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RESUMO
O objetivo desta dissertação foi demonstrar como os acontecimentos históricos são
empregados no cinema ficcional do diretor italiano Luchino Visconti, identificando sua
relação com os propósitos dramáticos e estéticos das obras. Para investigar o vínculo entre
cinema e História foram consideradas as ideias do historiador francês Marc Ferro, pioneiro no
estudo acadêmico da relação cinema-História. Ferro acreditava que todo filme era capaz de
expressar características da sociedade que o produziu, servindo assim como objeto útil para os
historiadores. O trabalho se apropria de alguns dos princípios defendidos por Ferro e pelos
pesquisadores que continuaram este campo de estudos, mas desloca seu interesse para a
análise fílmica, focando no modo de construção do universo ficcional de dois filmes de
Luchino Visconti: Senso – Sedução da Carne (Senso, 1954) e O Leopardo (Il Gattopardo,
1963). A análise buscou identificar o papel ocupado pela História na composição do universo
narrativo e plástico das obras, levando em consideração o modo de construção dos
personagens, a interpretação dada ao processo de unificação da Itália e a relação dos filmes
com outras formas artísticas.
Palavras-chave: Cinema; História; Luchino Visconti; Senso; O Leopardo
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ABSTRACT

This dissertation aims to demonstrate how historical events are employed in the fictional work
of the Italian director Luchino Visconti, identifying their relationship to the dramatic and
aesthetic goals of the movies. To investigate the relationship between cinema and history the
ideas of the French historian Marc Ferro, pioneer at the academic study of the cinema-history
relationship, were considered. Ferro believed that every film was able to express
characteristics of the society that produced it, thus serving as a useful object for historians.
This work adapts some of the principles defended by Ferro and researchers who continued
this field of study, but shifts its interest to film analysis, focusing on the construction of the
fictional universe in two of Luchino Visconti’s films: Senso (Senso, 1954) and The Leopard
(Il Gattopardo, 1963). The analysis sought to identify the role played by history in the making
of the films’ narrative and plastic universe, taking into account the method of construction of
the characters, the interpretation given to the process of unification of Italy and the relation of
movies with other art forms.
Keywords: Cinema; History; Luchino Visconti; Senso; The Leopard
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INTRODUÇÃO

Em um campo de batalha, em meio a tiros e explosões, Roberto Ussoni, nobre italiano e
dedicado ativista pela unificação de seu país, caminha ferido e maltrapilho enquanto os
soldados batem em retirada. A desolação do personagem, que vê, ao menos temporariamente,
o fim de suas esperanças de liberdade é um fragmento das muitas tragédias encenadas no
filme Senso. Roberto Ussoni não sabe, mas, na Sicília, havia um príncipe que sequer se
permitia nutrir qualquer esperança para o futuro. Ainda assim, Dom Fabrizio di Salina,
personagem emblemático de O Leopardo, estava convencido que ele próprio, assim como
seus compatriotas, eram seres humanos em um mundo em plena transformação. É desse
aristocrata vencido pela História, assistindo estoicamente à inevitável ruína de seu mundo,
que vem a definição de uma faceta fundamental, não apenas deste filme, mas de muitos outros
do diretor italiano Luchino Visconti: uma complexa e, muitas vezes, trágica relação das
pessoas com a História.

Cineasta com um forte estilo pessoal, Visconti recriou em muitos de seus filmes eventos
históricos marcantes e ocupou-se em narrar a derrocada da aristocracia europeia em obras
repletas de personagens atormentados pela passagem do tempo e que se encontram no
torvelinho de transformações inevitáveis e sem volta. São obras nas quais o pessimismo e
melancolia estão aliados a uma minuciosa e admirável reconstituição de época. Assistir a um
filme de Visconti é ser convidado a entrar em um universo ao mesmo tempo belo e terrível,
no qual a riqueza de sua encenação é combinada com histórias de amores infelizes, guerras,
dor e morte. Mas, principalmente, é ser convidado a participar da recriação de momentos
cruciais da História europeia. Ainda que este não seja o interesse primordial do espectador, é
difícil não perceber sua importância dentro das narrativas. E foi esta percepção a primeira
motivação para este trabalho.

A presente dissertação é o desenvolvimento da monografia de conclusão de curso intitulada O
Cinema e a História na Obra de Luchino Visconti: uma análise de Senso, O Leopardo e O
Inocente. O trabalho pretendeu, a partir da análise dos filmes citados, compreender que tipo
de interpretação eles faziam do processo de unificação da Itália. Partindo do pressuposto de
que os filmes constituíam um discurso sobre a História, buscou-se identificar, a partir de sua
análise interna, qual era este discurso, chegando à conclusão de que as obras expressavam um
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grande pessimismo, tinham um olhar nostálgico sobre o passado e crítico em relação à
sociedade.

Após a realização da monografia e a consideração dos questionamentos da banca
examinadora por ocasião da defesa era perceptível que o tema da História no cinema de
Visconti ainda oferecia possibilidades de análise. Dois dos problemas mais relevantes
apontados pelos examinadores foram: a ausência de uma reflexão teórica sobre os chamados –
arbitrariamente - filmes históricos e de uma análise mais aprofundada a respeito da mise en
scène1, cuja importância nos filmes é fundamental não apenas como forma de ambientar o
espectador no período citado, mas como parte da estratégia narrativa. Essas duas questões
serão, ao menos em parte, atendidas aqui. Porém, era necessário também cobrir lacunas que a
própria estrutura do trabalho anterior deixou abertas, mais notadamente a maneira específica
que cada filme empregava para fazer suas interpretações históricas.

Diante disso, o trabalho desenvolvido a seguir, visa investigar de que modo Senso e O
Leopardo utilizam referências históricas como parte de suas estratégias narrativas, visuais e
sonoras. Diferentemente, do objetivo já, em alguma medida, alcançado no trabalho de
conclusão de curso, que era compreender a leitura que os filmes estudados faziam da
unificação italiana, a dissertação procura dar um passo além: não limitar-se somente à
interpretação dos filmes sobre determinado momento histórico, mas investigar de que modo
Visconti usa a História como sustentáculo dos seus filmes. A principal hipótese a ser
comprovada ou não ao final da pesquisa é que os acontecimentos históricos não apenas
emolduram a fábula, mas são parte fundamental da própria estrutura dramática dos filmes, de
modo que a trajetória individual de seus personagens centrais confunde-se com o destino da
classe que representam.

O corpus foi escolhido a partir de dois critérios: constituir um universo representativo da
extensa obra do diretor e englobar filmes que apresentassem semelhanças quanto à
periodização e local de ambientação de modo a facilitar a comparação entre eles. Senso, era a
escolha óbvia, pois foi a partir dele que os temas históricos passaram a se destacar na
filmografia de Visconti. Já O Leopardo, cumpre o segundo critério, sendo ambientado em um

1

No decorrer da dissertação, utilizaremos o termo mise en scène ou encenação na perspectiva empregada por
David Bordwell, significando “cenário, iluminação, figurino, maquiagem e atuação dos atores dentro do quadro”
(2009, p. 36).
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momento histórico próximo a Senso, além de ser a obra mais conhecida do diretor. Juntos, os
filmes constituem uma narrativa mais ou menos coesa sobre os principais eventos da
unificação italiana e, mais importante, sobre o que ela significou para as classes aristocráticas
e também para o povo.

No decorrer das investigações, as teorias de Marc Ferro, publicadas a partir da década de
1970, mostraram-se ainda relevantes, proporcionando uma base sólida de estudos, mesmo que
tenham não tenham sido originalmente desenvolvidas pelo viés da Comunicação. Ferro foi
um dos pioneiros no estudo do cinema relacionado à História e a importância de seu trabalho
é comprovada pelo fato de que este ainda é citado e considerado nas pesquisas mais recentes
da área. Ferro considerava o filme como uma fonte privilegiada de conhecimento sobre a
História, podendo ser utilizado como instrumento de análise social. Para ele, todo filme traria
inscrito em si informações sobre a sociedade na qual foi produzido. Embora Ferro jamais
tenha elaborado uma metodologia que desse conta dessa análise, sua contribuição deve-se ao
fato de que ele apontou um modo de olhar para o cinema que ainda era pouco explorado na
época – e, de certa forma, até hoje. Mesmo considerando a importância de Ferro para uma
maior compreensão da interface cinema-História, o traço principal da sua pesquisa é o estudo
da sociedade e não dos filmes em si. Além disso, Ferro desconsiderava em seus estudos a
dimensão artística da obra cinematográfica que, para ele, era apenas um objeto, um
instrumento útil para a compreensão da sociedade. Aqui partimos do pressuposto que o
cinema, mais que uma fonte de conhecimento sobre a História, é arte e como tal pode ter
objetivos outros além de tornar uma fábula compreensível, como emocionar, surpreender ou
deslumbrar o apreciador. Esse aspecto precisa ser levado em consideração no processo de
análise, pois é o que diferencia a abordagem de um trabalho construído dentro de uma
Faculdade de Comunicação. Desse modo, também foi necessário buscar teorias exclusivas da
análise fílmica que permitissem decompor e interpretar os filmes do corpus da maneira mais
minuciosa possível, considerando os objetivos do trabalho e as limitações próprias de uma
dissertação.

Ao mesmo tempo, também mostrou-se indispensável aprofundar o conhecimento sobre a
poética de Visconti, trazendo informações sobre seus demais filmes. Isso porque Senso e O
Leopardo fazem parte de uma filmografia que, embora diversa, apresenta fortes traços
comuns, próprios das temáticas e estilo que o realizador construiu ao longo de sua carreira.
Além disso, uma análise do contexto de produção se revelou importante tanto para esclarecer
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o que os filmes representaram na sua época de lançamento quanto para compreender sua
relevância nos dias de hoje. Nesse movimento, o trabalho de David Bordwell e Kirstin
Thompson sobre a história do cinema foi fundamental, bem como os textos da pesquisadora
francesa Michèle Lagny, que permitiram a coleta de informações sobre a biografia do diretor,
as críticas recebidas na época e testemunhos de colaboradores, compondo um painel
enriquecedor para a melhor compreensão das obras aqui escolhidas.

Este trabalho está divido em três capítulos: o primeiro traz uma revisão teórica da relação
entre cinema e História, abordando as ideias dos principais autores que se dedicaram a esses
estudos – com ênfase nas teorias de Marc Ferro. Foi traçado um breve panorama sobre de que
modo o cinema passou a ser visto como objeto de interesse para a investigação histórica e da
importância dos primeiros estudos na área, como o realizado por Siegfried Kracauer a respeito
do expressionismo alemão e da ascensão do nazismo; em seguida, uma exposição dos pontos
mais importantes do trabalho de Marc Ferro. O objetivo foi esclarecer de que modo Ferro
compreendia o filme enquanto objeto relevante para o estudo da História e as maneiras
através das quais ele poderia expressar visões de mundo típicas do ambiente no qual foi
realizado. O tópico seguinte se dedicou a explorar os problemas e limitações tanto das teorias
de Ferro quanto das pesquisas mais recentes sobre cinema e História. O principal entrave ao
avanço nas pesquisas é ausência de uma metodologia de análise dos filmes, limitando o olhar
do analista simplesmente ao conteúdo da fábula – desse modo os demais recursos expressivos
do cinema como montagem, movimentos de câmera, enquadramentos, trilha sonora, entre
outros, fundamentais para a produção de sentido dos filmes, podem ser negligenciados. Este
fato foi apontado ainda nos anos de 1970 por Pierre Sorlin, mas continua sendo um obstáculo
mesmo nos estudos mais contemporâneos. Por fim, foi construído um horizonte teóricometodológico específico para investigar os filmes do corpus, tratando da questão da
representação alegórica e atentando para a narrativa cinematográfica.

O segundo capítulo procura localizar onde as duas obras se inserem dentro da filmografia de
Visconti e que relação guardam com o contexto nos quais foram produzidas. Primeiro tratouse da relação de Visconti com o neo-realismo italiano, indicando os principais filmes e
características do movimento e o papel de Visconti naquele contexto, atentando para o fato de
que seus filmes já exibiam algumas características, encontradas nos filmes do corpus, que
seriam exacerbadas em período posterior. Em seguida, é abordada a importância de Senso,
marco do início da fase decadentista do diretor. Neste tópico, procura-se demonstrar que,
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apesar do filme ter gerado intensa controvérsia na época de seu lançamento e tenha sido
considerado por muitos uma traição ao neo-realismo, ele não representa de fato uma ruptura
radical na carreira de Visconti. O tópico seguinte dedica-se a O Leopardo, explicitando como
mudanças contextuais permitiram que o filme fosse recebido sem a polêmica gerada por
Senso, apesar da mesma identidade temática. E também como, depois desta que é considerada
sua obra prima, Visconti revisitou continuamente os temas da decadência e morte da
aristocracia nos seus filmes seguintes. Por fim, no último tópico, é abordada a influência de
artes como a ópera e a pintura na obra de Visconti, indicando a importância de sua grande
familiaridade com estas formas artísticas para a reconstituição de época de seus filmes,
auxiliando o espectador a compreender o universo altamente sofisticado e aristocrático das
narrativas.

O terceiro capítulo compreende a análise poética do corpus atentando, primeiramente, para o
que há de comum entre os filmes: crítica ao processo de unificação italiano, pessimismo,
personagens conscientes dos processos históricos nos quais vivem e tratados como expoentes
de suas classes sociais, realizando assim uma grande narrativa da unificação da Itália; e
também para o modo específico como cada filme organiza todos esses elementos e os
transforma em obras únicas. Devido a esse duplo movimento, a análise foi divida em duas
partes, a primeira considerando os dois filmes e seus traços semelhantes; e a segunda, na qual
cada filme foi analisado separadamente para que suas especificidades pudessem ser mais bem
demonstradas.

15

1. O PASSADO EM CENA: OS FILMES E A(S) HISTÓRIA(S)
Se queres transformar-te num homem de letras e, quem sabe um dia,
escrever Histórias, deves também mentir, e inventar histórias, pois senão
a tua História ficaria monótona. Mas terás de fazê-lo com moderação.
O mundo condena os mentirosos que só sabem mentir, até mesmo sobre
coisas mínimas, e premia os poetas que mentem apenas sobre coisas
grandiosas.
Umberto Eco – Trecho de Baudolino

1.1. O FILME HISTÓRICO: EM BUSCA DE DEFINIÇÃO

Em última instância, todo filme se refere a um momento passado: mesmo quando
ambientados no mundo contemporâneo, o espectador sabe que vai assistir a algo já terminado.
Ainda assim, não são poucos os filmes que, além dessa historicidade “intrínseca”, colocam a
História2 como tema. Filmes sobre grandes guerras ou revoluções, sobre a vida de
personalidades importantes ou simplesmente trazendo uma roupagem de época como pano de
fundo para dramas românticos ou comédias de costume, apenas para citar os tipos mais
comuns, sempre estiveram à disposição do espectador. Desde Griffith com canônico e
polêmico O nascimento de uma nação (The birth of a nation, 1915), passando por clássicos
como ...E o vento levou (Gone with the wind, 1939) e pelos épicos de Hollywood sobre o
Império Romano como Quo Vadis (1951), Ben Hur (1959) e Cleópatra (1963) até o satírico
Bastardos Inglórios (Inglorious Basterds, 2009) de Quentin Tarantino. Além de Hollywood,
outros clássicos foram produzidos, como Cabiria (1914), filme italiano de Giovanni Pastrone,
Napoleão (Napoleon, 1927) de Abel Gance, Danton – O Processo da Revolução (Danton,
1983) de Andrzej Wajda e, mais recentemente, A Queda – As Últimas Horas de Hitler (Der
Untergang, 2004) de Oliver Hirschbiegel, O Almirante (Адмиралъ, 2008) de Andrey
Kravchuk e A Princesa de Montpensier (La princesse de Montpensier, 2010) de Bertrand
Tavernier. É evidente que a História – e também a literatura histórica – tem servido de
inspiração para cineastas em todo o mundo. Mas, como podemos perceber diante da variedade
de temas e estilos dos filmes que compõem mesmo uma lista tão pequena – que sequer entrou
na seara dos documentários -, sob a vaga alcunha de “histórico” ou “de época”, abrigam-se
obras que, excetuando a característica definidora de serem ambientados em um tempo

2

A grafia de “História” com inicial maiúscula foi uma escolha com o propósito de diferenciar História
(disciplina) de história (fábula).
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claramente anterior àquele no qual foram produzidos, podem ser extremamente diversos entre
si.

