos abaixo — é a
de que o Superoutro é uma versão tupiniquim do Superman (levando em conta, a priori,
a relação entre a fantasia e a bandeira nacional), o anti-herói do terceiro mundo60, o
herói da fome e da miséria. O ‗S‘ invertido e as cores diferenciadas — em especial o
verde, que, além de aludir à bandeira, tem algo de lânguido, de enfermo — fazem
convergir, então, duas perspectivas: a de que o Superoutro é o outro do Superman, e de
que este mesmo ‗outro‘ é sua versão terceiro-mundista, brasileira.

O indigente transmutado em Superoutro

Ainda se pode considerar, finalmente, a relação de paronímia entre o título Superoutro
— já uma alusão ao Superman — e o formato de filme Super-8, cujo sistema de
captação permitia maior mobilidade do que os modelos de 16mm e 35mm, tendo sido
bastante utilizado, antes da emergência do vídeo, em filmes de baixo orçamento.
Incorporando este elemento — um elemento não-textual, mas que direciona
sobremaneira uma interpretação possível —, o filme, nos dizendo da própria condição
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Ainda que o termo ‗terceiro-mundo‘ tenha caído em desuso, o mesmo nos é caro nesta análise, uma vez
que a questão da reapropriação da cultura massiva dos ‗países desenvolvidos‘ pelos hoje ‗emergentes‘ era
algo de extrema importância dentro da estética e da política do Cinema Marginal — e que também faz
parte da poética de Superoutro.
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de sua produção, termina por reforçar os valores de decadência dos quais já falamos;
trazendo esta informação para dentro do texto — não totalmente evidente, mas como
potência hermenêutica a ser efetivada —, a intentio operis em Superoutro faz com que
criemos uma ponte simbólica entre a condição de produção do filme e a condição do
próprio personagem principal, relacionando-a ainda ao herói clássico ao qual o
protagonista de Superoutro faz tantas referências. Superoutro seria, afinal, o Superman
filmado em Super-8.
— O Mosaico Heróico
Assim como em Meteorango Kid — mas de maneira ainda mais intensificada do que
neste —, a intentio operis de Superoutro se reapropria de diversos elementos com
características heróicas, elementos estes advindos dos mais diversos lugares (seja da
‗alta‘ cultura da poesia e da música de câmara e operística, seja da História oficial
brasileira, seja da cultura pop). Vimos, por exemplo, que a figura do Superman é citada
e reconfigurada, desde os créditos iniciais do filme, sendo um importante componente
da poética de Superoutro.

Já em um dos momentos finais do filme, temos um grande turbilhão de alusões a obras
e/ou figuras históricas. O protagonista começa um discurso, misturando o início da
conhecida fala de Pedro I quando da Independência do Brasil [‗Laços fora, soldados! As
cortes de Lisboa querem mesmo escravizar o Brasil. Pelo meu sangue, pela minha
honra, pelo meu Deus, eu juro que farei a liberdade do meu povo!‘] com um trecho da
também célebre Carta-Testamento de Getúlio Vargas [‗Porque o povo de quem eu fui
escravo não será mais escravo de ninguém‘]; na banda sonora, após o prólogo de seu
discurso, ouvimos a abertura da ópera O Guarani (Il Guarany, 1870, Carlos Gomes),
intitulada Sinfonia — inspirada, por sua vez, na obra homônima O Guarani (1857, José
de Alencar) —, enquanto a imagem é a de um plano em contra-plongée de uma estátua
em homenagem ao poeta baiano Castro Alves61; o próximo plano nos mostra outra vez
o Superoutro em seu discurso, que, dessa vez, recita um trecho do poema No Meeting
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Evidentemente, para um apreciador não familiarizado com a estátua do poeta, a força expressiva da
combinação entre o trecho de O Guarani e a imagem da estátua é mitigada. Entretanto, considerando a
significativa presença de poemas de Castro Alves no filme, acreditamos que a escolha pelo plano da
estátua fala também a um espectador-modelo capaz de reconhecê-la.
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do Comité du Pain62 [Filhos do Novo Mundo! ergamos nós um grito / Que abafe dos
canhões o horrísono rugir / Em frente do oceano! em frente do infinito / Em nome do
progresso! em nome do porvir/ Não deixemos, Hebreus, que a destra dos tiranos /
Manche a arca ideal das nossas ilusões / A herança do suor, vertido em dois mil anos, /
Há de intacta chegar às novas gerações!], justaposto a um trecho da sexta parte do
poema Navio Negreiro63 [Auriverde pendão de minha terra / Que a brisa do Brasil
beija e balança / Estandarte que a luz do sol encerra / E as promessas divinas da
esperança / Tu que, da liberdade após a guerra / Foste hasteado dos heróis na lança /
Antes te houvessem roto na batalha / Que servires a um povo de mortalha!], ambos de
autoria de Castro Alves.

De fato, outros momentos também repetem esta estratégia: inflar o filme com símbolos
heróicos de lugares culturais diversificados, ressignificando-os, uma vez que estão
ligados à figura de um indivíduo marginal, ‗menor‘, nada heróico no sentido
grandiloquente do termo — ou ligados a certos elementos do grotesco que rebaixariam
estes símbolos grandiloquentes. Em determinado momento, ouvimos novamente um
trecho de O Guarani, obra que, como já dissemos, tem fortes emanações heróicas.
Porém, ouvimo-lo enquanto a banda-imagética exibe um desfile de fotos pornográficas,
com imagens explícitas do ato sexual.

Logo em uma das primeiras sequências do filme, o personagem principal, quando da
chegada dos policiais que o levarão ao hospício, começa a recitar trechos de um poema
de Castro Alves intitulado O Vidente64 [Oh! escutai! ao longe vago rumor se eleva /
Como o trovão que ouviu-se quando na escura treva, / O braço onipotente rolou Satã
maldito / É outro condenado ao raio do infinito, / É o retumbar por terra desses
impuros paços, / Desses serralhos negros, desses Egeus devassos, / Saturnos de
granito, feitos de sangue e ossos... / Que bebem a existência do povo nos destroços...];
nesta referência ao poeta conhecido como ‗o poeta dos escravos‘, o próprio título do
poema, além de seu conteúdo, conferem ao personagem de Superoutro as características
proféticas e místicas que já eram anunciadas desde seu primeiro grito de ‗Acorda,
humanidade!‘, que discutimos na primeira subseção desta análise. Por outro lado, é no
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In: ALVES, 1996.
In: ALVES, 1996.
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In: ALVES, 1996.
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mínimo curioso que um indigente comece a recitar um longo trecho de um poema,
enquanto é preso por policiais. Em outra sequência, nosso personagem recita um trecho
do poema Define a sua cidade65 [Eu quero fazer uma aposta / Eu quero um tostão
perder / Se o furtar o foder bem / Não são os ff‘s que tem / Esta terra, a meu ver] de
autoria de Gregório de Mattos. E em outro momento, vemo-lo dizer ‗O pássaro da
eternidade não existe‘, uma frase de A Idade da Terra (1980, Glauber Rocha).
Quando da já citada sequência do desfile cívico, o protagonista grita ‗arrependei-vos!‘ e,
ainda no início do filme, diz ‗vigiai e orai‘, ambas referências a conhecidos trechos do
Novo Testamento — mais especificamente, constantes do Livro de Marcos (1:15 e
13:33, respectivamente). De fato, assim como em Meteorango Kid, a presença da cruz
— e toda a simbologia que lhe é própria — tem força poética significativa também em
Superoutro; em um plano do filme, vemos o personagem principal, ao entrar num tipo
de transe esquizofrênico, em frente a uma grande cruz ornamental, dizer: ‗Valei-me,
meu São Francisco! Eu tô ficando com a cabeça podre!‘, enquanto ouvimos, ao fundo,
sons de gargalhadas estridentes, como se fossem parte do seu delírio.

O personagem principal escorado à cruz

65

In: MALARD, 1998.
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Essa miríade de citações reitera, de forma exemplar, a estética carnavalesca presente em
Superoutro. Consta de referências a heróis reconhecidamente monomíticos, como no
caso do Cristo bíblico — seja na simbologia da cruz, seja nas citações diretas a trechos
do Novo Testamento — e do Superman — que, como vimos, é ‗duplamente‘
monomítico: além de representar um herói monomítico pop contemporâneo, o
Superman guarda, em um segundo plano interpretativo, a narrativa de Moisés, outro
herói que podemos chamar de clássico —, ou mesmo na alusão a O Guarani — obra na
qual vemos representado um herói monomítico nacional. Também faz alusões a figuras
heróicas da História brasileira, sejam estes heróis da política (como em Dom Pedro I e
Getúlio Vargas) ou heróis artistas (é o caso de Castro Alves, ‗Poeta dos escravos‘). Sem
distinções valorativas, vemos chocarem-se estes heróis de natureza díspares, e a sua
síntese se faz possível apenas na loucura do nosso personagem principal.
A carnavalização, como estratégia, permite não apenas que estes elementos de ‗lugares‘
culturais diferentes entrem em contato, mas estabelece novos significados através deste
choque. Porém, é pelo fato de estarem todas estas referências partindo do nosso
personagem principal — um esquizofrênico indigente transformado em um risível
super-herói tupiniquim; um personagem que nos é mostrado em sua fisiologia e naquilo
de grotesco que é associado a esta fisiologia, seja na já citada sequência em que defeca,
seja em outra, na qual se masturba — que estas são ‗rebaixadas‘.
— A queda e o riso

Em Superoutro, podemos perceber um regime poético que amalgama elementos do
trágico (se considerarmos a condição da inevitável loucura do personagem, o que, em
alguma medida, desperta, ao mesmo tempo, compaixão e horror) e de cômico (no
sentido de que nosso personagem não desperta apenas estes sentimentos, mas também a
graça, o riso, ainda que pelas vias do ridículo). Outra vez, dois elementos díspares se
encontram, reiterando a carnavalização engendrada pelo filme; entretanto, o que nos
parece estar em jogo na condição tragicômica do nosso personagem — em outras
palavras, o efeito pretendido com esta estratégia — é a noção de que a solução para os
problemas de nosso personagem não é outra que a do riso, que anula a nossa
comiseração pelo protagonista através do seu ridículo.
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Consideremos, por exemplo, o momento em que o protagonista é levado, contra sua
vontade, ao manicômio; vemos um plano do primeiro sentado, encostado em uma
árvore, e então vemos uma montagem de diversos planos em close-up de partes do
corpo do personagem, como que a sugerir, pela demonstração do seu corpo em
‗pedaços‘, a sua própria condição mental — também fragmentada. Neste momento, a
música tem ares densos e confusos, constando da música tema do filme sobreposta a
sons que poderiam muito bem ter sido gravados a partir do primeiro contato de uma
pessoa com um teclado eletrônico — ou seja, notas que não soam harmoniosas, sons
que se sobrepõem uns aos outros. Entretanto, no sentido oposto, logo vemos o
protagonista tentar pronunciar aquilo que, concluímos nós, foi o diagnóstico que lhe foi
dado: em suas palavras, ‗quiquizofrênico‘. Nosso personagem repete esse termo à
exaustão: ‗quiquizofrênico, quiquizofrênico, quiquizofrênico...‘. Finalmente, revoltado,
levanta-se da árvore, dizendo ‗quiquizofrênico é a puta que os pariu!‘, enquanto aponta,
energicamente, para a fachada do manicômio. A incapacidade do personagem de
reproduzir a palavra ‗esquizofrênico‘ parece risível, ridícula, e as suas ofensas à fachada
do manicômio seguem no mesmo tom.