De acordo com Pierre Sorlin, a particularidade do filme ambientado no passado – que
chamaremos neste trabalho de filme histórico3 – é que ele é “definido de acordo com uma
disciplina que está completamente fora do cinema4” ([1980] 2001, p. 37). Para o autor, o
verdadeiro filme histórico possui marcas de tempo e lugar reconhecíveis e deve pôr em cena
temas compartilhados culturalmente pelo público ao qual se destina. Para ele, o filme
histórico possui as seguintes características:

1) Relação presente/passado. O filme histórico ancora-se no presente
(produção/distribuição/exibição) e no passado (datas/eventos/personagens
que marcam o tema dos filmes).
2) Filmes históricos são formas peculiares do “saber histórico de base” (...)
O filme histórico está envolvido numa cadeia de produção social de
significados que envolvem historiadores, críticos, cineastas e público.
(SORLIN apud NAPOLITANO [2005] 2011, p. 67).

Portanto, o filme histórico sempre guarda uma relação com o momento no qual foi produzido
e dialoga – seja para confirmar, refutar, questionar e, portanto, de algum modo, ajudar a
construir - com os imaginários sociais relativos ao momento histórico que representa. Como
se pode perceber, Sorlin não considera os filmes ambientados em um passado vago e não
identificado com precisão como históricos. Este tipo de diferenciação também é encontrada
em outros trabalhos. Grindon (1994) defende o filme histórico como um gênero
cinematográfico, mas ressalva que “Eu me concentro naqueles filmes de ficção que têm uma
relação significativa com eventos históricos, colocando de lado tanto o documentário ou filme
de não ficção quanto o filme de costume que adota uma ambientação de época, mas falha em
tratar de questões históricas5” (p.2). De modo semelhante, Chapman (2005) considera o filme
histórico como uma categoria menos abrangente que não inclui os “dramas de costume” que,
embora situados no passado, não trazem questões históricas como elementos importantes de
3

A denominação “filme histórico” é a mais corrente na bibliografia consultada sobre o tema, apesar de possuir
significados distintos a depender do autor. Aqui, se refere simplesmente a um filme cuja narrativa se desenvolve,
majoritariamente, em um ambiente que remete ao passado. Cabe também a ressalva que, considerando os
objetivos do trabalho, trataremos apenas dos filmes ficcionais.
4
“... defined according to a discipline that is completely outside the cinema”. Todas as traduções de línguas
estrangeiras presentes neste trabalho são de responsabilidade da autora.
5
“I concentrate on those fiction films that have a meaningful relationship to historical events, setting aside both
the documentary or nonfiction film and the costume picture that adopts a period setting but fails to engage
historical issues.” O costume picture, period drama ou costume drama comumente se refere às comédias leves
ou dramas românticos nos quais a ambientação histórica é pano de fundo para comédias de erros ou histórias de
amor e casamento.
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suas narrativas. O fato é que somente uma parcela dos filmes cuja narrativa se passa em um
passado remoto o suficiente para ganharem a alcunha de “históricos” – mesmo que este
passado esteja indicado claramente através de datas e eventos marcantes - têm a História
como tema, isto é, pretende discutir, criticar ou propor novas interpretações para o período
que representa.

Em um artigo publicado na revista O Olho da História, Cristiane Nova (1996) propõe sete
categorias de classificação dos filmes históricos. Ela os divide entre filmes de reconstrução
histórica (aqueles que revisitam fatos históricos conhecidos e comprovados pela historiografia
tradicional), biografia histórica (como o próprio nome sugere, concentram-se na vida de uma
personalidade, em geral, com grande destaque), de época (aqueles inspirados por um referente
histórico, mas cujo argumento não se preocupa com nenhum tipo de coerência e fidelidade ao
período narrado), ficção histórica (são os filmes cujo argumento central é ficcional, mas
possuem sentido histórico “real”), filme mito (sobre mitologia, muitas vezes com referências
históricas factuais), filme etnográfico (aqueles realizados com interesses científicos e
antropológicos) e adaptações literárias e teatrais, que prescindem de maiores explicações. A
própria autora relativiza estas categorias, ao não excluir a possibilidade de um mesmo filme
pertencer a mais de uma delas ao mesmo tempo e afirmando que muitas outras ainda
poderiam ser criadas, a depender o propósito do pesquisador.

Se a classificação de Nova baseia-se essencialmente na temática dos filmes, Robert
Rosenstone parte de outro princípio. Embora o autor não afirme explicitamente, sua
classificação dos filmes históricos não documentais baseia-se em grande parte na narrativa.
Segundo ele, o filme pode apresentar a história como drama e a história como experimento
(2001). No primeiro caso, ele destaca características como a busca por coerência, início, meio
e fim bem definidos e processos bem explicados – tudo facilmente relacionável à narrativa
clássica. A este tipo de cinema mainstream, opõe-se o experimental, definido, entre outras
coisas como: analítico, surrealista, expressionista e disjuntivo. Em trabalho mais recente,
Rosenstone reafirma a oposição criada por ele entre o cinema tipicamente de Hollywood que,
embora não deva ser desprezado como fonte para investigação histórica, está preso às
limitações da indústria, e estes outros que procurariam tornar “a História mais complexa,
interrogativa e autoconsciente” (2010, p.36). Mesmo sem endossar este tipo de divisão entre o
cinema “comercial” e “experimental” não há como negar que, no nosso imaginário social, é
provável que ao se falar em filme histórico, a associação mais imediata seja com os grandes
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épicos hollywoodianos, as locações exóticas, os cenários e figurinos suntuosos e, quase
sempre, uma dose razoável de licença poética. Ainda assim, o que pretendemos demonstrar no
decorrer do capítulo é que o cinema, independentemente do grau de “veracidade” dos
acontecimentos históricos que representa, ou da importância que eles tenham dentro da
narrativa, tem sido cada vez mais considerado uma fonte útil de conhecimento sobre o
passado.

De fato, não é exagero afirmar que muito do nosso conhecimento – ou, pelo menos, do nosso
imaginário - sobre a História vem do que assistimos na tela do cinema. De acordo com
Montserrat Huguet (1999), “(...) o filme testemunha um passado, mas ao mesmo tempo se
valida como sujeito da História do nosso século, contribuindo para a construção da nossa
própria realidade6” (p.381). Portanto, é possível que a definição de filme histórico seja ainda
mais complexa do que aparenta, pois, a despeito da denominação, consideramos um filme
como “histórico” ou “de época” ao reconhecermos nele certas convenções que o próprio
cinema foi construindo ao logo do tempo. Por exemplo, perucas e guilhotina para a Revolução
Francesa, fogueiras e grandes castelos de pedra para a Idade Média; se vemos túnicas brancas
e o Coliseu ao fundo estamos na Roma Antiga, se vemos topetes nos cabelos e calças “boca
de sino” estamos na década de 1970. E cada filme visto confirma e atualiza essas convenções,
tanto expandindo o conceito de filme histórico quanto acrescentando informações sobre a
História. Evidentemente, não chegaremos ao ponto de afirmar que o espectador acredite ou
aceite sem questionamentos que dado acontecimento se passou exatamente como foi
representado no filme – este não é o pacto estabelecido pelo cinema ficcional. Porém, cada
filme acrescentado à nossa enciclopédia contribui para forjar ideias, visões e opiniões sobre o
passado.

1.2. CINEMA COMO FONTE HISTÓRICA: ÉCOLE DES ANNALES E NOUVELLE
HISTOIRE

Embora hoje não seja novidade encontrar pesquisas acadêmicas relacionando o cinema e a
História, este intercâmbio, apesar de antigo, nem sempre foi bem aceito. O primeiro trabalho a
respeito que se tem notícia foi publicado no ano de 1898, na revista francesa Cultures. O

6

“el film testimonia un pasado, pero a la vez se valida como sujeto de la Historia de nuestro siglo, contribuyendo
a la construcción de nuestra propia realidad”.
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artigo Une nouvelle source de l'histoire: création d'un dépôt de cinematographie historique7,
escrito pelo câmera polonês Boleslas Matuszewski, defendia o valor da imagem
cinematográfica como documento histórico. Embora o artigo de Matuszeswki baseasse sua
argumentação na capacidade que a imagem cinematográfica teria de registrar “a verdade”,
ideia já tão contestada nos estudos sobre o cinema8, seu artigo marca a abertura de um
caminho para o diálogo entre as duas áreas. No caminho inverso, Louis Gottschalk, professor
da universidade de Chicago, escreveu, em 1935, uma carta para o presidente do estúdio
Metro-Goldwyn-Mayer manifestando seu desejo de que todos os filmes que tratassem de fatos
históricos fossem vistos e criticados por historiadores antes de serem exibidos para o público
(ROSENSTONE, 2001, p.50). Ambos os casos, embora obviamente datados, representam
questões que permanecem atuais: a relação do cinema com a “verdade” e o modo como os
filmes se apropriam dos acontecimentos da História.

Outro pioneiro na utilização do filme como uma fonte de pesquisa histórica, de acordo com a
historiadora Cristiane Nova (1996), foi Siegfried Kracauer. Em seu livro De Caligari a
Hitler: uma história psicológica do cinema alemão, publicado em 1947, Kracauer,
empregando elementos da sociologia e da psicologia, procurava entender que razões levaram
grande parte da população alemã a aderir ao nazismo. Para isso, utilizou alguns dos filmes do
movimento expressionista alemão – como O Gabinete do Dr. Caligari (Das Cabinet des Dr.
Caligari, 1920) de Robert Wiene – para demonstrar de que modo este movimento
cinematográfico refletia os anseios da sociedade da época, prenunciando a ascensão do
nazismo. Kracauer explica no prefácio de seu livro:

É minha opinião que, através de uma análise dos filmes alemães, se pode
expor as profundas tendências psicológicas predominantes na Alemanha de
1918 a 1933, tendências psicológicas que influenciaram o curso dos
acontecimentos no período de tempo acima mencionado e terão de ser
levadas em consideração na era pós-Hitler. (KRACAUER, [1947] 1988, p.7)

Embora os estudos de Kracauer tenham sido posteriormente alvo de críticas devido à sua
desatenção ao que se referia à estética dos filmes – uma marca fundamental do
expressionismo alemão – seu livro teve importância inegável como o primeiro estudo
sistemático que utilizava o cinema como forma de se compreender um período histórico.

7

Uma nova fonte da História: criação de um repositório de cinematografia histórica.
Desde as experiências de Kuleshov a respeito da montagem e de Eisenstein e sua montagem dialética que a
ideia do Cinema como simples reprodutor do “real” passou a ser superada.
8
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Foi a chamada École des Annales9 que abriu caminho para novas discussões sobre cinema e
História. O movimento, surgido na França, no final da década de 1920, propunha uma
reformulação de conceitos sobre a História e, consequentemente, a busca de novos métodos
para estudá-la. Os historiadores da École des Annales fundaram, em 1929, a revista Annales
d'histoire économique et sociale10, cujos artigos propunham uma abordagem sobre a História
que levasse em consideração não apenas os grandes fatos e personagens, mas também a
mentalidade, o cotidiano, o imaginário social, aproximando, desta forma, a História das
demais ciências humanas, numa abordagem transdisciplinar. “A história continua
considerando os fatos; embora procure entendê-los nas várias partes que os compõem,
inclusive associando-os ao presente, ao cotidiano” (SILVA, 1996). O movimento se estendeu
por décadas, sendo conduzido por três gerações de estudiosos. Peter Burke explica que o
primeiro número da revista trazia uma mensagem dos editores dizendo que “a revista havia
sido planejada muito tempo antes, e lamentavam as barreiras existentes entre historiadores e
cientistas sociais, enfatizando a necessidade de intercâmbio intelectual” (1992a, p. 33). Desse
modo, a principal contribuição da École des Annales foi entender a História não simplesmente
como uma sucessão de fatos no tempo, mas a partir de uma abordagem que levava em conta
as demais ciências, inclusive incorporando ideias da economia, geografia, linguística e
psicologia. Ainda de acordo com Burke,

o grupo ampliou o território da História, abrangendo áreas inesperadas do
comportamento humano e a grupos sociais negligenciados pelos
historiadores tradicionais. Essas extensões do território histórico estão
vinculadas à descoberta de novas fontes e ao desenvolvimento de novos
métodos para explorá-las. (1992a, p. 126).

Esta visão sobre a História foi apropriada e desenvolvida pela Nouvelle Histoire11, um
movimento derivado da École des Annales. La Nouvelle Histoire é o título do livro do
historiador francês Jacques Le Goff, publicado em 1978, obra considerada fundadora do
movimento. Na busca de uma explicação para o que foi a Nouvelle Histoire, Peter Burke
(1992b) afirma que é difícil encontrar uma definição positiva para o movimento. Ele é mais
bem entendido quando se compreende ao quê se opunha: à excessiva preocupação com os
acontecimentos políticos e com as “grandes personalidades”, como reis, papas, generais e
presidentes; à busca de fontes somente entre os documentos “oficiais”; à visão da História
9

Escola dos Anais.
Anais da História Econômica e Social. A partir de 1946, a revista passou a se chamar Annales, Economies,
Societés, Civilizations (Anais, Economia, Sociedades, Civilizações).
11
Nova História.
10
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simplesmente como uma narrativa dos acontecimentos e à busca puramente pela “verdade dos
fatos”. Contrária a esses princípios, a Nouvelle Histoire vai se destacar por seu interesse por
toda atividade humana, pela visão das pessoas comuns e suas experiências das mudanças
sociais. Aos historiadores, não é suficiente se perguntar o que aconteceu, mas também, o que
pensam as pessoas sobre o que lhes aconteceu. Conforme explica Burke: “O que era
considerado imutável é agora encarado como uma construção cultural (grifo do autor) sujeita
a variações tanto no tempo como no espaço” (BURKE, 1992b, p.11).

Considerando a História como construção cultural, a Nouvelle Histoire vai ampliar a noção de
documento histórico. As fontes documentais da História não serão mais somente os
documentos escritos como cartas e tratados, mas toda produção humana pode ser utilizada
como fonte de conhecimento sobre determinada época. Assim, as obras imagéticas ou sonoras
também podem ter seu valor como objeto de análise para os historiadores.

Certamente a Nouvelle Histoire, seus preceitos e ramificações são muito mais complexos do
que deixamos entrever aqui. Não é objetivo deste trabalho, porém, realizar um estudo mais
aprofundado a respeito do movimento, mas demonstrar como o contexto de questionamento
em relação ao que tinha ou não validade enquanto registro histórico foi fundamental para que
o cinema pudesse ser incorporado como objeto de interesse para os historiadores. O que a
École des Annales e a Nouvelle Histoire possibilitaram foi a visão de que a verdade histórica é
sempre construída – assim como em um filme – e contá-la implica em fazer escolhas.
Escolhas estas que jamais estão isentas de interesses, pressões e preconceitos do historiador e
presentes na própria sociedade. As transformações no modo de pensar e entender a História
trazidas pela École des Annales e pela Nouvelle Histoire permitiram que o cinema pudesse ser
considerado pelos historiadores como um documento histórico.

1.3. CINEMA, AGENTE DA HISTÓRIA: AS CONTRIBUIÇÕES DE MARC FERRO

Um dos mais significativos estudos realizados sobre cinema e História encontra-se na obra do
historiador francês Marc Ferro. Inserido no contexto da École des Annales e da Nouvelle
Histoire, Ferro - atualmente professor aposentado da École des hautes études en Sciences
Sociales12 em Paris - foi responsável por levar a relação cinema-História para o meio

12

Escola de estudos avançados em Ciências Sociais.
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acadêmico. Este autor defende a utilização do filme como fonte histórica, pois para ele era
possível realizar, através do cinema, uma análise da sociedade.
Em 1973, Ferro publica na revista Annales, Économies, Sociétes, Civilizations13 o artigo O
filme: uma contra-análise da sociedade?. Este artigo, de importância central nos estudos do
autor, foi publicado no Brasil pela primeira vez em 1976, na coletânea História: Novos
Objetos, organizada por Jacques Le Goff e Pierre Nora. Posteriormente, foi reeditado no livro
Cinema e História, de autoria do próprio Ferro, uma coletânea de ensaios, escritos em épocas
diversas, a respeito da temática. O livro foi publicado na França em 1977 e no Brasil em 1992
e novamente, em edição revisada e ampliada, em 2010.