Consideremos também uma sequência em que o protagonista, já dominado pela loucura,
acredita ser um guarda de trânsito, gesticulando perigosamente em meio aos carros que
passam em uma avenida, enquanto ouvimos um trecho da canção Superbacana (1967,
Caetano Veloso) [Toda essa gente se engana / Ou então finge que não vê que eu nasci /
Pra ser o superbacana / Eu nasci pra ser o superbacana / Superbacana, Superbacana,
Superbacana / Super-homem, Superflit, Supervinc Superist, Superbacana]; ou a
sequência imediatamente posterior a esta, que nos mostra o personagem dançando de
modo desengonçado em uma calçada, enquanto diversos transeuntes passam, observam
com espantada curiosidade e evitam lhe encostar o corpo, enquanto ouvimos, justaposta
ao trecho da canção de Veloso, um trecho de Faraó (1987, Luciano Gomes) [Hei Gize!
Akhaenaton / Hei Gize! Tutancamom / Hei Gize! Akhaenaton /Eu falei ‗Faraó‘ / Ê,
Faraó / Eu clamo ‗Olodum, Pelourinho‘ / Ê, Faraó / Pirâmide base do Egito / Ê, Faraó
/ Eu clamo ‗Olodum, Pelourinho‘ / Ê, Faraó / Que Mara Mara Maravilha / Egito,
Egito, Ê], interpretada pela Banda Mel. Nestes dois momentos, a condição trágica do
personagem é a mesma que desperta o riso; a loucura do protagonista, que resulta no seu
delírio em ser guarda de trânsito e que também faz com que este dance desinibidamente
em uma calçada, produz ainda efeitos cômicos. As canções contribuem para este efeito:
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enquanto a primeira diz de alguém que não é compreendido por ‗toda essa gente‘ que
não vê que ele nasceu pra ser o ‗Superbacana‘ — o que aponta para a sua loucura —, a
segunda funciona ritmando a dança do protagonista.

Uma outra questão que ilustra esta perspectiva é o desejo do personagem principal em
encontrar uma mulher. A sua solidão é patente e digna de compaixão, e ainda assim, é
com humor que a obra nos demonstra a impossibilidade do personagem em encontrar o
amor ou mesmo a satisfação sexual. Em determinada sequência, o protagonista se
encontra debaixo de um viaduto, vendo fotos em uma revista pornográfica enquanto se
masturba; ao olhar para o lado, ele vê uma outra indigente e vai em direção a ela,
recitando um trecho do poema Pensamento de amor66, de Castro Alves [Ó, pálida
madona de meus sonhos / Doce filha dos cerros de Engadi / Vem inspirar os cantos do
poeta / Rosa branca da lira de Davi]. Como resposta, a indigente o rejeita, praticamente
enxotando-o, como a um cão. Ora, a reação da mulher à investida do personagem, por si
só, também já é risível; porém, toda a sequência se torna ainda mais ridícula se
considerarmos a investida poética do protagonista, um mendigo que cita o Poeta dos
Escravos.

O protagonista sendo ‗enxotado‘ pela mulher indigente
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In: ALVES, 1966.
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Após esta sequência, nos é exibido um grande número de imagens de revistas
pornográficas. Em seguida, vemos o protagonista em cima de uma árvore, recitando
outro trecho do mesmo poema supracitado [Todo o amor que em meu peito repousava /
Como o orvalho das noites ao relento / A teu seio elevou-se, como as névoas / Que se
perdem no azul do firmamento]. Um corte nos mostra um plano geral do personagem
em cima da árvore, enquanto passamos a ouvir a música tema de Amarcord (Amarcord,
1973, Frederico Fellini), composta por Nino Rota; neste momento, ele grita ‗eu quero
uma mulher! Eu quero uma mulher! Eu quero uma mulher!‘. A referência ao filme de
Fellini é óbvia, tanto pela música tema, quanto pela situação (em Amarcord, um
personagem grita a mesma frase — Voglio una donna! — três vezes seguidas, também
de cima de uma árvore), e ainda pelo fato de que o personagem que grita no filme de
Fellini havia, ele também, sido confinado em um manicômio. A alusão desperta certa
graça e dá continuidade à poética carnavalesca da obra, introduzindo mais uma vez um
texto vindo de fora, mas que, dada a relação de proximidade entre os personagens
citados e os seus desejos expressos em suas falas, estabelece uma forte relação de
proximidade com o texto que o cita.
O trágico e o cômico — este no sentido do risível, do rebaixamento, como já
explicamos — também se tangenciam na já citada cena em que o personagem defeca
sobre um jornal. Enquanto isso acontece, ouvimos O Fortuna (1935-1936), parte da
cantata Carmina Burana, de autoria do compositor alemão Carl Orff e inspirada no
poema medieval de mesmo nome. A letra de Ó Fortuna (‗Ó Sorte‘, ou ‗Ó Destino‘, em
português) versa sobre o poder do destino sobre o homem e sobre a total incapacidade
do último em alterar o primeiro — ou seja, o fatalismo, um dos princípios da tragédia. A
música também tem o mesmo teor, promovendo inquietude e terror, como se algo
inevitável estivesse na iminência de acontecer. Porém, o que nos é apresentado na banda
visual não poderia ser mais ‗baixo‘: vemos o personagem defecar. O ‗tom‘ enfático,
solene, ‗grave‘ da música se choca com uma atividade orgânica e animal do corpo
humano: a evacuação de excrementos.