A principal ideia que Ferro defende nesse artigo é sobre a capacidade que o filme teria de
expressar características da sociedade que o produziu, servindo assim como uma fonte
privilegiada para o conhecimento histórico. Para ele, o filme não é somente uma obra de arte,
mas deve ser visto como um objeto, um documento que traz inscrito em si informações sobre
o meio social do qual foi fruto. O cinema teria, portanto, a capacidade de trazer à tona ideias,
tensões e imaginários característicos da sociedade que, se identificados e analisados, poderiam
revelar informações dificilmente encontradas em documentos escritos, por exemplo.
Resta agora estudar o filme, associá-lo com o mundo que o produz. Qual a
hipótese? Que o filme, imagem ou não da realidade, documento ou ficção,
intriga autêntica ou pura invenção, é História. E qual o postulado? Que
aquilo que não aconteceu (e por que não aquilo que aconteceu?), as crenças,
as intenções, o imaginário do homem, são tão História quanto a História.
(FERRO, [1971] 2010, p. 32)

Partindo desse pressuposto, Ferro advoga que o filme pode ser analisado não em busca de um
conhecimento objetivo da “realidade”, mas como um objeto revelador de um imaginário
social que nem sempre está explícito, mas que pode ser buscado nas entrelinhas. Para ele, o
cinema é uma instância capaz de expressar conteúdos que nem mesmo o próprio realizador
teria consciência de que está propagando. Nem mesmo a censura, as restrições do mercado ou
qualquer influência extra-fílmica, seriam capazes de impedir que o filme revelasse dados
sobre o contexto no qual está inserido. Essas informações apareceriam através de “lapsos” na
obra. Segundo Ferro, o papel do historiador seria buscar esses lapsos que revelariam a
ideologia latente nas imagens.

13

V. 29, n. 1, p. 109-124, 1973.
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O filme tem essa capacidade de desestruturar aquilo que diversas gerações
de homens conseguiram ordenar num belo equilíbrio. [...] A câmera revela
seu funcionamento real, diz mais sobre cada um do que seria desejável
mostrar. Ela desvenda o segredo, apresenta o avesso da sociedade, seus
lapsos. (FERRO, [1971] 2010, p. 31)

Um exemplo de como funcionariam esses lapsos é descrito por Ferro no livro Cinema e
História14. No filme La vie dans un sous-sol, de 1925, um casal consulta um calendário para
calcular a data de nascimento do filho que estão esperando. O calendário é do ano de 1924,
porém já está ornamentado com uma fotografia de Stalin. Conforme analisa Jorge Nóvoa:

Se pensarmos que se tratava de um filme destinado à difusão para o grande
público, não temos, aparentemente, nada de especial. Mas, o “inocente”
cineasta difundia de modo sub-reptício, fruto de um lapso que ele mesmo,
talvez, não percebeu a ideia de que Stalin já era o grande dirigente da
URSS, quando seu poder só se consolidaria em 1929. (NÓVOA, 2009, p.
177-178)

Desse modo, o valor do filme como fonte de conhecimento histórico não se daria apenas pelo
que mostra, mas pelo que revela “inconscientemente” sobre a sociedade. Através da
identificação dos lapsos presentes no filme, o historiador poderia construir uma forma de
contra-história, uma História que o filme jamais pretendeu contar. Através da contra-história
seria possível então realizar uma contra-análise da sociedade.

As ideias de contra-história e contra-análise são conceitos centrais no trabalho de Ferro. Ele
entendia que o historiador deveria buscar o que havia de “não-visível” nos filmes, a ideologia
por trás da história. Essa forma de contra-história teria o valor de não constituir um conjunto
ordenado de ideias ou fatos, mas de contribuir para trazer à tona novas visões de mundo,
diferentes pontos de vista como forma de complementar ou até mesmo de contestar a História
“oficial”. O filme seria assim um “agente da história”, pois teria a capacidade de dialogar e
desconstruir o que até então se pensava a respeito de certo período histórico.
Um exemplo é a análise do filme O Judeu Süss15 (Jud Süß) de Veit Harlan, realizado na
Alemanha em 1940. No filme, uma demonstração de propaganda antissemita, o comerciante
judeu Süss Oppenheimer, empresta dinheiro a juros ao duque de Wittemberg, desencadeando
uma série de acontecimentos trágicos. Em sua análise, Ferro concentra-se em quatro fusões
14
15

In: Cinema e História, 2010, p. 33.
In: Cinema e História, 2010, p. 133-134.
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encadeadas16 que acontecem no filme, demonstrando de que modo elas reforçam a ideologia
nazista da obra, apresentando os judeus como pessoas sem caráter e ávidas por lucro. A
análise desta obra é um exemplo de como, para o autor, todo filme traz uma visão de mundo,
um discurso que pode estar explícito ou não em suas imagens.

Para demonstrar seu argumento, Ferro tomou alguns exemplos do cinema soviético. Ele
considerava que os filmes produzidos sob regimes autoritários ou por grupos socialmente
marginalizados eram os mais indicados para análise nos moldes da contra-história. Isso
porque eles revelariam com maior ênfase o “avesso” da sociedade, seja através de modos de
contornar a censura ou por expressarem pontos de vista de minorias que necessitariam do
cinema para serem vistos.
Um exemplo está na análise do filme Dura Lex17 (Po Zakonu, 1926) de Lev Kuleshov sobre
um grupo de garimpeiros no Canadá. Após encontrarem um veio de ouro, um deles assassina
dois companheiros, movido pelo desejo de ficar com todo o ouro para si. O casal
sobrevivente, porém, consegue subjugá-lo e, como estão isolados no acampamento devido à
neve, organizam eles mesmos o julgamento do assassino, fazendo o papel de juiz,
testemunhas e, por fim, carrasco. Em sua análise, Ferro diz que embora o filme fale
explicitamente sobre o Canadá, faz referência à Rússia e sua paródia de julgamento procura
fazer uma crítica às vítimas da repressão na União Soviética. As análises de Ferro sobre o
cinema soviético são exemplos de sua crença que “um filme, seja ele qual for, sempre vai
além de seu próprio conteúdo”, permitindo que se alcance através de sua análise, “uma zona
da História até então ocultada, inapreensível, não-visível” ([1971] 2010, p.47). Portanto, para
Ferro, o filme é uma fonte privilegiada de conhecimento histórico porque tem a capacidade de
revelar conteúdos a princípio não-visíveis sobre a sociedade que o produziu, mas que
poderiam ser acessados pelo historiador através de lapsos inevitavelmente presentes na obra.

Neste ponto, convém destrinchar um pouco mais as possibilidades de análise que Ferro
oferece. Considerando que a partir do cinema podemos extrair conhecimento sobre o mundo,
este pode ser buscado em duas vias: ou se pode fazer uma leitura histórica do cinema ou uma
leitura cinematográfica da História. No primeiro caso, a ênfase do analista estaria no contexto
16

“Consiste na substituição de um plano por outro através da sobreposição momentânea de uma imagem que
aparece sobre a precedente, a qual se desvanece lentamente. Tem sempre, salvo casos excepcionais, a função de
marcar uma passagem de tempo.” (MARTIN, [1955] 2005, p.110).
17
In: Cinema e História, 2010, p. 34-47.
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em que o filme foi produzido e a pergunta principal a ser respondida é: quais as condições
sociais que permitiram que este filme fosse realizado? Já a leitura cinematográfica da História
consistiria em analisar a interpretação que determinado filme suscita sobre a História. Neste
caso a pergunta seria: qual a leitura que tal sociedade faz de si mesma? Certamente as
fronteiras entre esses dois modos de compreensão não são tão bem demarcadas, já que se
tratam de categorias abstratas de análise. Além disso, caso esta divisão não seja relativizada,
corremos o risco de incorrer na visão já superada de que as condições de produção e o
imaginário social são áreas separadas da experiência humana18. O valor da separação, porém,
consiste em perceber que existem possibilidades distintas de análise, que dependem dos
objetivos e intenções do analista e de que modo ele “olha” para a obra sobre a qual pretende
trabalhar. Aqui, embora enveredemos com mais ênfase nos caminhos da análise fílmica, não
iremos ignorar dos dados contextuais sem os quais a leitura dos filmes do corpus ficaria
empobrecida.

Como exemplo de uma leitura histórica do cinema, podemos citar a análise de Ferro do filme
O Terceiro Homem19 (The Third Man, 1949). Ele investiga o processo de produção da obra,
procurando entender que condições sociais permitiram o surgimento daquele tipo de filme,
explicando porque certas escolhas foram feitas em detrimento de outras. A partir da análise
das relações ente o roteirista do filme Graham Greene e o diretor Carol Reed, Ferro examina
as mudanças que Reed fez no roteiro de Greene, demonstrando como um filme que pretendia
ser apenas uma diversão ligeira transformou-se no que ele chamou de “tragédia política,
escrita no espírito da guerra fria” ([1976] 2010, p.146). Ferro explica que, enquanto o roteiro
de Greene dava traços ambíguos aos personagens, Reed transformou o filme em um conflito
“Bem x Mal”, ilustrando a situação do mundo durante a Guerra Fria. Neste caso, o valor do
filme para a investigação histórica seria como testemunho do momento em que foi produzido.

No ensaio intitulado Existe uma visão fílmica da História?, Ferro propõe um sistema de
classificação dos filmes levando em conta sua relação com a interpretação que faziam da
História. Em um primeiro momento, Ferro classifica os filmes no que diz respeito às
assertivas que fazem sobre a sociedade.
18

Em 1977 no seu livro Marxismo e Literatura, o teórico Raymond Williams fez uma exposição minuciosa
sobre os problemas da separação da infra-estrutura (base econômica) e superestrura (imaginário), afirmando que
a “vida real” é ao mesmo tempo material e simbólica. Apesar de não ser nosso objetivo abordar as ideias de
Williams ou de outros teóricos da corrente dos Estudos Culturais, não podemos negar a importância de suas
contribuições para evitarmos simplificações imprecisas na relação cinema-História.
19
In: Cinema e História, 2010, p. 145-151

26

- Das instituições e ideologias dominantes, que exprimem o ponto de vista
do Estado, de uma Igreja, de um partido ou de qualquer organização que
traga em si uma visão do mundo.
- Dos oponentes a esta visão, que elaboram uma contra-História ou uma
contra-análise, desde que tenham capacidade e meios para isso.
- Da memória social ou histórica que sobrevive por meio de sua tradição
oral, ou pelas obras de arte legitimadas.
- Das interpretações independentes, científicas ou não, que procedem uma
análise própria. (FERRO, [1987] 2010, p.186-187)

Como vemos, esta classificação baseia-se no que os filmes “dizem” sobre a sociedade. Se
reproduzem pontos de vista hegemônicos ou não, se expressam visões de mundo mais
“particulares”, em resumo, quais interpretações da História declaram.

Numa classificação complementar à primeira, Ferro privilegia o modo de abordagem: de que
modo e a partir de que pressupostos o filme trata as questões históricas. Neste caso, ele
destaca quatro abordagens possíveis: a primeira seria uma visão “de cima para baixo” (from
above), ou seja, a partir do ponto de vista das instituições ou ideologias dominantes. A
segunda seria o oposto disso, a História vista “de baixo para cima” (from below) a partir do
ponto de vista dos menos favorecidos. No terceiro modo de abordagem, o fenômeno histórico
é atacado “de dentro” (from within). É quando o realizador se insere na história que está
contando, explicando suas intenções e escolhas, geralmente através da narração em voz off ou,
nas palavras do autor, quando o narrador “discute com sua câmera” ([1987] 2010, p.187).
Essa citação pode ser esclarecida a partir do exemplo que Ferro utiliza para este terceiro modo
de abordagem: o filme O Homem com a Câmera (Chelovek s kino-apparatom, 1929) de
Dziga Vertov. Diante desse exemplo, podemos afirmar que o ato enigmático de “discutir com
a câmera” é uma metáfora para o emprego da metalinguagem dentro do filme. Por fim, o
quarto modo é aproximar-se da história “de fora” (from without) reconstruindo um
acontecimento social ou político.

Assim, para Ferro, os filmes podem ser classificados a partir da visão de mundo que
expressam, se fazem leituras “críticas” dos acontecimentos ou não, se dão voz às minorias
sociais e classes menos favorecidas economicamente, ou se, ao contrário pretendem reafirmar
o ponto de vista das “elites”. Embora a ênfase de Ferro neste ensaio esteja nos filmes
“históricos”, ou seja, naqueles que recontam o passado, ele não excluiu exemplos como
Ladrões de Bicicleta de Vittorio de Sica. Para ele, este é um filme que traz uma interpretação
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autônoma dos problemas sociais – autônoma aqui significando a visão particular do realizador
do filme – e sua abordagem é “de baixo para cima”, ou seja, a partir dos socialmente
oprimidos.
O quadro a seguir é uma reprodução daquele criado por Ferro20 no qual ele fornece exemplos
de filmes que podem ser enquadrados nos modos de classificação por ele concebidos.
“Centros de produção” corresponde à primeira categorização e “[Modos de] Análises” à
segunda. Foram preservados os títulos originais dos filmes que não tiveram distribuição no
Brasil, seguido pelo nome do diretor e ano de lançamento. Os espaços sem exemplos de
filmes também seguem o modo como está estruturada a tabela original.

Quadro I - As classificações de Marc Ferro

Como se pode notar, Salt of the Earth ocupa categorias distintas. É que, segundo Ferro, a
mesma obra pode envolver mais de um modo de abordagem em relação à História. Na
verdade, apesar da clareza apresentada pelo quadro, é possível que, diante de uma observação
minuciosa o modo “híbrido” de Salt of the Earth seja mais comum do que o quadro acima dá
a entender. Neste caso, porém, Ferro explica que este filme:
20

In: Cinema e História, 2010, p. 188.
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questiona a visão oficial da História [contra instituições] e, ao mesmo
tempo, aborda a sociedade de baixo para cima, analisando o comportamento
dos mineiros indianos e suas mulheres; é uma obra que apela para
testemunhas e suas memórias; mas é também um filme que reconstrói o
modelo exemplar de uma greve [from without] em que os trabalhadores
combatem as grandes empresas, os indianos combatem seus patrões yankees,
ao passo que os homens contestam um movimento encabeçado por suas
próprias esposas 21 (Ferro, [1987] 2010, p.187)

Um ponto importante deste quadro é a citação que Ferro faz a Visconti, classificando os
filmes do diretor como aqueles que possuem uma visão própria, um olhar autônomo sobre a
História – olhar esse vindo “de cima”, já que o diretor abordou em grande parte de seus filmes
os acontecimentos históricos do ponto de vista da aristocracia. O autor considera que Visconti
pertence a uma categoria de realizadores

que propõem uma interpretação global da História que só se deve à sua
própria análise, e que não é mais somente uma reconstrução ou uma
reconstituição, mas sim uma contribuição original para a inteligibilidade
dos fenômenos passados, ou de sua relação com o presente. (FERRO,
[1987] 2010, p. 186)

Para ele, portanto, os filmes de Visconti – assim como os do diretor alemão Hans-Jürgen
Syberberg, também citado - apresentam uma leitura “original”, muito particular dos eventos
históricos e também relacionada ao presente.

Uma observação importante no que diz respeito às ideias de Ferro, é que ele considerava que
mesmo um filme chamado “histórico” ou “de época”, retratando acontecimentos do passado
não deixa de dar seu testemunho sobre o momento presente. Um exemplo encontra-se no que
Ferro chamou na sua tabela de “filmes históricos poloneses”. Pertence a esta categoria o filme
Danton, o processo da revolução (Danton, 1983) do diretor polonês Andrzej Wadja. Embora
a ação do filme se passe durante a revolução francesa, houve quem associasse a figura do líder
revolucionário Danton à de Lech Walesa, político polonês conhecido por sua luta contra o
regime político ditatorial que dominava o país na época.

Coube a Wadja o mérito de voluntária ou involuntariamente ter conseguido,
valendo-se de personagens históricos do passado, ultrapassar o próprio
filme, transpondo para a tela através de imagens referentes à França de
1789, a situação política polonesa da década de 1980. (SILVA, 1996, p.39)

21

Grifos e inserções nossos
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Dessa forma, qualquer filme, seja ele “histórico” ou não, pode ser associado ao momento e
contexto social no qual foi produzido. No capítulo a seguir veremos como este princípio pode
ser aplicado aos filmes do nosso corpus.