O clímax do filme tem lugar no momento em que, tomado em seu delírio e já
transformado no Superoutro, nosso personagem principal decide voar, no dia que em
que se comemora a Independência do Brasil. Chegando ao topo do Elevador Lacerda, o
protagonista prepara-se para saltar, e quando está à beira da estrutura, policiais o
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seguram e o espancam, enquanto o ouvimos dizer ‗Me larga! Deixa eu cumprir meu
destino!‘. Dá-se um fade para o preto e, em seguida, lemos a seguinte frase: ―28 de
‗nonlembro‘; então, enquanto ouvimos as primeiras notas da música tema do já citado
filme Superman, vemos duas imagens sobrepostas, sendo uma delas a do personagem
principal despertando, com roupas que não são as do herói em quem se havia
transformado, e outra, na qual vemos o Superoutro, com sua indumentária heróica,
saltar e voar da estrutura. Enquanto o ‗verdadeiro‘ protagonista é carregado pelos
policiais, o Superoutro voa por sobre a Baía de Todos os Santos, imitando a mesma
pose de vôo do Superman, e continuamos a ouvir a música tema deste. A obra, porém,
ironiza o que seria seu próprio final, quando interrompe a cena do vôo e exibe o
seguinte letreiro: ‗Será que ele está no Pão de Açúcar?‘ Esta mensagem final do filme
parece funcionar da mesma maneira que o ‗Que me importa?‘ final de Meteorango Kid.
Sabemos que o personagem não está mesmo voando, pois o vemos sendo agarrado
pelos policiais, o que garante a interpretação do vôo como um delírio de um
personagem já identificado como esquizofrênico; entretanto, o filme ‗ri‘, rebaixa,
ridiculariza e escarnece do seu protagonista ao perguntar se o mesmo estaria no Pão de
Açúcar. A ironia, evidentemente, reside no fato de que o personagem ‗real‘ acaba de ser
pego pela polícia, que, provavelmente, o levará outra vez a um manicômio.

4.2.1 CONSIDERAÇÕES ANALÍTICAS
Realizada esta análise, concluímos que, em Superoutro, impera um regime cognitivo de
efeitos. Se considerarmos, por exemplo, um espectador que desconheça os poemas No
Meeting do Comité du Pain, Navio Negreiro, O Vidente e Pensamento de Amor, de
Castro Alves, ou Define a sua cidade, de Gregório de Mattos; as citações bíblicas
constantes do Livro de Marcos; que não reconheça a introdução de O Guarani, de
Carlos Gomes (e que ainda não soubesse do que se trata o romance no qual a ópera foi
inspirada), e a peça sinfônica Ó Fortuna, composta por Carl Orff; os temas musicais de
Superman: o filme e de Amarcord, por John Williams e Nino Rota, respectivamente; os
próprios filmes Superman: o filme, dirigido por Richard Donner, Idade da Terra, por
Glauber Rocha, Amarcord, por Frederico Fellini, e Independência ou Morte, por Carlos
Coimbra; e que não perceba as citações dos discursos de Dom Pedro I e a CartaTestamento de Getúlio Vargas, teria sua apreciação do filme severamente
comprometida, uma vez que todas estas alusões têm uma importância vital para o pleno
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funcionamento da obra. A própria estratégia da carnavalização — que, no início desta
análise, afirmamos ser a mais significativa na obra —, na medida em que se faz a partir
de um mosaico intertextual, com materiais advindos das mais diversas fontes, exigiria
da interpretação um trabalho cognitivo intenso.

Entretanto, o trabalho em torno do grotesco também é sobremaneira presente e marcante
na obra; sensações de asco e nojo são produzidas, por exemplo, na cena em que vemos o
personagem defecar. As operações sonoras do filme são bastante significativas dentre as
de tendência sensorial, especialmente quando a intenção é nos passar a sensação de
confusão que a loucura do personagem o impinge. A sobreposição de sons
desarmônicos, quando o personagem se encontra à sombra de uma árvore no
manicômio, e a sobreposição de sons de risadas, quando o personagem passa por um
momento de forte angústia, são operações desta dimensão.

A dimensão emocional também tem parte na obra. Trata-se de um personagem que vive
à margem — psíquica e socialmente —, o que nos faria com que sentíssemos certa dose
de compaixão pelo seu estado. A intentio operis não nega este sentimento, mas, em
alguma medida, equilibra a dor e a pena que sentiríamos por meio da tragicomicidade;
acreditamos ser equivocado afirmar que uma destas duas dimensões seja
consideravelmente mais significativa e tenha um ‗peso‘ poético muito maior no filme;
do ponto de vista desta análise, entretanto, a dimensão cômica — pelas vias do ridículo,
do risível, do ‗baixo‘, e por suceder, no geral, as sequências de maior tragicidade —
tende a mitigar a força da dimensão trágica na obra.