Apesar de apontar caminhos relevantes para compreender as leituras que o cinema pode fazer
da História, as classificações de Ferro não estão isentas de limitações e problemas. O principal
deles talvez seja a contradição que se estabelece entre essas categorias e a tese inicial do autor
de que todo filme é capaz de mostrar “o avesso” da sociedade que o produziu. Assim sendo,
as fronteiras entre as categorias ficam ainda mais difusas, pois podemos considerar, por
exemplo, que um filme produzido por minorias e que pretenda suscitar uma crítica às
“instituições” oferece elementos também de crítica à própria minoria que o produziu. Afinal,
se os lapsos presentes no filme acontecem à revelia dos produtores, mesmo os filmes
chamados de “contra-história” podem apresentar elementos que advoguem contra a ideia que
eles pretendem propagar. Além disso, a divisão dos filmes cujos pontos de vista seriam “de
cima” – privilegiados – ou “de baixo” – oprimidos – reduz o problema das diferentes visões
de mundo que um filme pode gerar para uma mera questão de classe social. No entanto, não
se pode negar que a grande contribuição de Ferro neste ponto é a ideia de que o filme
constitui um discurso sobre a História e que dele se pode extrair conhecimento, ideias e novos
modos de compreender a sociedade.

Esse ponto de vista de Ferro vai se afinar com uma das teses defendidas por Paul Ricoeur no
seu Tempo e Narrativa, publicado inicialmente nos anos de 1980 na França. Para o autor, a
ficção e a historiografia possuem uma base em comum – a própria narrativa. Segundo
Ricoeur, nós temos uma necessidade de gerar narrativas, de organizar os fatos no tempo de
modo que eles adquiram sentido. Para ele, “o tempo torna-se humano na medida em que é
articulado de um modo narrativo” (1994, p.85). Assim, a narrativa seria não apenas um modo
de organizar acontecimentos e dar-lhes sentido, mas uma ferramenta através da qual podemos
vivenciar o tempo. Se tanto a historiografia quanto a ficção possuem a estrutura de um relato
– uma intriga – a diferença fundamental entre elas não está necessariamente na forma, mas no
grau de compromisso que cada uma possui com a credibilidade do que é narrado.
Naturalmente, Ricoeur falava da ficção literária que, de fato, possui laços estruturais muito
mais evidentes com a historiografia – que se apresenta majoritariamente na forma escrita - do
que um filme. Para falarmos especificamente sobre o cinema será necessário levar em conta
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sua linguagem e é nessa passagem que residem alguns dos problemas enfrentados pelos
pesquisadores que pretendem estudar cinema e História.

1.4. OS PROBLEMAS DE MÉTODO NA RELAÇÃO CINEMA-HISTÓRIA

As contribuições de Ferro para os estudos da relação entre cinema e História são indiscutíveis.
No entanto, esbarram na dificuldade de que o autor jamais chegou a sistematizar uma
metodologia de análise fílmica. Sua obra constitui-se majoritariamente de coletâneas e ensaios
curtos que, muito embora apontem caminhos interessantes, não se desenvolvem com grande
profundidade. Suas considerações debruçam-se ora sobre o conteúdo do filme, ora sobre a
recepção do público e crítica, ora sobre as condições de produção e muito raramente sobre os
elementos da linguagem cinematográfica. Naturalmente, a análise fílmica nunca foi a proposta
de seu trabalho; Ferro desejava entender o filme apenas na medida em que ele servia como
meio para a compreensão da sociedade que o produziu. Conforme explica Michèle Lagny “O
ponto de vista de Ferro não era fazer uma leitura do filme a partir da sociedade, mas uma das
leituras possíveis da sociedade a partir do filme22”. (LAGNY, 1992). O ponto comum de
todas as suas análises, portanto, reside na visão do filme como um objeto e não como arte.
Ademais, Ferro acreditava que os filmes que mais se prestavam a uma contra-análise da
sociedade eram aqueles produzidos por minorias sociais ou em países de regimes totalitários,
nos quais a presença da censura favoreceria a inclusão de significados disfarçados nas
entrelinhas. A análise de filmes produzidos nessas condições colocaria em evidência
elementos e visões de mundo ainda pouco explorados ou até mesmo desconhecidos dos
historiadores.

Ao contrário de Ferro, não pretendemos realizar uma análise social. Nosso interesse reside na
análise fílmica, portanto nos afastamos das ideias deste autor no ponto em que ele
desconsidera a dimensão artística do filme. Para nossos objetivos, consideremos que o
cinema, para além de testemunho, agente ou produto da História de uma sociedade, é arte e,
como tal, também pode ter outras funções como comover, surpreender ou simplesmente
divertir seu espectador. Mesmo um filme cuja função explícita seja difundir uma ideia, como
um filme de propaganda, o faz através de artifícios que muitas vezes apelam para o lado

22

Le point de vue de Ferro consistait à faire non pas une lecture du film à partir de la société, mais une des
lectures possibles de la société à partir du film.
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emocional ou estético. Também é necessário enfatizar que os filmes aqui analisados não
foram produzidos sob regimes ditatoriais nem são uma expressão do cinema das chamadas
minorias. Assim, não procuraremos “lapsos”, no sentido que Ferro dá ao termo. Ao contrário,
queremos justamente demonstrar o que os filmes, “querem” dizer e, principalmente, que
recursos e artifícios se utilizam para alcançar seus propósitos. Embora seja verdade que não
podemos afirmar que todas as nossas interpretações e inferências em relação aos filmes
analisados – ou mesmo a qualquer filme - foram ali “colocadas” por intenção expressa do
realizador, elas são construídas a partir de elementos encontrados nas obras. Deste modo, a
contribuição principal de Ferro para nossos objetivos é a ideia de que através de todo filme –
seja ele histórico ou não, seja ficção ou documentário – é possível fazer uma leitura sobre a
História.

Com esses esclarecimentos, voltemos à questão inicial deste tópico: o problema da ausência
de uma metodologia que permita analisar os filmes de maneira sistemática. Em seu artigo
Histoire et cinéma: du cinéma à l’histoire23, Pascal Dupy explica que a ausência de uma
reflexão metodológica foi um obstáculo ao aprofundamento dos estudos da relação cinemaHistória. Um dos autores que atentou para esta questão foi Pierre Sorlin, cujo artigo Clio à
l’écran, ou l’historien dans le noir24, publicado em 1974, criticava justamente a falta de
metodologia que envolvia esse campo de estudos e limitava muitas análises ao conteúdo do
filme – a história contada, ignorando os elementos específicos da linguagem cinematográfica.

Ao negar a existência de um modelo de análise, Sorlin procura articular os
mecanismos internos da própria expressão cinematográfica com a
configuração ideológica e o meio social nos quais os filmes - um a um, ou
por grupos - se inserem. (KORNIS, 1992, p.11).

Sorlin ensaia um caminho metodológico defendendo as contribuições que a semiótica poderia
oferecer para as análises dos filmes, permitindo que não apenas a fábula ou o contexto fossem
levados em consideração, mas também os modos de expressão do próprio do cinema, uma
análise imanente da obra.

No artigo de 1974, Sorlin se dedicou aos filmes históricos, definidos por ele como aqueles
que propõem, para além de uma explicação, “uma caracterização, uma visão global do
23

História e cinema: do cinema à história. Publicado na revista L’Homme et la Société, nº. 142,
outubro/dezembro, 2001.
24
Publicado na revista Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, nº 21, abril/junho, 1974.
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período escolhido25” (SORLIN apud DUPY, 2001, p.98). Assim como Ferro, Sorlin
acreditava que esses filmes poderiam ilustrar os problemas contemporâneos. Para ele, os
filmes históricos poderiam trazer uma nova luz, sob a forma de novas interpretações, sobre os
acontecimentos passados, complementando assim os conhecimentos sobre a História. Porém,
para que tal conhecimento seja alcançado é necessário um método de investigação condizente
com o objeto de estudo. Para Sorlin, o filme possui um texto visual que merece uma análise
interna, esta, porém, relacionada a uma análise do contexto social no qual o filme está
inserido. Ele considera os filmes

como conjuntos onde a inserção de cada elemento possui um significado, o
que cria a necessidade de apreender os esquemas que presidiram a relação e
a organização das diferentes partes que o constituem. (...) Para ele, é através
da análise da justaposição dos códigos do filme e dos códigos específicos de
uma época que o filme se toma uma fonte de estudo fundamental para o
historiador que pretende examinar a mentalidade de um determinado
momento histórico. (KORNIS, 1992, p.11).

Embora Sorlin tenha chamado atenção para essas questões durante os anos de 1970, ainda
hoje elas não foram completamente solucionadas. Apesar de o número de estudiosos da
relação cinema-História ter aumentado e, a partir de Ferro, ter ganhado o status de objeto de
investigação acadêmica, o campo de estudos ainda é recente. Em seu artigo, Narrativas
Históricas e Cinematográficas, Cristiane Nova realiza uma compilação dos principais autores
que se ocupam desses estudos e afirma que muitos dos trabalhos ainda possuem “o tom de
manifesto demonstrando o desejo e a necessidade de se fazerem aceitos. Suas teorizações
ainda beiram, muitas vezes, o superficialismo” (NOVA, 2009, p. 144). Para Nova, os
conceitos e teorias de hoje ainda não foram suficientemente desenvolvidos e nem as análises
dos filmes são realizadas com a devida profundidade. Ela afirma que os problemas apontados
por Sorlin sobre as análises se concentrarem apenas na história contada pelos filmes,
praticamente sem levar em consideração os elementos da linguagem cinematográfica, ainda
persistem.

Até este momento, a relação entre o cinema e a História foi descrita a partir do ponto de vista
dos “historiadores”, de teóricos a priori não relacionados com os estudos sobre o cinema.
Dessa leitura, ficamos com a ideia principal, em certa medida compartilhada por todos os
autores citados aqui, de que a narrativa cinematográfica, assim como a narrativa histórica, se
25

une carctérisation, une vue globale de la période choisie.
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constitui em um discurso. Partimos, portanto, do pressuposto que cada filme aqui analisado
possui uma visão e um modo único de expressão da História da Itália. Compartilhamos
também a visão de Sorlin, de que uma análise imanente constitui um caminho indispensável
para uma compreensão mais acurada do texto fílmico. Desse modo, a fim de identificar não só
o que o filme “diz”, mas também como diz - de que forma este discurso é articulado julgamos necessário buscar apoio em teorias quem possam ajudar a esclarecer as questões
específicas do cinema.

1.5. HORIZONTE TEÓRICO-METODOLÓGICO: APROXIMANDO O CINEMA E A
HISTÓRIA EM VISCONTI

Pelo já visto até aqui, está claro que a aproximação entre cinema e História pode se dar de
muitos modos e cumprir objetivos muito distintos. Portanto, apresentaremos agora o caminho
escolhido para realizar a análise do corpus que, avaliamos, oferece a maior possibilidade de
chegar aos nossos objetivos. Aliás, é fundamental ressaltar que se trata, inclusive, menos de
uma escolha e mais de uma construção suscitada pela apreciação dos filmes. Assim, não é
pretensão deste trabalho desenvolver uma metodologia para o estudo da História nos filmes; o
caminho adotado aqui visa tão somente a melhor destrinchar as duas obras componentes do
corpus e não propor um modelo para ser seguido em outros casos. Aqui, explicaremos
conceitos que serão retomados no capítulo dedicado à análise dos filmes.

Em primeiro lugar, consideramos que, nos dois filmes a história dos personagens é uma
representação de parta da História da Itália. Para destrinchar melhor esta questão,
apresentaremos o conceito de alegoria, baseado, principalmente o artigo A Alegoria Histórica
de Isamail Xavier. Em seguida, considerando que o maior ponto comum entre a ficção e a
História está na narrativa, este aspecto das obras certamente não poderá ser negligenciado.
Para tanto, utilizaremos os conceitos desenvolvidos por André Gaudreault para discutirmos a
figura do agente narrativo no cinema, além das teorias de David Bordwell a respeito dos tipos
de narrativa comumente encontrados nos filmes de ficção.

1.5.1. ALEGORIA HISTÓRICA

Etimologicamente, alegoria tem origem no grego allos (outro) + agoreuein (falar em lugar
público). Evoca, portanto, a ideia de um enunciado que pretende aludir a outra coisa, algo
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diferente de seu sentido literal. Ceia (1998) traça as origens da alegoria, relacionando-a com
as fábulas morais, parábolas e questões de interpretação da Bíblia. O conceito, portanto, é
elástico o suficiente para ser utilizado na leitura de diversas obras. Burke (1995), por
exemplo, aponta leituras alegóricas tanto em afrescos no Vaticano pintados por Rafael quanto
em peças de William Shakespeare.

A concepção moderna – e menos genérica - de alegoria foi desenvolvida por Walter Benjamin
a partir do seu livro Origem do drama barroco alemão, de 1916. Cabe explicar que ele tinha
uma visão do progresso histórico não como uma sucessão ordenada de acontecimentos
passíveis de explicação, mas da ação do tempo como uma força de destruição. Para ele não
existe nenhuma harmonia na História, apenas sofrimento, violência e ruína. A alegoria, para
Benjamin, era a metáfora ideal para expressar a fragmentação do mundo moderno, pois ao
retirar as coisas de um contexto e dar-lhes novo sentido, ela excluiria qualquer noção de falsa
totalidade ou ordem.

O que Xavier faz em seu artigo é delinear o conceito de alegoria também para o cinema. Ele
explica, por exemplo, mesmo em narrativas clássicas podem existir personagens que
mimetizam toda uma classe. “Os traços físicos, psicológicos e morais específicos de um único
personagem são muitas vezes tomados como pertencentes a uma classe (um trabalhador e suas
qualidades pessoais tornando-se o Trabalhador), um gênero (uma mulher em particular
tornando-se a Mulher)...” ([1999] 2005, p. 349). É verdade que o texto de Xavier possui um
tom crítico a respeito desse tipo específico de estratégia, que ele considera redutora e
estereotipada, mas, conforme veremos na análise mais adiante, é basicamente isso que
acontece nos filmes de Visconti.

Um tipo de alegoria usado no cinema é a alegoria nacional, quando a história narrada nos
filmes – de personagens fictícios ou não – aludem ao destino de um país. Segundo Ismail
Xavier, muitas vezes um filme retrata uma história de amor central cujo destino do casal é
uma alusão alegórica a um destino nacional. Sem dúvida, essa também é uma ideia que pode
ser aplicada aos filmes aqui estudados. Um exemplo de alegoria nacional é o filme Rastros de
ódio (The Searches, 1956) de John Ford. Neste western o personagem de John Wayne, Ethan,
passa anos em busca de sua sobrinha que foi sequestrada por índios quando criança. Mais do
que esta história em particular, porém, o filme apresenta uma narrativa do processo de
expansão norte-americano com a colonização do Oeste.
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Um ponto importante para este trabalho em relação à caracterização das narrativas alegóricas
é que a ideia de alegoria não desconsidera a importância da dimensão estética do filme.
Quando se trata de um filme narrativo, a alegoria não é simplesmente
produzida pelo processo de narração que envolve agentes e ações, mas
também resulta de composições visuais que, em muitos casos, estabelecem
um diálogo claro com certas tradições iconográficas, antigas e modernas.
(XAVIER, [1999] 2005, p. 345)

Deste modo, os aspectos visuais e narrativos de um filme são igualmente importantes para sua
interpretação como alegoria. Falamos aqui em interpretação, pois segundo Ismail Xavier
([1999], 2005), uma das principais questões em torno de um texto alegórico situa-se no
problema da intenção do autor versus a interpretação do leitor. É possível fazer uma leitura
alegórica de qualquer texto? E se alguns textos são alegóricos e outros não, quais são os
indícios da intenção alegórica? Na busca de uma resposta a essas questões, surgiu na Idade
Média uma distinção entre a expressão alegórica e a interpretação alegórica. A primeira era
chamada “alegoria dos poetas” e se referia a estratégias textuais empregadas, especialmente
por poetas gregos e latinos na composição de seus versos, para a construção de significados
ocultos. Já a interpretação alegórica referia-se a estratégias de leitura aplicadas por filósofos
para interpretar a mitologia grega de modo não literal.

Este exemplo ilustra a diferença fundamental entre intenção e leitura, e já aponta para o fato
de que a alegoria não é necessariamente uma propriedade inerente ao texto, ele pode ser lido
de uma forma alegórica à revelia de quem o produziu. No entanto, não se pode ignorar que há
textos que se prestam a leituras alegóricas muito mais do que outros. Conforme explica Ismail
Xavier
Seria melhor reconhecer a importância da forma e da sintaxe, com a
condição de que, em vez de se falar de texto “de estrutura alegórica” em
contraposição a textos “de estrutura não alegórica”, seria possível propor a
distinção entre textos que, devido a sua estrutura, encorajam uma leitura
alegórica e textos que, também devido a sua estrutura, não encorajam um
tipo especial de decodificação. (XAVIER, [1999] 2005, p. 353)

Portanto, em princípio, todo texto pode ser lido como uma alegoria, mas nem todos encorajam
esse movimento. Em geral, são os textos que na primeira leitura parecem incompletos,
enigmáticos ou fragmentados que mais se prestam a leituras alegóricas. Não é exatamente este
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o caso de Visconti, uma vez que seus filmes não são enigmáticos ou fragmentados. Eles
podem ser lidos somente como histórias “particulares” da condessa Livia ou do príncipe Dom
Fabrizio e farão todo o sentido. Porém, é correto afirmar, conforme veremos mais adiante, que
eles transcendem o específico dos personagens e pretendem passar uma visão mais geral do
declínio de uma classe.

1.5.2. A RESPEITO DA NARRATIVA CINEMATOGRÁFICA

O problema da narrativa no cinema é antigo e complexo, passando por conceitos herdados da
narrativa literária e desencontros entre diversos autores. Para não nos estendermos mais do
que seria desejável e considerando o objetivo final da dissertação, nos deteremos
exclusivamente nas questões suscitadas pelos filmes do corpus, utilizando dois autores que,
acreditamos, darão conta de sedimentar o caminho para a análise desenvolvida no terceiro
capítulo.

Em primeiro lugar, trataremos do agente narrativo no cinema ou, em outras palavras, quem
seria a instância responsável pela organização da fábula. Preocupado em discutir esta questão,
o teórico André Gaudreault (2009), traça alguns paralelos entre o cinema e as narrativas
literárias e teatrais. Ele considera que a instância narrativa é construída dentro do texto,
porém, procura especificar as diferenças entre os variados meios de expressão e definir quais
as características específicas no caso cinematográfico. De acordo com Gaudreault, no cinema,
a identificação do agente narrativo é complexa, uma vez que a realização do filme envolve
diversos profissionais. Assim, se na literatura é compreensível a tendência de identificar o
narrador com o autor empírico ou com o narrador-personagem, o mesmo seria muito mais
difícil no cinema. Embora a figura do diretor seja, em geral, a mais proeminente no que diz
respeito às decisões cruciais a respeito do filme, não se pode ignorar que roteiristas, atores,
produtores, entre outros, interferem em qualquer projeto. Além disso, mesmo quando um
filme possui um narrador-personagem que conta a história em voz off, não é raro existirem
cenas nas quais tal personagem não está presente e, portanto, não poderia ter testemunhado.
Desse modo, quem seria, de fato, o narrador?

Gaudreault propõe a existência de um agente da narrativa - qualquer que seja ela - inscrito no
próprio texto e este narrador não é nem o personagem que se identifica como narrador da
história nem o autor de carne e osso. Trata-se de um narrador implícito que ele chama de
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narrador subjacente (underlying narrator). Embora este agente esteja presente tanto na
narrativa literária quanto na cinematográfica, no cinema ele exerce diferentes funções, pois
tanto conta a história quanto a mostra, a faz presente. Portanto, o narrador subjacente
cinematográfico seria um agente duplo, que Gaudreault denomina meganarrador. Para o
autor, é a montagem do filme que permite esta dupla função do narrador, sendo, portanto, o
lugar privilegiado para a manifestação da narrativa cinematográfica no que ela tem de mais
específico. A edição, diz Gaudreault, “torna possível ao agente narrativo interferir e pegar o
espectador pela mão e submetê-lo ou submetê-la a diferentes experiências temporais26 (2009,
p.86)”. Conforme veremos na análise mais adiante, é possível observar nos filmes momentos
nos quais o meganarrador delega funções aos personagens - esta organização é crucial para
sua produção de sentido.

Não basta, porém, apenas identificar o narrador, é preciso demonstrar como a narrativa se
estrutura. No seu livro Narration in the fiction film, publicado em 1985, David Bordwell
propõe classificações para os tipos de narrativa que geralmente encontramos no cinema de
ficção. De acordo com os objetivos deste trabalho, nos deteremos somente nos dois modelos
de narrativa cujas características podem ser encontradas nos filmes, a narrativa clássica e a
narrativa de cinema de arte. Antes de partirmos para a descrição desses dois modos de narrar,
é preciso atentar para a distinção que o autor faz, na primeira parte do livro, entre os dois
componentes de qualquer narrativa: a fábula e a trama. Bordwell recupera esta distinção do
formalismo russo27, no qual, a fábula diz respeito simplesmente aos acontecimentos que se
passaram, na sua organização linear e a syuzhet – palavra russa mantida pelo autor ao longo
do livro, que ele traduz como plot e chamaremos aqui de trama – é efetivamente o modo
como a fábula é apresentada no filme. Poderíamos dizer, então que a fábula é a história que
nos é contada, enquanto a trama consiste no modo como esses acontecimentos estão
organizados.

Os filmes de narrativa clássica são historicamente associados à Hollywood, embora não sejam
de modo algum exclusividade dessa indústria. Eles correspondem a uma estrutura hoje
canônica de contar histórias, sendo o modo mais difundido entre o público. Os filmes
26

“… makes it possible for a narrative agent to intrude and take the viewer ‘by the hand’ and submit him or her
to different temporal experiences”
27
Grupo de pesquisadores, fundado com o nome de Círculo Liguístico de Moscou, em 1915, queriam definir
projeto de estudo da literatura e da poesia a partir de suas características formais. Muitas de suas ideias foram
apropriadas e adaptadas para o cinema.
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clássicos apresentam personagens de personalidades bem definidas, que precisam resolver um
problema específico para atingir objetivos expostos claramente para o espectador. Os
personagens clássicos possuem constância e, se mudam de opinião ou de objetivos, esta
mudança deve ser explicada pelo filme.

A estrutura clássica se baseia em cadeias de causalidades, nas quais uma ação é derivada de
outra precedente, mesmo que o filme não seja montado de forma linear. Assim, é possível que
seja objetivo da obra deixar o público confuso por algum tempo a respeito das motivações de
dado personagem, porém, ao final todas as lacunas devem ser preenchidas e as causas e
consequências explicadas. Bordwell ainda explica que, geralmente, o filme clássico possui
uma estrutura causal dupla: “uma envolvendo um romance heterossexual (garoto/garota,
marido/esposa), a outra linha envolvendo outra atmosfera – trabalho, guerra, uma missão ou
busca, outros relacionamentos pessoais. Cada linha terá um objetivo, obstáculos e um
clímax28” (1985, p. 157). O uso dos deadlines é uma estratégia muito utilizada para dar ritmo
às ações e construir a tensão. Se o personagem tem um prazo específico para atingir seu
objetivo, a urgência coloca em dúvida – ainda que seja uma dúvida apenas retórica – o seu
sucesso. Além disso, a narrativa clássica é, geralmente, onisciente, isto é, “sabe” mais do que
os personagens e pouco autoconsciente – de modo que não explicita sua própria natureza de
representação. Ao contrário, procura minimizar seus traços enunciativos – “esconder” o
meganarrador -, levando o espectador a mergulhar na diegese. O final de um filme clássico
oferece respostas claras; não se trata necessariamente de prender-se a clichês, como por
exemplo, o final feliz para os heróis e punição para os vilões. O contrário também pode
acontecer, o importante é que o espectador saiba e entenda, qual foi o desfecho com o mínimo
de ambiguidade possível. É imprescindível o fechamento das duas linhas causais no final,
embora seja possível deixar questões periféricas sem resolução.

Em relação às questões de estilo, Bordwell delineia três traços principais da narrativa clássica:
1) Os aspectos técnicos da linguagem cinematográfica estão a serviço da história. Passar as
informações, portanto, é o mais importante. 2) O estilo encoraja o espectador a construir uma
noção bem definida de tempo e espaço. Desse modo:

28

One involving heterosexual romance (boy/girl, husband/wife), the other line involving another atmosphere –
work, war, a mission or quest, other personal relationships. Each line will possess a goal, obstacles and a climax.
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A relação temporal de cada cena com sua predecessora será sinalizada cedo
e inequivocadamente. (...). A iluminação deve destacar figura do fundo; a
cor deve definir os planos; em cada um, o centro de interesse da história
estará perto do centro do quadro. A gravação do som é aperfeiçoada para
permitir o máximo de clareza dos diálogos. Os movimentos de câmera visam
criar um espaço não ambíguo e volumoso29 (p. 163).

3) O estilo clássico consiste em um número limitado de dispositivos técnicos, organizados
num paradigma estável. Por exemplo, grande parte das cenas começa com um plano de
exposição30 para oferecer uma noção do local onde os personagens se encontram. As técnicas
para filmar os diálogos também são bem recorrentes, como no caso do campo/contracampo31.

Já no caso da narrativa de cinema de arte, há um espaço muito maior para imprecisões e
ambiguidades. Aqui, a clareza e objetividade não são prerrogativas e os filmes podem deixar
lacunas que somente a imaginação do espectador poderá preencher. Na narrativa “de arte”, as
estruturas de causa e efeito não são bem amarradas, podendo resultar “numa construção
episódica da trama e um destaque da dimensão simbólica do filme através da ênfase nas
flutuações da psicologia do personagem32” (p. 206). É o personagem, com seus conflitos
morais, sociais e psicológicos, mais que as peripécias da trama que realmente interessa a esse
tipo de narrativa. O personagem da narrativa de arte não possui necessariamente metas a
cumprir nem objetivos a alcançar. Ele não precisa ser claro a respeito de suas motivações, e
nem todas as causas e consequências de suas ações precisam ser justificadas, ou mesmo
exibidas. Por exemplo, em O Anjo Exterminador (El ángel exterminador, 1962), conhecido
filme de Luis Buñuel, os personagens não conseguem sair de uma sala – o motivo para isso
jamais é esclarecido pelo filme, já que o mais importante é crítica social derivada do
incidente.

29

Each scene’s temporal relation to its predecessor will be signaled early and unequivocally (…). Lighting must
pick out figure from the ground; color must define planes; in each shot the center of story interest will be near
the center of the frame. Sound recording is perfected to allow for maximum clarity of dialogue. Camera
movements aim to create an unambiguous, voluminous space.
30
No original, establishing shot. “(...) um plano bem aberto (geralmente um plano de conjunto), situado de
preferência no início da cena e que permite ao espectador ter conhecimento do conjunto da ação cênica, à qual os
planos mais parciais que compõem a cena serão referidos mentalmente” (AUMONT; MARIE, 2003, p. 108).
31
Tipo de raccord no qual “o segundo plano representa o objeto olhado pelo personagem apresentado no
primeiro – podendo esse objeto ser ele próprio um personagem que olha o primeiro (ou não)” (AUMONT;
MARIE, 2003, p. 251).
32
an episodic construction of the syuzhet, and an enhancement of the film’s symbolic dimension through an
emphasis on the fluctuations of character psychology.
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Aqui, o recurso do deadline não é importante e o final do filme não é “anunciado” como no
modelo clássico, quando o público sempre sabe quando as coisas se encaminham para uma
resolução. Na narrativa de arte o filme pode acabar inesperadamente deixando “pontas
soltas”. Esse tipo de narrativa também possui, em geral, um grau mais elevado de
autoconsciência, sinalizando para o espectador que o que ele vê é uma construção. Desse
modo, os recursos como montagem, fotografia, escala de planos, etc., chamam atenção para
si, por exemplo, com falsos raccords33, abuso das cores, som não sincronizado, entre outros
que acabaram tornando-se marcas conhecidas de uma escola ou de um autor. Esses recursos
também serão levados em consideração durante a análise.

33

O raccord é “um tipo de montagem na qual as mudanças de plano são, tanto quanto possível, apagadas como
tais, de maneira que o espectador possa concentrar toda a sua atenção na continuidade da narrativa visual”
(AUMONT; MARIE, 2003, p. 251). No falso raccord, evidentemente, essa preocupação não acontece.
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2. O CINEMA NA HISTÓRIA: O LUGAR DE SENSO E O LEOPARDO NA OBRA DE
LUCHINO VISCONTI
Há muito compreendemos que a arte não se produz no vácuo, que
nenhum artista é independente de seus antecessores e modelos, que ele,
não menos do que o cientista ou o filósofo, é parte de uma tradição
específica e trabalha dentro de um campo estruturado de questões. Tanto
o grau de maestria dentro desse enquadre quanto a liberdade de
modificar suas rigorosas regras, pelo menos em certos períodos, fazem
parte, presume-se, da complexa régua com a qual sua realização é
medida.
Ernst Kris

O nome de Luchino Visconti (1906-1976) aparece hoje entre os grandes diretores do cinema
italiano. Ao lado de Roberto Rossellini, Frederico Fellini, Michelangelo Antonioni, somente
para citar alguns exemplos, Visconti encontra-se consagrado, tendo conquistado seu lugar
como autor34 na história do cinema mundial. O lançamento de Senso - Sedução da Carne
(Senso), em 1954 e O Leopardo (Il Gattopardo), em 1963 foram fundamentais para esta
consagração. Foi com Senso que Visconti abordou pela primeira vez o tema da decadência da
aristocracia europeia, que passaria a ser recorrente na sua filmografia. Mais tarde, O Leopardo
viria confirmar esta tendência e torná-lo definitivamente conhecido pela alcunha de “o
cronista da decadência”. Estas duas obras sintetizam os traços principais do trabalho de
Visconti: sua interpretação crítica da História, seu pessimismo, sua preocupação com
reconstituição de época e seu estilo, que transformava as histórias trágicas de personagens
atormentados em grandes espetáculos cênicos.

Primeiro filme colorido de Visconti, Senso é ambientado na região do Vêneto, no ano de
1866, uma data importante do Risorgimento35 - nome dado ao processo de unificação italiana.
No período retratado no filme, a Itália já existia enquanto Estado unificado, porém a região do
Vêneto (norte do país) ainda se encontrava sob o domínio da Áustria, que a governava desde o
Congresso de Viena em 1815. O filme é uma adaptação do conto homônimo do escritor
Camillo Boito, publicado em 1883, e narra o romance entre a condessa Livia Serpieri (Alida
Valli), uma mulher italiana casada, e o oficial austríaco Franz Mahler (Farley Granger).

34

A autoria no cinema é tradicionalmente vinculada à política dos autores, pensamento desenvolvido nos anos
de 1950 pelos então críticos François Truffaut, Jacques Rivette, Claude Chabrol entre outros, através,
principalmente, de artigos publicados na revista francesa Cahiers du Cinéma. Para a política dos autores, um
diretor só é considerado autor quando se envolve em todos os processos de realização do filme e tem suas marcas
temáticas e estilísticas reconhecíveis em sua obra.
35
Ressurreição
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O Leopardo é adaptado do romance homônimo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, publicado
postumamente em 1958. Narra a história do príncipe siciliano Dom Fabrizio di Salina (Burt
Lancaster) e de sua família durante as lutas para anexação da Sicília ao reino na Itália. A
história se inicia em 1860, momento anterior, portanto, ao narrado em Senso, quando
Garibaldi e seus partidários estão conquistando o sul da Itália. No filme não fica explícita a
data do término da história, embora se possa inferir que ela se estende por aproximadamente
dois anos, já que a Sicília já foi conquistada ao final da narrativa36. Durante este período, são
mostrados os esforços do príncipe para adaptar-se aos novos tempos.

A simplicidade da fábula das duas obras contrasta com a riqueza da narrativa e o apuro visual
– aspectos que serão devidamente explorados no capítulo seguinte. Neste momento, o
importante é ressaltar como esses filmes ajudaram a forjar a carreira e a reputação de Visconti
nas décadas de 1950 e 1960. O documentário The life and times of count Luchino Visconti,
produzido pela rede de televisão britânica BBC, em 2003, expõe alguns detalhes da vida e da
obra do diretor e seus primeiros minutos relatam de forma sucinta e clara as características
mais marcantes de seu cinema:

Os passionais e operísticos filmes de Luchino Visconti recriaram a História
com múltiplas camadas de intensidade. Visconti testemunhou muitos dos
grandes eventos do século XX e sua visão única é fortemente baseada em
sua própria experiência pessoal. Ele traz a mesma escala épica para cada
história, embora a grandeza do estilo jamais encubra a humanidade dos
temas37.