Nesse sentido, as três dimensões do filme têm destaque em sua poética, mas esta análise
propõe uma ordem de importância fruitiva ou de dominância interpretativa: 1º Dimensão Cognitiva; 2º - Dimensão Sensorial; 3º - Dimensão Emocional. Sugerimos
esta ordem exatamente naquilo que toca à criação de um anti-herói em Superoutro; uma
vez que pudéssemos anular a fruição da dimensão cognitiva, o texto já não mais teria
esta inclinação anti-heróica, o que faz com que a dimensão cognitiva esteja em primeiro
lugar de importância. Nesse sentido, as dimensões sensorial e emocional servem de
suporte a esta ideia — a do anti-herói — que é estabelecida na dimensão cognitiva.
Dessa mesma forma, o viés sensorial da obra aparece à frente do emocional porque
acreditamos que este suporte se dá de maneira ainda mais intensamente no primeiro.
133

A Super-Alteridade

Em Superoutro, não nos é apresentado o nome do personagem principal. De fato, quem
este personagem é, de onde vem, qual o seu lugar de pertencimento... nenhuma destas
perguntas é respondida. Não à toa, acreditamos que a categorização do protagonista de
Superoutro em alguma espécie de herói é sobremaneira delicada, uma vez que nosso
personagem principal é, em metáfora, a alteridade, o outro. É o outro ‗social‘, o
indigente, à margem até mesmo de um sistema de classes; além disso, há ainda o
fundamental fato deste personagem ser o outro de si mesmo — e a sua loucura ilustra
esta perspectiva.

Alusões a uma espécie de herói austero e grandioso são realizadas pela obra muitas
vezes, como pudemos constatar na análise e como podemos verificar na recapitulação
feita acima, quando tratamos da dominância de um regime cognitivo em Superoutro. O
caso do Superman é, de fato, o mais significativo, especialmente se considerarmos,
como já afirmamos, que este super-herói pode ser lido como ‗duplamente‘
clássico/monomítico — sendo-o pelas suas próprias características e também pela forte
relação de proximidade entre estas e as das narrativas do Pentateuco; entretanto, o nosso
protagonista, em suas ações, não alcança estes seus heróis. Nos sendo apresentado, ao
início do filme, como uma espécie de profeta, anunciador da Verdade que fará ‗acordar
a humanidade‘, é prontamente espancado por policiais e preso em um manicômio. Se
considerarmos o herói de Superoutro como um herói moderno — em oposição a
clássico —, podemos concordar que este herói moderno ―não é o que faz a epopéia
(como Aquiles, Ulisses e Enéias), mas o que a deseja. [...] não realiza façanhas, mas
quer realizá-las e não consegue‖ (ORTEGA Y GASSET, 1914 apud. FEIJÓ, 1984, p.
70). Assim como em Meteorango Kid, o único lugar para a existência possível do
heroísmo é nos delírios do protagonista, nunca no ‗mundo real‘; a diferença reside no
tipo de delírio, considerando que Lula não se encontra afetado por qualquer patologia,
enquanto que o protagonista de Superoutro já nos é apresentado como um
esquizofrênico.

Na análise de Meteorango Kid, comparamos o seu protagonista a um Dom Quixote do
Século XX; entretanto, a comparação parece ser ainda mais eficiente se feita em relação
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ao personagem principal de Superoutro, que, assim como o ‗cavaleiro de triste figura‘,
está louco. Da mesma forma que o Dom Quixote anseia pelo heroísmo das estórias de
cavalaria, o protagonista de Superoutro anseia por voar, por ser o Superman. E assim
como acontece com o personagem principal do livro de Cervantes, o ‗objetivo‘ do
protagonista de Superoutro, o fim ao qual acreditava estar destinado — o que, em
grande medida, se relaciona com a própria noção da trajetória do herói clássico, que tem
em vista um ‗ponto final‘ em seu percurso —, que é o de voar, somente é alcançado no
delírio, como já afirmamos.

Superoutro e a Estética Marginal

No capítulo que trata do Cinema Marginal como matriz estética dos filmes aqui
analisados, elencamos, baseados em Ramos (1987), três traços principais da estética do
movimento do Cinema Marginal: agressão, estilização e fragmentação narrativa. A
agressão estaria sobremaneira conectada à estética do grotesco, tanto como proposto
por Bakhtin, quanto por Kayser — porém, mais próxima ainda do primeiro. A
estilização trataria daqueles textos que o filme emula, satiriza, parodia, pasticha, copia
etc.. Finalmente, a fragmentação narrativa diria de um encaminhamento não-teleológico
da narrativa, que, ao invés de desenvolver-se causalmente, dar-se-ia de forma mais
desconexa, com planos menos concatenados entre si.

Como forma de agressão em Superoutro, podemos trazer o próprio fato que uma das
estratégias utilizadas pelo filme é a de nos apresentar um herói grotesco, cujo corpo, em
sua organicidade, juntamente com os seus excrementos, aparecem sem nenhum pudor.
Dois momentos do filme, já citados em diversas partes desta análise, ratificam este
ponto de vista: a sequência em que o personagem defeca sobre um jornal — e vemos
todo o processo excretório — e a sequência na qual o personagem se masturba — que
também não poupa o espectador, nos mostrando inteiramente o ato. Além deste, que
poderíamos chamar de grotesco bakhtiniano, também o grotesco trabalhado por
Wolfgang Kayser tem presença nos procedimentos de agressão de Superoutro,
especialmente em relação às alusões de Kayser ao heterogêneo — ilustrado, no filme,
pelo sem-número de citações engendradas pelo protagonista; e ao fantástico — quando
o personagem principal se transforma no herói Superoutro, sendo que o filme não era
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antes margeado pelo regime do fantástico e que ainda que não temos como confirmar
tratar-se de um delírio. Agride-se, portanto, de maneira mais intensa, através das
dimensões sensoriais e cognitivas da obra.