Ao longo de sua carreira, Visconti dirigiu vinte filmes38 e, embora as características acima
citadas estejam, em alguma medida, presentes na maior parte deles, seria enganoso pensar que
se trata de uma obra completamente homogênea. Visconti nem sempre foi o “cronista da
decadência”, mas tratou de temáticas variadas, iniciando seu trabalho no contexto do neo36

A anexação da Sicília ao reino da Itália ocorreu em 1861. Embora Visconti não aborde no filme, o romance de
Lampedusa se estende até o ano 1910, após da morte do príncipe de Salina.
37
Luchino Visconti passionate and operatic films recreated History with a multicoated intensity. Visconti
witnessed many of the great events of the 20th century and his unique vision is based closely on his own personal
experience. He brings the same epic scale to each of the stories, yet the grandeur of the style never obscures the
humanity of the subjects.
38
Obsessão (Ossessione, 1943), Dias de Glória (Giorni di gloria, 1945), A Terra Treme (La Terra Trema,
1948), Appunti su un fatto di cronaca (1951), Belíssima (Belissima, 1951), Nós, as mulheres (Siamo Donne,
1953), Senso- Sedução da carne (Senso, 1954) Noites Brancas (Le Notti Bianchi, 1957), Rocco e seus irmãos
(Rocco i suoi fratelli, 1960), Boccaccio ’70 (idem, 1962), O Leopardo (Il Gattopardo, 1963), Vagas estrelas da
Ursa (Vague stelle dell’Orsa..., 1965), As Bruxas (Le Streghe, 1967), O estrangeiro (Lo Straniero, 1967), Os
Deuses Malditos (La Caduta degli Dei, 1969), Alla ricerca di Tadzio (1970), Morte em Veneza (Morte a
Venezia, 1971), Ludwig (idem, 1972), Violência e Paixão (Gruppo di famiglia in un interno, 1974) e O inocente
(L’innocente, 1976).
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realismo italiano. Ele ficou conhecido dentro deste movimento antes de começar a tratar da
derrocada da nobreza nos seus filmes. A passagem do neo-realismo para o decadentismo, ao
contrário do que possa parecer a princípio, não foi um ruptura total, mas um processo gradual
no qual estavam envolvidos não somente os interesses artísticos e profissionais de Visconti,
mas o contexto de cada época. Nas páginas seguintes tentaremos demonstrar que, embora seja
possível, a grosso modo, dividir a filmografia de Visconti em duas “fases”, um olhar mais
atento irá explicitar que, mesmo em seus filmes mais próximos ao neo-realismo existem
elementos conhecidos de sua fase decadentista, como a exploração dos elementos de mise en
scène – especialmente no uso da profundidade de campo – na busca pela beleza e por uma
composição cuidadosa dos cenários, o pessimismo e a melancolia. Do mesmo modo, os
chamados filmes decadentistas mantêm a crítica social e o humanismo característico do seu
período anterior. Assim como os personagens de seus filmes, o realizador, a seu modo muito
particular, desafiou e seguiu o próprio tempo.

2.1. O NEO-REALISMO ITALIANO: BREVE CONTEXTUALIAZAÇÃO

O neo-realismo italiano foi um movimento surgido no período logo após a Segunda Guerra
Mundial, quando cineastas como Roberto Rossellini, Vittorio de Sica, o próprio Visconti,
entre outros, julgaram necessário abordar em suas obras a difícil situação econômica e social
em que o país se encontrava. “Não há dúvida que a Libertação e as formas sociais, morais e
econômicas que ela tomou na Itália desempenharam um papel determinante na produção
cinematográfica” (BAZIN, [1948] 1991, p.233-234). A Itália do pós-guerra era um país
devastado e sua população sofria as consequências do desemprego e das péssimas condições
de vida. Os cineastas então passaram a julgar seu dever denunciar a dura realidade social do
país, através de filmes que demonstrassem e analisassem os problemas da Itália.

Entre as características do neo-realismo, podemos incluir a abordagem de temáticas sociais
como as consequências da guerra e do fascismo, o desemprego e a pobreza. Os filmes do
período também eram geralmente marcados pelo humanismo, preocupando-se em mostrar
com sensibilidade o modo de vida, os hábitos e os dramas pessoais do povo italiano. De
acordo com Bordwell e Thompson (2003), embora a filmagem em locação seja uma das
características estilísticas mais conhecidas e marcantes do movimento, era comum os filmes
apresentarem também muitas cenas em estúdio. Em ambos os casos, o som era pós
sincronizado, técnica já amplamente difundida no cinema italiano. A utilização de atores não
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profissionais também faz parte do cânone neo-realista, mas em muitos casos o elenco era
composto também por artistas conhecidos do público. Ainda de acordo com Bordwell e
Thomposon, a edição dos filmes seguia o modelo clássico de Hollywood e utilizava a música
de forma empática, para sublinhar as emoções em cena. Os filmes também faziam muito uso
das elipses. “Filmes neo-realistas frequentemente saltam causas importantes para os eventos
que vemos39” (BORDWELL; THOMPSON, [1994] 2003, p. 363). Um exemplo dado pelos
autores está no filme Paisà (idem, 1946), de Roberto Rossellini. Nele, “o massacre de uma
família da zona rural pelos alemães é revelado com uma rapidez surpreendente: num
momento os guerrilheiros estão no campo à espera de um avião e, na próxima cena, eles
encontram um bebê chorando ao lado dos corpos de seus pais40” (p. 363). Além disso, muitos
desses filmes abarcavam uma variedade de tons, por exemplo, passando da comédia leve para
o drama e a violência na cena seguinte. Cabe a ressalva que embora esses sejam os atributos
mais marcantes das produções neo-realistas, amplamente citados na literatura especializada,
não devemos ficar com a impressão de que o movimento seguiu completamente um dogma.

Importante também destacar que algumas das características acima citadas não tinham um
caráter puramente ideológico. A Segunda Guerra mundial havia destruído a ainda iniciante,
mas eficaz indústria cinematográfica italiana. Antes da guerra, o cinema na Itália era, em
grande parte, associado à Cinecittà, um complexo de estúdios de gravação situado nos
arredores de Roma construído com verbas públicas pelo governo de Mussolini, em 1937.
Consta que desde a inauguração da Cinecittà até o ano de 1943, mais da metade de todos os
filmes realizados na Itália foram filmados no estúdio (BORDWELL; THOMPSON, [1994]
2003, p.277). A ditadura fascista de Mussolini estimulava na produção nacional como forma
de autopromoção, encorajando investimentos do setor privado e dando incentivos para as
companhias de cinema italianas através de leis protecionistas que limitavam a entrada e
circulação de produções estrangeiras no país. A queda de Mussolini e a derrota da Itália na
Segunda Guerra desmantelou todo o circuito de produção. Na biografia dedicada a Visconti,
Laurence Schifano (1987) pincela a realidade caótica daquela época, explicando que “Em
Roma, os estúdios da Cinecittà, criação e símbolo do fascismo, tinham sido transformados,
poucos dias após a Libertação, em campo de refugiados” (p.213).
39

Neorealist films often skip over important causes for the events we see.
the Germans' massacre of a farm family is revealed with startling suddenness: at one moment the partisan
guerrillas are in the field awaiting a plane, and, in the next scene, the guerrillas discover a baby crying beside the
bodies of his parents.
40
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Apesar do governo autoritário exercido durante o período fascista, as produções da Cinecittà
não se limitavam a propaganda a favor do Duce. Conhecidos como “filmes de telefone
branco” em referência ao visual requintando e asséptico do estúdio, eram obras sem nenhum
conteúdo político explícito, voltadas para o entretenimento. A maioria dividia-se entre
melodramas românticos e comédias cujo escapismo e distância dos problemas sociais seriam
desprezados pelos neo-realistas. Deste modo, o cânone neo-realista nasceu justamente para
contrapor um tipo de cinema que não tinha mais lugar diante da nova – e sombria – realidade
social do país. Em geral, considera-se que Roma, Cidade Aberta (Roma, città aperta, 1945)
de Roberto Rossellini inaugurou o movimento. Filmado logo após a libertação da Itália, em
condições bastante precárias, o filme aborda, através de um conjunto de personagens
marcantes, a difícil situação do povo italiano durante os últimos dias de ocupação nazista.
Através de histórias tristes de heroísmo de alguns e queda de outros, Roma, Cidade Aberta
constrói um panorama lúcido e comovente dos sacrifícios de quem lutou na resistência, da
morte dos inocentes e da tragédia de quem optou por colaborar com os invasores. Além da
temática fortemente engajada, o filme contém um grande número de cenas em locações
exteriores – mostrando uma Roma em ruínas, destruída pela guerra – e atores praticamente
desconhecidos – à exceção de Anna Magnani, que interpreta a personagem Pina.

Antes de Roma, Cidade Aberta, porém, Visconti havia realizado, em 1943, seu primeiro
filme, Obsessão (Ossessione), que já apresentava algumas características mais tarde
associadas ao movimento neo-realista, como o pano de fundo social e filmagens em locação.
Alguns pesquisadores afirmam que o próprio termo “neo-realismo” nasceu a partir desse
filme (BORDWELL; THOMPSON, [1994] 2003, p.367; SCHIFANO, 1987, p.185;
VALENTINETTI, 2006, p.29). Obsessão é uma adaptação do romance do escritor norteamericano James M. Cain, The Postman Always Rings Twice, publicado em 1934. O filme
narra a história de Giovanna (Clara Calamai), uma mulher insatisfeita com seu casamento,
que planeja com seu amante, Gino (Massimo Girotti), o assassinato do marido. Também estão
presentes neste filme características que seriam recorrentes nas obras posteriores de Visconti,
como a meticulosidade da mise en scène, o pessimismo e a impotência dos seres humanos
diante de seu destino – neste caso representado pela incapacidade de Giovanna e Gino de
escaparem das mazelas de sua classe social. O filme sofreu muitos problemas com a censura,
devido à crueza com a qual retratava a vida das classes trabalhadoras do país e sua exibição
foi proibida em diversas cidades. É uma anedota conhecida que, na sua primeira exibição,
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Vittorio Mussolini, filho do Duce, saiu indignado da sala de projeção enquanto exclamava:
“Isso não é a Itália!” (SCHIFANO, 1987, p.188). Segundo Bordwell e Thompson ([1994]
2003), a maior parte dos filmes neo-realistas suscitava uma reação similar em muitos:

O retrato de um país desolado, indigente, indignou políticos ansiosos por
provar que a Itália estava no caminho para a democracia a prosperidade. A
Igreja Católica condenou muitos filmes por seu anticlericalismo e seu retrato
do sexo e da vida das classes trabalhadoras. Esquerdistas atacaram os filmes
por seu pessimismo e falta de comprometimento político explícito41 (p.361).

Talvez por isso, a maioria dos filmes neo-realistas não alcançou sucesso de público. Não foi
diferente com o filme seguinte de Visconti, A Terra Treme: Episódio do Mar (La Terra
Trema: Episodio del Mare), de 1948. O subtítulo Episódio do Mar é consequência do desejo
inicial de Visconti de fazer uma trilogia sobre a vida dos trabalhadores da Itália, porém este
projeto ficou inconcluso. Seu filme mais representativo do período neo-realista, A Terra
Treme é uma obra sobre a vida dos pescadores da cidade de Acitrezza, na Sicília. Foi filmado
em locação, na própria Sicília, utilizando como cenários as próprias casas dos trabalhadores,
seus barcos e demais instrumentos de trabalho, fato informado por um letreiro logo no início
do filme. Para reforçar essa impressão de realidade, os personagens foram interpretados pelos
moradores da cidade, que falavam seu próprio dialeto. É um filme com forte conteúdo político
– já explícito também no letreiro inicial que afirma que aquela será uma história de
“exploração do homem pelo homem”, e narra a desintegração da família Valastro em sua vã
tentativa de melhorar suas condições de trabalho. É uma obra que, em termos visuais, também
possui traços normalmente associados ao decadentismo de Visconti, como a riqueza das
composições, que buscavam impressionar pela beleza, mesmo que os objetos filmados fossem
as casas simples dos pescadores. “Poucas imagens neo-realistas são compostas com tanta
autoconsciência quanto aquelas em A Terra Treme42” (BORDWELL;THOMPOSON, [1994]
2003, 362). O filme conseguiu um financiamento através do Partido Comunista italiano –
Visconti era comunista e, durante a guerra, atuou na resistência contra o fascismo – mas os
atrasos nas filmagens comprometem o orçamento e ele recorre ao seu patrimônio particular
para continuá-las. Posteriormente, encontra nova parceria na produtora Universalia
Produzione. A excelente situação financeira de sua família foi fundamental para estes
41

The portrait of a desolate, poverty-stricken country outraged politicians anxious to prove that Italy was o n the
r o a d to democracy and prosperity. The Catholic Church condemned many films for their anticlericalism and
their portrayal of sex and working-class life. Leftists attacked the films for their pessimism and lack of explicit
political commitment.
42
few Neorealist images are as self-consciously composed as those in La Terra Trema.
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primeiros anos de trabalho de Visconti, permitindo-o terminar A Terra Treme do modo que
desejava.

Apresentado na Mostra de Veneza, A Terra Treme gerou reações violentas de repúdio de um
público chocado. “O filme provocou um pandemônio. Berros, assobios, protestos e todo tipo
de insultos pessoais contra Visconti” (SCHIFANO, 1987, p. 246). A polêmica não é de todo
surpreendente, considerando a aguda crítica social presente no filme e o momento de sua
exibição – em 1948 o conservador Partido Democrata Cristão chegava ao poder na Itália e
uma das principais objeções dos direitistas a A Terra Treme – assim como a muitos outros
filmes do período – era que ele prejudicava a imagem da Itália no exterior. “O filme será
distribuído somente em maio de 1950, numa edição cortada e dublada em italiano (...) todavia,
circula muito pouco e com pouquíssimo êxito” (VALENTINETTI, 2006, p.46). Apesar disso,
Visconti consegue construir uma reputação sólida no meio artístico e intelectual do qual fazia
parte.

2.2. SENSO E A “TRAIÇÃO” AO NEO-REALISMO

Em 1954, quando Senso foi lançado, o contexto de produção de cinema na Itália era bem
diferente de quando o neo-realismo nasceu. O país estava empenhado na reconstrução do pósguerra e com os Estados Unidos investindo dinheiro na Europa Ocidental para fazer oposição
à então URSS na Guerra Fria, o clima dos anos de 1950 era de mais otimismo. Tal como os
“filmes de telefone branco” pareceram anacrônicos diante da devastação imediatamente
posterior à guerra, a crueza do neo-realismo também não parecia se encaixar no novo
contexto. Os filmes vindos de Hollywood eram populares na Itália como o neo-realismo
jamais fora. O público parecia interessado em ver tipos diferentes de histórias e,
politicamente, o governo italiano estava ansioso para alimentar o clima de otimismo, baseado
na ideia que a Itália se encaminhava para a modernização e prosperidade. Assim, apesar de
contar com alguns ardorosos defensores, como o crítico e roteirista Cesare Zavattini,
conhecido colaborador de Vittorio de Sica, o neo-realismo estava se esgotando. Ainda assim,
o último longa metragem de Visconti, Belíssima (Belissima, 1951), que conta a melancólica
história de Madalena (Anna Magnani), uma mulher obcecada por fazer de sua jovem filha
uma estrela de cinema, ainda guardava semelhanças com o movimento, muito embora o gosto
pelo diretor pelo melodrama já estivesse insinuado neste filme.
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Gradualmente, outros elementos foram incorporados ao cinema da época. Em Arroz Amargo
(Riso Amaro, 1949) de Giuseppe de Santis, as questões sociais apresentam-se mais como um
pano de fundo para uma história de crime e suspense. O mesmo Vittorio de Sica de Ladrões
de Bicicleta (Ladri di Biciclette, 1948), um filme icônico do movimento, com praticamente
todas as suas características definidoras, como as filmagens externas, o uso de atores
amadores, entre outras, produziu poucos anos mais tarde o filme Milagre em Milão (Miracolo
a Milano, 1951), cujo tom de fábula e flerte com o fantástico denotam um otimismo não
comumente associado ao neo-realismo. Curiosamente, o próprio Visconti chegou a criticar o
elemento fantástico do filme, condenando evasões da “realidade”.

Intransigente diante da restauração conservadora e puritana que se instala na
Itália nos anos cinquenta, Visconti não é menos severo com relação ao clima
de conformismo cultural (...). No debate aberto no seio do partido comunista
sobre a sufocação do neo-realismo, é o primeiro a criticar as imagens
folclóricas e sentimentais, a insipidez das comédias tipo Pão, amor e
fantasia43, que tranquilizam e põem todo mundo de acordo. (SCHIFANO,
1987, p. 261).