No que diz respeito à Estilização, temos no já citado exemplo da alusão a Superman: o
filme a sua mais relevante e sintomática imagem; além das referências nas vestes do
Superoutro e na trilha sonora — que é a mesma de Superman: o filme —, o próprio
nome da obra que é objeto desta análise se inclina a ser interpretada como uma alusão
ao filme hollywoodiano. Mas não é apenas na ‗forma‘, ou seja, na dimensão expressiva,
que os procedimentos de estilização se fazem; as diversas citações diretas a poemas de
Castro Alves e de Gregório de Mattos, a alusão/citação a Amarcord e o uso de partes
dos famosos discursos de Dom Pedro I e Getúlio Vargas são processos de estilização, ao
menos no que concerne à questão da imitação. Método cognitivo por natureza, a
estilização, da maneira que é utilizada em Superoutro — ou seja, abundantemente —,
está diretamente ligada à estratégia da carnavalização, especialmente no que se refere à
ausência de valorações — Villa-Lobos e Carlos Gomes ao lado da Banda Mel e de
Toques de berimbau, por exemplo —, mas também em relação ao próprio ‗exagero‘ dos
elementos que são citados.
O único elemento da estética marginal — como proposta por Ramos (1987) — que não
se encontra presente em Superoutro é o da fragmentação narrativa. A obra nos
apresentação planos relativamente concatenados, além de uma narrativa cujo
desenvolvimento pode ser acompanhado — em especial, pelas legendas que indicam
datas — e na qual presente e passado têm lugares bem definidos. Diferentemente de
Meteorango Kid, cuja intentio operis parece sobremaneira preocupada em confundir a
apreciação acerca do tempo em que se passa determinada ação, Superoutro nos mostra
uma evolução mais linear dos fatos, e poderíamos dizer que esta evolução está
inexoravelmente ligada ao avanço da loucura do protagonista — outra ‗ancoragem‘
narrativa.

Assim, em Superoutro, constatamos a existência de dois dos três elementos propostos
por Ramos (1987) para aquela que seria a Estética Marginal. Para além desta questão, o
próprio uso de um protagonista marginal — à margem da sociedade e da normalidade
psíquica — também é um marco dos filmes marginais, tais como O Anjo Nasceu (1969,
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Júlio Bressane), Bang Bang (1971, Andrea Tonacci), A Mulher de Todos (1969,
Rogério Sganzerla), o já citado Bandido da Luz Vermelha, entre outros. Ainda que não
contemple plenamente a tríade, é preciso considerar que mesmo alguns filmes
realizados no período do Cinema Marginal também não o faziam — e que mesmo um
filme que a contemplasse poderia passar longe da alcunha de marginal ou de ‗udigrúdi‘,
se a sua agressão, sua estilização e sua fragmentação narrativa fossem de natureza
diferente daquela do Cinema Marginal. Finalmente, este estudo considera que aquilo
que Superoutro tem de Cinema Marginal suplanta o que lhe falta.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho, tivemos como objetivo principal a identificação das ‗inclinações
heróicas‘ — ou, a bem dizer, anti-heróicas — presentes em Meteorango Kid e
Superoutro. Buscamos compreender como estes filmes engendram seus personagens
heróicos, mas, para além disso, a própria pesquisa apresentou a necessidade de observar
de que maneiras estes engendramentos de anti-heróis resultavam em diálogos com a
forma mais clássica e arquetípica do herói: a do herói clássico ou monomítico. Os
procedimentos poéticos das obras analisadas, então, se mostraram de natureza
sobremaneira dialética: os anti-heróis de Meteorango Kid e de Superoutro ganham
forma na negação de diversas características dos heróis clássicos, assim como da sua
estrutura narrativa; entretanto, não é apenas por recusa do herói clássico que os antiheróis aqui apresentados se construíam, mas também por reapropriação e
ressignificação de diversos elementos da tradição do herói do monomito.

Os procedimentos de negação do herói clássico são mais evidentes quando observamos
as características éticas dos personagens. Enquanto os heróis clássicos, por um lado,
tendem a representar uma espécie de salvador, de messias, um homem além-do-homem,
que deixa de lado quaisquer aspirações pessoais em função do grupo, os anti-heróis são
apresentados como demasiadamente humanos, no que tange à possibilidade do erro, do
vício ou da impiedade, uma vez que tendem ao egocentrismo e ao egoísmo, à
malandragem, à ociosidade e ao avacalho.

Quanto à estrutura narrativa, algumas alterações ocorrem quando da mudança de uma
narrativa heróica para uma outra anti-heróica, mas, do ponto de vista desta análise, são
um produto da modificação no mecanismo mesmo do herói, o que implica afirmar que
este mecanismo é tão compositor do texto e das estratégias deste quanto por este
composto. Comparemos, por exemplo, a estrutura básica que Campbell atribui ao herói
clássico: separação-iniciação-retorno (2004, p. 17). Há um caminho a ser seguido pelo
herói, um objetivo a ser cumprido; há uma linearidade no trajeto do herói clássico. Já
os anti-heróis identificados em Meteorango Kid e Superoutro fazem o oposto, uma vez
que deambulam, caminham sem destino pela cidade, não têm para onde ir nem um
objetivo a cumprir. Ainda que o protagonista de Superoutro afirme que seu destino é
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voar, há, neste exemplo de finalidade, uma forte ironia: o personagem não pode voar, ou
seja, não pode alcançar o seu objetivo, a não ser, como já dissemos, em seus delírios. O
caso do anti-herói pícaro, tipo do herói fabricado em Meteorango Kid, é bastante
ilustrativo no que diz respeito à modificação estrutural pela qual passa a narrativa
quando deixa de ter um herói monomítico e passa a ter um herói picaresco; tal estrutura
passa a ser mais rizomática, labiríntica, o que torna a coesão narrativa mais rarefeita.
— Sobre Meteorango Kid – Herói Intergaláctico
Em Meteorango Kid, as estratégias que apontamos — as da Rarefação Narrativa,
Potências Oníricas, Estilização e a do Sentimento Interditado — tendem tanto a uma
negação mais direta do herói clássico, quanto à sua reapropriação e ainda
ressignificação. As duas primeiras ‗embaralham‘ a trajetória normal do herói clássico,
uma porque dilata a estória (Rarefação Narrativa) e a outra (Potências Oníricas)
porque preenche estes espaços com material sobremaneira desconexo em relação à
narrativa principal — ambas resultando na negação de procedimentos ligados ao herói
monomítico; a Estilização toma posse dos textos citados, mas o faz em uma chave
diferenciada, para além da mera citação. O que nos fica evidenciado não é a
proximidade do protagonista com os heróis que cita, mas exatamente sua distância em
relação a estes, a impossibilidade de ser como eles — reapropriação e ressignificação.
Finalmente, a estratégia do Sentimento Interditado impede nossa catarse; ainda que
sintamos compaixão pelo protagonista, a intento operis encontra meios de nos distanciar
dos sentimentos deste, de anular nossa empatia. Assim, também é um procedimento que
executa a negação do modelo clássico.