Como se pode notar, o que Visconti criticava era o escapismo, a fantasia, que, segundo ele,
voltavam a dominar o cinema italiano e não suscitavam um posicionamento crítico no
público. Isso não significa que ele desejava manter qualquer “purismo” neo-realista.
Ideologicamente, Visconti afinava-se ao movimento, mas suas escolhas formais e estéticas
sempre contrastaram com, por exemplo, a crueza e simplicidade de Rossellini em Roma,
Cidade Aberta. Com Visconti, a pobreza do cenário não era obstáculo ao rebuscamento de sua
mise en scène. Portanto, sua noção de “realismo” – e que ele defendia para o cinema – “...
vem, cinematograficamente, dos seus mestres declarados, von Stroheim e Renoir, e,
literariamente, do realismo dos Oitocentos e do início dos Novecentos (isto é, o Romantismo,
o Naturalismo, o ‘verismo’ de Mann ou de Proust) e é só verídica documentação da
realidade” (VALENTINETTI, 2006, p. 50). Senso, porém, tinha uma carga de espetáculo
muito acentuada, aparentando uma ruptura radical com tudo que Visconti havia feito antes e,
provavelmente, foi esta a principal causa da acusação que ele sofreu de “traição” ao neorealismo.

De acordo com Michèle Lagny (2002), a imagem que a produção cinematográfica que
Visconti possuía vai mudar a partir de Senso e gerar intensa controvérsia:
43

Pane, amore e fantasia. Filme de 1953, dirigido por Luigi Comencini, conta as aventuras amorosas do
mulherengo Antonio Carotenuto, um marechal aposentado.
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é a passagem do ‘primeiro Visconti’, herói do neo-realismo, ao ‘segundo’,
aquele das mises en scène espetaculares, da história de dimensões trágicas,
na qual a música possui um papel crescente. Influenciadas pelo
‘melodrama’, no sentido italiano do termo, as tramas são geralmente
inseridas na grande História, que se torna um personagem central de seus
filmes44 (p.49).

Para o diretor que construíra sua reputação com filmes que retratavam a vida das classes
populares da Itália da época, Senso, suntuoso e narrando a vida de aristocratas do século XIX
pode parecer um grande choque. Mas é preciso também lembrar que, a própria produtora do
filme, a Lux, desejava fazer dele que fosse uma espécie espetáculo artístico – a década de
1950 foi a época de ouro dos musicais de Hollywood que, diante da concorrência da televisão,
buscava fazer filmes grandiosos como forma de atrair o público para as salas de cinema. A
Itália não estava alheia a essas questões. Somente no ano de 1954, estrearam Carmem Jones
de Otto Preminger, Nasce uma estrela (A star is Born) de George Cukor e Sete noivas para
sete irmãos (Seven brides for seven brothers) de Stanley Donen, o mesmo diretor do clássico
Cantando na Chuva que havia estreado com sucesso dois anos antes. Apesar da grande
variedade de temas – da despreocupada comédia representada por Sete noivas para sete
irmãos ao trágico Carmem Jones, este inclusive inspirado na ópera Carmem de Bizet cuja
música faz parte da trilha do filme - são todos musicais luxuosos com grande riqueza cênica.
Além disso, a própria Itália tinha alguma tradição nos épicos históricos – muito antes de Cecil
B. DeMille realizar Cleópatra (Cleopatra, 1934) e Sansão e Dalila (Samson and Delilah,
1949), nos primeiros anos do cinema a Itália tinha se inspirado no imaginário do Império
Romano para produzir épicos como Quo Vadis de Enrico Guazzoni em 1913 e Cabiria de
Giovanni Pastrone em 1914, ambos sucessos internacionais. Para o público e crítica, portanto,
o estranhamento não vinha do fato de que Senso havia sido concebido como uma obra
luxuosa, mas que o Visconti de Obsessão e A Terra Treme o tivesse realizado.

Mesmo acreditando que esta passagem não se deu de forma radical, nem inaugurou um
Visconti totalmente novo, é preciso reconhecer que a partir de Senso o cinema de Visconti se
torna ainda mais pessoal, uma vez que ele volta-se para o universo de sua própria classe.
Nascido em uma família aristocrática, sua infância e adolescência foram cercadas de
privilégios – babás, professores particulares, cavalos e castelos – dotando-o de um grande
44

c’est la passage du ‘premier Visconti’, héros du néo-réalisme, au ‘second’, celui des mises en scène
spectaculaires d’histoire aux dimensions tragiques, où la musique prend une place croissante. Influencées par le
‘mélodrame’, au sens italien du terme, les intrigues sont généralement insérées dans la grande histoire, qui
devient un personnage central de ses films.
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conhecimento do universo que procurou narrar, assim como de uma enorme familiaridade
com a arte. Todo este conhecimento está presente em seus filmes, nos quais os detalhes do
cotidiano das famílias aristocráticas são cuidadosamente retratados. Com Senso e,
posteriormente, com O Leopardo, além dos filmes da chamada trilogia alemã, ele procurou,
através da sua interpretação de fatos e momentos da história, contar a decadência da
aristocracia europeia em filmes marcados pela combinação de um belíssimo espetáculo visual
aliados a uma visão pessimista do mundo, do tempo e da História. A desesperança, a
impossibilidade de escapar às mudanças impostas pelos “novos tempos” e morte são temas
retratados a partir dos dramas pessoais de personagens, em geral, profundamente conscientes
dos processos históricos nos quais estão inseridos.

Grande parte da controvérsia gerada pelo filme também vem do fato dele revisitar –
desconstruir - um período fundamental da História italiana, o Risorgimento. Os anos de
fascismo haviam ajudado a construir o mito do Risorgimento como um movimento heroico e
popular de formação do Estado italiano. Era o ensinado nas escolas – comparável com o
famoso e fictício “independência ou morte!” no caso do Brasil. Certamente todas as nações
constroem seus mitos fundacionais e, na época de Senso, o apelo nacionalista do
Risorgimento ainda era forte e baseava-se principalmente na versão do importante historiador
italiano Benedetto Croce (1866-1952), que interpretou o processo como a união perfeita da
diplomacia do rei piemontês Vittorio Emmanuel e seu primeiro ministro conde de Cavour
com a euforia popular representada por Garibaldi e seus “camisas vermelhas”. Em disputa
com esta versão estava a interpretação de Antonio Gramsci (1891-1937) – muito diferente, já
que Gramsci foi, assim como Visconti, marxista além de co-fundador do Partido Comunista
italiano. Para Gramsci o Risorgimento havia sido uma revolução fracassada do ponto de vista
da participação popular e tinha feito muito pouco pelos camponeses italianos, que ficaram à
margem do processo.

A disputa entre as interpretações variantes do Risorgimento era parte do contexto político e
cultural da Itália após a Segunda Guerra. O fim da ditadura fascista de Mussolini havia aberto
possibilidades de questionamentos e as ideias de Gramsci, que tinha morrido em uma prisão
fascista, começaram a ganhar espaço.

As ideias de Gramsci se enraizaram após o período fascista, quando os
italianos sentiram uma grande necessidade de afirmar sua identidade
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nacional e acertar as suas contas com o passado. Um dos resultados do
debate que se seguiu, foram doze filmes realizados entre 1949-54, nos
quais o Risorgimento foi apresentado de uma forma ou de outra. A
maioria deles atraiu pouca atenção. O Senso de Visconti foi uma exceção
(BACON, 1998, p.69) 45.

Senso endossa a interpretação de Gramsci e, apesar da visão crítica de Visconti estar clara no
filme, é importante destacar que seu processo de realização foi repleto de conflitos. Senso foi
produzido pela Lux Film, uma das maiores companhias de cinema da Itália, estabelecida
desde a década de 1930, ainda sob o regime fascista, fruto dos incentivos que aquele governo
deu ao cinema nacional. Naturalmente, a Lux Film tinha suas preocupações com a
rentabilidade do filme, principalmente porque os filmes nacionais tinham que disputar o
público diante da concorrência com Hollywood. Isso levou a Lux a interferir na duração, no
título do filme e em algumas cenas consideradas “perigosas”.

O maior problema enfrentado pelos produtores de cinema italianos naquela época era a
censura. Estava em vigor a Lei Andreotti de 1949, que entre outras intervenções previa a
censura prévia dos roteiros dos filmes e proibia a exportação de qualquer filme que pudesse
dar, na opinião do governo, uma impressão errada sobre o país (GRINDON, 1994). Diante da
pressão da censura, Visconti precisou excluir cenas e alterar o final desejado por ele para o
filme. Senso termina com a execução de Mahler, mas o final planejado por Visconti era outro.
Para ele, o que poderia acontecer com Mahler não era importante, ele queria terminar o filme
com Livia, após ter denunciado seu amante, caminhando desesperada em meio aos soldados
austríacos que estariam comemorando a vitória em Custoza. Um destes soldados gritaria
“Vida longa à Áustria!” e esta seria a cena final. A Lux, preocupada com a censura, pediu
uma mudança e o filme apenas mostra Livia caminhando sozinha e, logo depois, vem a cena
de Mahler sendo executado por traição. O próprio Visconti diz: “Eu tive que cortar. O
negativo foi queimado (...). Tentei fazer o menor mal possível, mas para mim aquele não é o
fim de Senso46”. Visconti também queria que o filme se chamasse “Custoza”, enfatizando
ainda mais o lado pessimista do Risorgimento.

45

Gramsci`s ideas took root after the fascist period when Italians felt a great need to affirm their national identity
and settle their accounts with the past. One result of the ensuing debate was twelve films made in 1949-54, in
which the Risorgimento featured in one way or another. Most of them garnered little attention. Visconti`s Senso
was an exception.
46
“J’ai dû couper. On a brûlé le négatif. (...) J’ai tâché de faire le moins mal possible, mais pour moi ce n’était
pas cela la fin de Senso.” VISCONTI, Luchino. Depoimento [março de 1959] Paris: Cahiers du Cinéma, n. 93.
Entrevista concedida a Jacques Doniol-Valcroze e Jean Domarchi.
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Na fase de edição o produtor sugeriu ao todo quinze cortes e Visconti
teve lutar ferozmente para manter a unidade do seu filme. Os pedidos
foram feitos aparentemente mais para evitar a censura e cortar o filme
para uma duração comercialmente adequada, do que para dobrar-se a
escrúpulos ideológicos ou morais. Visconti, no entanto, salientou a
necessidade de manter a clareza e a coerência narrativa de seu filme.
Muitas dessas mudanças refletiam o conteúdo político explosivo filme: o
Risorgimento era um ponto sensível para a Itália oficial e seu exército
(BACON, 1998, p.67)47.

Mesmo ferindo suscetibilidades, com Senso, Visconti finalmente alcançou algum sucesso
comercial. E, apesar de ignorado no Festival de Veneza – quando perdeu o Leão de Ouro48
para Romeu e Julieta de Renato Castellani – o filme “... acabará sendo adotado como símbolo
de uma batalha político-cultural que retrata a situação da Itália daquele momento”
(VALENTINETTI, 2006, p. 67). Como se pode notar, portanto, uma análise mais cuidadosa
nos revela que as rupturas entre o ‘primeiro’ e o ‘segundo Visconti’ estão longe de ser
radicais. Como já foi dito, mesmo em seus primeiros filmes é possível perceber a preocupação
estética e a busca pelo belo que viriam dominar sua fase posterior. O pessimismo e o tom de
crítica social também se mantêm, assim como os personagens infelizes e atormentados. A
diferença é que se em Obsessão e A Terra Treme era a pobreza que os aprisionava, em Senso,
e também em O Leopardo, é a História.

2.3. A CONSAGRAÇÃO COM O LEOPARDO

Em 1963, quase dez anos depois do controverso lançamento de Senso, Visconti retoma a
temática do Risorgimento abordada naquele filme com aquela que se tornará sua obra mais
conhecida: O Leopardo. Ambientado no mesmo contexto de transformação histórica que seu
antecessor, porém num momento anterior, o filme marca definitivamente a fase decadentista
de seu realizador. É verdade que, nessa época, Visconti já era um cineasta conhecido, cuja
reputação - apesar das polêmicas que suas posições políticas e escolhas artísticas,
consideradas ousadas para a época, suscitavam - era de competência. Antes de O Leopardo,
ele havia conquistado grande sucesso de público com Rocco e seus irmãos (Rocco i suoi
Fratelli, 1960), filme sobre as atribulações de uma família de trabalhadores rurais do sul da
47

In the editing stage the producer suggested altogether fifteen cuts, and Visconti had to fight fiercely to
preserve the unit of his film. The requests apparently were made to avoid censorship and to cut the film to a
commercially suitable length, rather than to bend to ideological or moral scruples. Visconti, however, stressed
the need to maintain the narrative clarity and coherence of his film. Many of these changes reflected the film’s
political explosiveness: Risorgimento was a sore point for official Italy and its army.
48
Visconti só ganharia o prêmio mais de dez anos depois, com Vagas estrelas da Ursa, em 1965.
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Itália que vai buscar melhores condições de vida em Milão. Rocco é, ao mesmo tempo, um
retorno à temática das condições de vida e trabalho das classes pobres da Itália e a
manutenção do espetáculo e da grandiloquência presentes em Senso. É ambientado em um
momento contemporâneo, mas sua narrativa se concentra na decadência de uma família e não
se furta a mostrar cenas de grande carga emocional; retorna ao preto e branco, mas busca a
beleza na encenação, a exemplo das cenas que exploram a arquitetura gótica da Catedral de
Milão. Rocco pode ser interpretado, portanto, como um híbrido entre os “dois Viscontis” e
mais uma evidência de que não há uma ruptura radical entre as fases do cineasta.

Porém, O Leopardo é um mergulho claro no universo aristocrático que acabou por se tornar
um dos traços mais marcantes de Visconti. “Esses personagens nobres, colocados pela
História em um momento de mudança social, serão encontrados nos filmes seguintes49”
(SANZIO; THIRARD, 1984, p.22). O triunfo do filme na Europa, onde foi bem sucedido
comercialmente e ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes ajudou a projetar ainda
mais o nome do diretor, compensando a má recepção nos Estados Unidos. Ali, o filme
fracassou comercialmente, apesar da presença do ator Burt Lancaster, imposto pelo estúdio
justamente como chamariz de bilheteria, no papel principal, possivelmente devido à estratégia
equivocada de vendê-lo como um novo E o vento levou..., clássico com o qual, salvo a
temática histórica, não possui maiores semelhanças. Ainda assim, O Leopardo conseguiu uma
indicação ao Oscar de melhor figurino50.

A “carreira” de O Leopardo não foi tão atrapalhada pela censura e pelas polêmicas que
rodearam Senso. Apesar de manter a dura crítica ao Risorgimento e não poupar do ridículo a
nova burguesia e a Igreja, o filme foi favorecido por um contexto sociopolítico mais flexível
do que o que Senso precisou enfrentar. A década de 1960 foi um momento de renovações
sociais e culturais em diversos países do mundo e na Itália não foi diferente. A demorcraciacristã começa a perder força e passa a fazer concessões diante da pressão popular. Porém a
própria esquerda italiana passa a se aproximar do governo, incorporando de forma precisa o
tema da acomodação presente em O Leopardo (as coisas precisam mudar para permanecerem
as mesmas). Schifano (1987) interpreta, inclusive, que o pessimismo presente no filme teria
relação com leitura que Visconti fazia da situação política da Itália naquele momento.

49

Ces personnages de nobles, placés par l'histoire à un tournant de société, on les retrouvera dans les films
suivants
50
Os figurinos de O Leopardo foram obra de Piero Tosi, assíduo colaborador de Visconti.

54

Naqueles anos sessenta, que assistem à formação de um governo de
centro-esquerda e à diminuição do peso reacionário da Igreja, Visconti
exprime aqui seu sentimento de desencanto, não só sobre o Leopardo,
mas também sobre a imobilidade das relações sociais da Itália
contemporânea (p.341).