Nesta obra, duas estratégias terminam por convergir no enfraquecimento das ligaduras
narrativas e da concatenação dos planos no filme, algo sobremaneira significativo em
sua poética: aquelas que chamamos de rarefação narrativa e estilização. Na medida em
que o filme deixa de contar a estória que seria ‗a principal‘ e passa a exibir esquetes
nonsense que citam outras obras e gêneros — a exemplo do Batman, do Tarzan e dos
filmes de piratas — vemos a estilização e a rarefação narrativa interconectadas numa
‗via de mão dupla‘: é apenas por uma narrativa mitigada, na qual espaços vazios
emergem em meio a sequências, que torna-se possível a inserção de passagens
desligadas da estória principal; da mesma forma, a presença destes esquetes rarefaz
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mais ainda a narrativa principal da obra, uma vez que impõe à mesma uma série de
momentos ‗mortos‘, não no sentido da ação, mas no sentido do avanço da narrativa.
Vemos, nestes esquetes, acontecimentos, ações, mas são, em sua maioria, da ordem do
devaneio, do lugar do delírio. No ‗mundo real‘ do filme, a ação se alonga, se prorroga,
se dilata, mas pouco, de fato, acontece; vemos mais o passeio, a caminhada, a
deambulação, o ‗flaneurismo‘. Evidentemente, um flâneur é o avesso de um herói
clássico, dado que é um ser levado pelas contingências, não predestinado e também sem
destino, um espectador67 da vida — e Lula não é claramente um espectador da vida
(quando caminha pela cidade) e ainda um espectador de seus devaneios? —, enquanto o
herói clássico é um homem predestinado, tem um objetivo a seguir, e age, ao invés de
observar.

Em relação à nossa sub-hipótese que tratava da possibilidade de o protagonista de
Meteorango Kid ser lido através da chave do anti-herói pícaro, acreditamos que nossa
exposição da questão em 4.1.1 demonstrou suporte para a conjectura, seja naquilo que
tange à ética/moral do herói pícaro, seja no que diz respeito à relação muito específica
que este tipo de herói compõe com a narrativa que conta sua estória. Vimos, em
Meteorango Kid, por meio da estratégia de Estilização, que, como explica González, o
pícaro realiza uma ―caricatura hipertrófica‖ (1994) do herói clássico. Além disso, como
podemos verificar em Kothe, ―o pícaro pode ser visto como um herói a beirar o trágico
e se assumindo como um herói épico às avessas‖ (1985, p. 24); tal ideia não poderia ser
mais conveniente quando aplicada ao protagonista de Meteorango Kid, que, como
vimos, se aproxima bastante do trágico — mas não plenamente — e inverte os valores e
estruturas narrativas do herói épico.
— Sobre Superoutro

A segunda obra analisada teria, de acordo com nossa análise, uma estratégia principal a
conter e coordenar as outras: a da Estética do Carnaval, ou Carnavalização. Esta
estratégia teria como mecanismo principal a junção e o choque de variados textos, de
‗locais‘ culturais os mais diversos, de estéticas as mais dessemelhantes — e até opostas
—fazendo da obra uma rede de intertextos cujo número de alusões é sobremaneira
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Sobre o flâneur como espectador, ver BAUDELAIRE, 1964.
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elevado, incluindo outros filmes, poemas, revistas em quadrinhos, óperas, música pop,
toques de candomblé, entre outros.

Assim, a Carnavalização englobaria ainda as estratégias do Herói Grotesco e do
Tragicômico. Na primeira, teríamos diversos valores considerados ‗altos‘ — o
messianismo, a relação de proximidade com o Superman e com o Cristo bíblico —
convivendo com valores considerados ‗baixos‘ — a escatologia, a pobreza, a loucura, a
mendicância, — no mesmo personagem. Na segunda, teríamos um procedimento
bastante semelhante ao da estratégia do Sentimento Interditado discutida em
Meteorango Kid; entretanto, em Superoutro, a via cômica é sempre o desvio para o qual
as disposições trágicas do filme terminam por se encaminhar. Essa comicidade,
normalmente sucedendo momentos de forte emoção, tende a minguar o sentimento do
trágico.

O anti-herói fabricado em Superoutro, diferentemente do que vimos no primeiro filme
analisado, não nos parece pertencer a qualquer ‗família‘ existente de heróis. O que
vemos é um anti-herói que deseja ser, de fato, um herói, mas que não consegue fazê-lo
sem cair no ridículo, sem mostrar-se risível, sem sê-lo apenas em sua loucura. Como já
dissemos antes, Superoutro, em alguma medida, atualiza Dom Quixote para o Século
XX; seus traços quixotescos como que nos dizem da impossibilidade do heroísmo para
além do ideal — ou, em outras palavras, que este heroísmo é só possível nas estórias
(sejam as de cavalaria ou as do Superman) ou na loucura, e nunca no mundo, na
realidade. É como se, de certa forma, os personagens (tanto o Cavaleiro da Triste
Figura quanto o protagonista de Superoutro) continuassem mantendo os pactos de
crença que haviam estabelecido com os textos heróicos que fruíram, mesmo depois de
acabada a fruição; acreditam serem realizáveis as façanhas de seus heróis.

Destarte, a intentio operis de Superoutro precisa rebaixar o seu herói, trazê-lo do
elevadíssimo onde encontram-se seus heróis-modelo para o chão, por meio de valores
baixos. A sequência que mostra, em um plano de close-up, o protagonista a defecar
sobre um jornal que é uma alusão ao Superman ilustra com exatidão o nosso argumento.
É o herói grotesco, que se masturba em meio à rua, frente a uma loja que vende
televisões e que é enxotado por uma mulher indigente debaixo de uma ponte. Em 4.2.1,
apesar de considerarmos complicada a classificação do Superoutro em alguma classe de
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herói, consideramos a possibilidade de compreendê-lo como um anti-herói dionisíaco,
uma vez que esta noção engloba características caras à construção do personagem, tais
como o excesso, a embriaguez o desequilíbrio e algumas características do grotesco.
— Quanto à Metodologia

O uso da Poética do Cinema se mostrou eficiente naquilo que diz respeito ao objetivo
deste estudo, em especial, em dois sentidos: no primeiro, foi útil para que pudéssemos
dar conta daquilo que ‗emanava‘ dos filmes, do que dizia de sua destinação específica.
Assim, a ideia de analisar as obras através da perspectiva do herói foi um resultado
mesmo da perspectiva imanente inerente à Poética do Cinema. No segundo sentido, o
passo seguinte da metodologia — o de decompor o filme em suas estratégias,
programas e elementos, que sucede a fruição da obra — nos foi importante para
compreender as ‗inclinações heróicas‘ de cada filme e a construção dos anti-heróis que
cada um engendra.

O método serviu ainda para que considerássemos o herói para além de sua força de
representação — seja do seu tempo, de sua sociedade, de sua cultura —, mas em sua
natureza de ferramenta textual. Se é verdade que Dom Quixote e Leopold Bloom,
respectivamente heróis de Dom Quixote e de Ulisses, nos servem para que
compreendamos certas questões do momento histórico em que foram escritos, também é
fato que ambos são mecanismos poéticos, elementos expressivos da escrita. O caso é o
mesmo quanto a Meteorango Kid e Superoutro. O primeiro poderia, sim, ser lido como
um filme-manifesto do momento do Cinema Marginal, que deixava de lado a aversão
cinemanovista pelo massivo e ‗devorava‘ o que vinha dos país do então chamado
Primeiro Mundo, pondo lado a lado objetos da ‗alta‘ cultura e da cultura de massa;
Superoutro, por sua vez, levanta a possibilidade de ser lido como um sintoma da
dificuldade de se fazer cinema alternativo68 no Brasil ao final da década de oitenta e
início da década de noventa. Por outro lado, como vimos no capítulo de análise desta
dissertação, os heróis presentes nos filmes analisados também se inclinam a uma leitura
textual, pois são sobremaneira responsáveis pela forma com que as obras das quais

68

O termo ‗alternativo‘, aqui, não é utilizado para fazer qualquer distinção quanto ao valor da obra em
relação aos filmes ‗comerciais‘; designa apenas aqueles filmes que foram exibidos fora dos grandes
circuitos e realizados com baixo orçamento.
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fazem parte são construídas. É dessa forma que buscamos entender o herói em nossas
análises: não como mito, como fruto do espírito de um tempo, resultado de uma
Weltanschauung, mas como uma ferramenta interna ao texto, que o faz funcionar de
determinada maneira, a depender de que tipo de herói esteja em jogo.

Como explicamos acima, os heróis de Meteorango Kid e de Superoutro poderiam ter
sido analisados por uma perspectiva contextual. É nesse sentido que, no decorrer de
nossos estudos sobre tais obras, cogitamos a possibilidade de que os protagonistas
poderiam ser, de fato, anti-heróis textuais — mas, ao mesmo tempo, poderia representar
heróis do público para os quais foram destinados. Não é muito difícil, no caso de
Meteorango Kid, em especial, considerar Lula Bom Cabelo como uma espécie de
personagem-emblema do pós-hipismo, do pós-68; em outras palavras, o protagonista
personifica bem um trecho escrito por John Lennon em sua canção God (1970) — ―o
sonho acabou, o que eu posso dizer?‖, epígrafe das utopias da década de sessenta. Dessa
forma, uma análise que desse conta do texto em sincronia com o fora-do-texto teria
condições de observar se esta hipótese pode ser confirmada, lendo os anti-heróis do
corpus como ‗sintoma‘ dos tempos. Entretanto, como já dissemos, esta não foi nossa
intenção e tal observação se encontra aqui apenas como mais uma possibilidade
hermenêutica. Uma análise de viés contextual, porém, poderia dar continuidade a esta
pesquisa que realizamos, buscando conexões entre o fora-do-texto e os textos
trabalhados na tentativa de compreender que ‗terreno cultural‘ foi propício para a
emergência destas obras e destes anti-heróis.
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