Sanzio e Thirard (1984) reforçam esta interpretação sugerindo que o diretor logo teria visto,
no romance – e recriado no filme – uma situação semelhante de imobilidade política, tanto
durante o Risorgimento quanto o que a Itália vivia nos anos de 1960, pois “a lição irônica,
cínica do velho príncipe, personagem principal do livro (...) encontrava uma ilustração
evidente na condução da vida política51” (p.21). Não há como negar que em O Leopardo há
certo cansaço e cinismo em relação à política. Apesar disso, tratava-se de uma época mais
proveitosa para o cinema italiano – bem como outras formas artísticas – do que a década
anterior. No campo religioso, João XXIII havia assumido o papado no final da década de
1950, e se mostrava um líder mais tolerante que seu antecessor, favorecendo o clima menos
conservador que se formava na Itália. Além disso, o país vivia uma boa fase de crescimento
econômico e expansão do consumo, ideal para o fortalecimento da produção cinematográfica
nacional. “O anticomunismo, a repressão, o clericalismo começam a não mais convir às
necessidades de uma sociedade italiana que se tornara mais industrial52” (SANZIO;
THIRARD, 1984, p. 21). Portanto, segundo Michèle Langy (2002), a década de 1960 foi uma
espécie de era de ouro do cinema italiano, “onde florescem os realizadores do pós-guerra,
chegados à maturidade, e os jovens cineastas, os quais certamente serão influenciados pela
Nouvelle Vague francesa53” (p. 60). De fato, somente nos primeiros anos desta década, a Itália
assistiu ao lançamento da trilogia composta por A Aventura (L’avventura, 1960), A Noite (La
Notte, 1961) e O Eclipse (L’eclisse, 1962) de Michelangelo Antonioni; A Doce Vida (La
Dolce Vita, 1960) e 81/2 (idem, 1963) de Frederico Fellini, além de Garibaldi (Viva l'Italia!,
1961) de Roberto Rossellini, outro realizador italiano que se dedicaria à temática histórica,
porém na televisão54.
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la leçon ironique, cynique, du vieux prince, personnage principal du livre, (…) trouvait une illustration
évidente dans le déroulement de la vie politique.
52
L’anti-communisme, la répression, le cléricalisme commencent à ne plus convenir aux besoins d’une société
italienne qui devient plus industrielle.
53
Où s’épanouissent les réalisateurs d’après-guerre, arrivés à maturité, et de jeunes cinéastes, dont certains vont
être influencés par la Nouvelle Vague française.
54
Rossellini dirigiu, em 1966, o filme O Absolutismo: A Ascensão de Luís XIV (La prise de pouvoir par Louis
XIV) para a rede de televisão francesa ORTF. Para a RAI italiana, dirigiu a minisserie L'età di Cosimo de Medici,
sobre a célebre família Medici. A minissérie é composta por três capítulos e foi exibida originalmente entre 1972
e 1973.
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Depois do sucesso de O Leopardo, a decadência da aristocracia será retratada com mais
regularidade em outras obras de Visconti, marcadamente na chamada trilogia alemã,
composta pelos filmes Os Deuses Malditos (La caduta degli dei) de 1969, Morte em Veneza
(Morte a Venezia) de 1971 e Ludwig (idem) de 1972. Os Deuses Malditos é ambientado
durante a ascensão do nazismo e centrado em torno da família Von Essenbeck, barões
industriais do ramo da fundição. O filme mostra a desintegração da família quando seus
membros gradualmente aderem ao nazismo. Repleto de personagens de caráter duvidoso, Os
Deuses Malditos não hesita em mostrar situações fortes de massacre, pedofilia e incesto num
relato chocante e trágico da sociedade alemã sob o regime de Hitler. Morte em Veneza trata da
paixão platônica do compositor em crise Gustav von Aschenbach (Dick Bogarde) pelo
adolescente Tadzio (Björn Andrésen) durante suas férias em um hotel em Veneza. Uma obra
mais contemplativa, o filme não tem muitos eventos e se concentra em mostrar o lento e
doloroso declínio do compositor que não consegue mais criar a beleza com a música, embora
a tenha diariamente diante dos olhos – representada pelo menino Tadzio. Já Ludwig conta a
vida do personagem-título, último rei da Bavária, da sua coroação até sua morte. Um
personagem angustiado e mentalmente desequilibrado, Ludwig (Helmut Berger) interessa-se
pouco por política. Deseja apenas viver em paz, cultivando sua admiração pelo compositor
Richard Wagner e obcecado em construir castelos cada vez mais grandiosos. Filme
monumental, com mais de quatro horas de duração, Ludwig traça um paralelo melancólico e
comovente entre a incessante busca de seu protagonista pela beleza e sua própria decadência
física e mental. A preocupação com o contexto histórico demonstrada em Senso e O Leopardo
se mantém na trilogia alemã: enquanto Os Deuses Malditos se passa em 1933, momento
chave da ascensão de Hitler, Ludwig retrata o período de 1864 a 1886, da coroação à morte do
rei da Bavária, portanto às vésperas da unificação alemã cujo desastrado reinado de Ludwig
ajudou a acelerar. Somente Morte em Veneza não explora um momento de convulsão política,
embora seja ambientado no início do século XX, provavelmente 1912, ano de publicação do
romance homônimo de Thomas Mann, no qual o filme é baseado.

Além dos personagens aristocráticos e da forte ligação com a História, outras características
de O Leopardo serão encontradas nos filmes posteriores de Visconti, como por exemplo, a
angústia trazida pela passagem do tempo e, consequentemente, o tema da morte, e a
importância da família como núcleo a partir do qual as mudanças sociais e políticas passam a
se expressar. Na trilogia alemã, a morte está representada não somente no falecimento literal
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dos personagens – como no massacre promovido pelos nazistas em Os Deuses Malditos, mas
também pelo declínio artístico-intelectual do compositor em Morte em Veneza e do físico e
mental de Ludwig da Bavária no filme homônimo. Os problemas trazidos pela passagem do
tempo, em especial o conflito de gerações, estão no cerne do seu penúltimo filme, Violência e
Paixão (Gruppo di famiglia i un interno, 1974), que retrata como um solitário professor
colecionador de arte, aproximando-se da terceira idade, tem a vida abalada pela chegada de
uma família desestruturada que aluga o andar de cima de seu apartamento. Embora o desejo
inicial do professor seja simplesmente de recuperar a tranquilidade perdida, ele aos poucos se
envolve com os problemas de seus vizinhos, interessando-se por suas vidas. O trágico suicídio
de um deles leva a família a partir e o filme termina com o professor doente e lamentando sua
solidão. Mais que o retrato de uma sociedade em crise, representada na família problemática e
vulgar, em contraste com o refinamento e a erudição do professor, Violência e Paixão é um
filme sobre a solidão, o abandono e as aflições do homem diante do inevitável avançar dos
anos.

A instituição familiar é um elemento importante em muitos filmes de Visconti, pois era
através da mudança das relações familiares que ele procurava expressar as consequências da
passagem do tempo. Mesmo em seus filmes realizados no contexto do neo-realismo, nos
quais as questões sociais eram os elementos mais importantes, a perspectiva da família – e de
sua desintegração – já estava presente em sua obra, especialmente em filmes como A Terra
Treme e Rocco e seus irmãos, nos quais a queda da instituição familiar é consequência de
graves problemas sociais. Do mesmo modo, em Violência e Paixão é um grupo familiar que
move os acontecimentos, e em Os Deuses Malditos, a desintegração da família von Essenbeck
representa os efeitos devastadores do nazismo na Alemanha. Esta família em particular
apresenta uma semelhança com a própria família de Visconti: eram aristocratas para quem a
tradição e costumes da classe ainda tinham peso, porém, o capital econômico que possuíam
vinha da indústria – uma instituição tipicamente burguesa. Vagas Estrelas da Ursa (Vague
stelle dell’Orsa...), filme de 1965, é totalmente centrado na relação entre os irmãos Gianni
(Jean Sorel) e Sandra (Claudia Cardinale), suas suspeitas em relação à culpa da mãe e do
padrasto pela morte do pai e das suspeitas destes de que Gianni e Sandra vivessem um
relacionamento incestuoso – dúvidas jamais esclarecidas pelo filme.

Desse modo, é possível afirmar que O Leopardo é o filme síntese do estilo de Visconti, no
qual se encontram a História, a decadência, a morte, a fascinação com o passado, mas também
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uma forte relação com o presente. Para Michèle Lagny (2002), o fim do baile no filme “tornase, portanto, uma manifestação da estética da decadência, iniciada com Senso, continuada
com Os Deuses Malditos ou Ludwig, para falar somente dos filmes nos quais os eventos
históricos possuem um papel essencial55” (p.59).

2.4. A INFLUÊNCIA DE OUTRAS ARTES NOS FILMES DE VISCONTI

Uma característica dos filmes de Visconti especialmente presente nos dois analisados aqui, é a
incorporação ou citação de outras formas de arte como a pintura e a ópera. Como foi dito,
Visconti cresceu em um meio aristocrático e nele teve oportunidade de conhecer artistas e
intelectuais, como o compositor Giacomo Puccini e o escritor Gabriele d'Annunzio, cujo
romance O Inocente ele adaptaria mais tarde em seu último filme. Seu avô havia sido um dos
patronos do Teatro La Scala, em Milão, onde a família possuía um camarote fixo permitindo
que, desde muito jovem, o cineasta tivesse contato com a ópera. Criado cercado por tais
privilégios, Visconti tornou-se profundo conhecedor da arte erudita. Passou também a ser
diretor de ópera56, tendo trabalhado em montagens de clássicos como Manon Lescaut de
Puccini, em 1973, e La Traviata de Giuseppe Verdi, em 1955, na qual dirigiu a famosa
soprano Maria Callas. Visconti chegou inclusive a fazer o libreto da ópera Il Diavolo in
Giardino, apresentada em 1963.

Ainda no teatro, dirigiu montagens de autores como

Shakespeare, Ernest Hemingway e Tennesse Williams.

A familiaridade de Visconti com a arte influenciou seus filmes, que estão permeados de
referências a quadros famosos e compositores clássicos, além de possuírem uma cuidadosa
direção de arte, acompanhada de perto pelo cineasta. Em seu depoimento57 para o making of
do filme O Leopardo, a roteirista Suso Cecchi D´Amico, que trabalhou com o diretor em nove
de seus filmes afirma: “Luchino cuidava de tudo. Ele escolhia colaboradores extraordinários,
mas mesmo as escolhas feitas por esses colaboradores eram reexaminadas por ele”. A
55

...devient alors une manifestation de l’esthétique de la décadence, commencée avec Senso, poursuivie avec Les
Damnés ou Ludwig, pour ne parler que des films où les événements historiques jouent un rôle essentiel.
56
Em sua carreira no teatro, Visconti dirigiu: La Vestale de Gaspare Spontini, em 1954; La Sonnnambula de
Vincenzo Bellini, em 1955; La Traviata de Giuseppe Verdi, em 1955, 1963 e 1967; Anna Bolena de Gaetano
Donizetti, em 1957; Ifigenia in Tauride de Cristoph Willibald Gluck, em 1957; Don Carlo e Macbeth de
Giuseppe Verdi, ambas em 1958 e novamente Don Carlo em 1965; Il Duca d’Alba de Gaetano Donizetti, em
1959; Salomé de Richard Strauss, em 1961; Il Diavolo in Giardino em 1963; Le nozzi di Figaro de Wolfgang
Amadeus Mozart, em 1964; Il Trovattore de Giuseppe Verdi, em 1964; Falstaff de Giuseppe Verdi, em 1966;
Der Rosenkavalier de Richard Strauss em 1966; Simon Boccanegra de Giuseppe Verdi, em 1969 e Manon
Lescaut de Giacomo Puccini em 1973.
57
D’AMICO, Suso C. Uma Casta Agonizante: o making of de O Leopardo. Versátil Home Vídeo, 2004.
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reconstituição de época em seus filmes era minuciosamente pensada e elaborada – Visconti
conhecia intimamente o universo aristocrático e procurava fazer com que tudo parecesse
autêntico. Dessa forma, soube recriar a Itália do século XIX ou a Alemanha do início do
século XX com um alto grau de verossimilhança, fundamental para que o espectador tivesse a
dimensão mais aproximada possível do universo sobre o qual os filmes desejavam falar. Por
exemplo, o figurino da personagem de Silvana Mangano, a mãe do menino Tadzio em Morte
em Veneza, foi inspirado em fotografias da própria mãe de Visconti, Dona Carla. Michèle
Lagny (2002) explica que a família possuía inúmeras propriedades, dentre as quais um castelo
do século XIV, restaurado pelo pai do cineasta, o duque Giuseppe. “Nessas mansões, um dos
rituais essenciais era o das refeições, portanto, Visconti teria somente que recordar para pôr as
mesas de O Leopardo, no seu palácio de Donnafugata ou de Os Deuses Malditos para a festa
na casa dos Essenbeck58” (p. 17).

As adaptações literárias constituem grande parte de seus filmes, presente já na sua estreia no
cinema, com a recriação do romance de James M. Cain, passando por Thomas Mann (Morte
em Veneza), Albert Camus (O Estrangeiro) e Dostoievski (Noites Brancas), entre tantos
outros. Como se pode notar, há uma grande variedade de autores e estilos que o diretor
conhecia desde a juventude. Mas ele sempre procurava fazer sua própria leitura dessas obras,
ressaltando alguns aspectos e modificando outros para que o filme resultante fosse “seu”. No
caso de Senso, é notável a diferença de tratamento dado aos acontecimentos históricos no
filme e no conto. Na obra literária, o foco está na psicologia da condessa e a guerra e contexto
são somente um pano de fundo interessante. Porém, no filme, a História é trazida para o
centro da trama e a condessa ganha uma função icônica de representante de uma classe que
não acontece no conto. Era um projeto de Visconti levar às telas uma adaptação de Em busca
do tempo perdido de Marcel Proust, mas o cineasta não teve tempo de realizá-lo.

As referências pictóricas aparecem, por exemplo, em Violência e Paixão - o primeiro plano
do filme é de uma pintura do século XVIII. O apartamento do erudito professor é repleto
livros e quadros – objetos de sua coleção. Aliás, o título em inglês do filme – Conversation
Piece – é uma referência ao tipo de pintura que o professor colecionava: quadros do século
XVIII retratando cenas cotidianas e íntimas de famílias nobres e burguesas. Em outros filmes,
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Dans ces maisons, un des rites essentiels est celui des repas, dont Visconti n’aura pas qu’à se souvenir pour
dresser les tables du Guépard dans son palais de Donnafugata, ou des Dammés pour la fête chez les Essenbeck.
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é possível perceber ecos de outras escolas e de artistas conhecidos. Em Ludwig, é notável a
inspiração proveniente de artistas alemães do século XIX, como Caspar David Friedrich e
Ernst Ferdinand Oehme, pintores românticos célebres por suas paisagens naturais. Já O
Inocente, busca referências em pinturas próximas à virada do século como as dos retratistas
Giovanni Boldini e John Singer Sargent. Conforme veremos mais adiante, tanto Senso quanto
O Leopardo são salpicados de referências a quadros famosos.

A influência da ópera em sua obra já aparece em Belíssima, com o uso de parte da ópera
cômica L'Elisir d'Amore59, de Gaetano Donizetti, uma das obras mais conhecidas do
compositor. Mas é ainda mais presente em Senso, cujo início é no teatro com uma
apresentação de Il Trovatore de Giuseppe Verdi – ópera que Visconti dirigiria dez anos
depois. O mesmo compositor foi igualmente importante em O Leopardo, quando os primeiros
acordes do Amami Alfredo, parte da famosa La Traviata, são executados durante a entrada da
família de Salina na igreja de Donnafugata, além uma valsa inédita do artista ter sido
executada durante a longa sequência do baile. A presença marcante das músicas de Verdi
nesses filmes não é gratuita: o compositor viveu no período da unificação italiana retratado
pelos filmes, foi um grande nacionalista e chegou a ser eleito deputado após a unificação.
Enquanto Verdi ajuda a reconstituir o passado nos filmes do processo de unificação da Itália,
Richard Wagner é o compositor relevante na trilogia alemã. Faz sua aparição em Ludwig,
como objeto de profunda admiração do rei da Bavária e em Os Deuses Malditos, o título
original La Caduta Degli Dei é uma referência à ópera do compositor alemão,
Götterdämerung60. O tema wagneriano representa bem a decadência moral da família,
corrompida pelo nazismo.
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O Elixir do Amor, de 1832.
O Crepúsculo dos Deuses, de 1874.
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3. A HISTÓRIA NO CINEMA: ANÁLISE DE SENSO E O LEOPARDO

A análise a seguir pretende demonstrar como Senso e O Leopardo se apropriam de
informações históricas concernentes ao período da unificação da Itália e as utilizam a serviço
de seus próprios objetivos dramáticos e estéticos. Os filmes aqui em questão, por acaso,
tomam poucas liberdades com essas informações, ancorando suas tramas em eventos já
previamente bem documentados. Porém, se assim não o fosse, não haveria nenhuma grave
implicação para os propósitos desta pesquisa: vemos os filmes tanto como textos, mas como
obras de arte e, como tal, há licença para o uso criativo de determinado contexto histórico.

Ao longo das próximas páginas, procuraremos comprovação para as seguintes hipóteses: 1)
Partindo do pressuposto que os filmes possuem um discurso sobre o período que retratam e
utilizam uma história ficcional para fazer uma releitura de parte da História da Itália,
acreditamos que os seus personagens centrais são expoentes da classe social à qual
pertencem; Sendo assim, afirmamos que 2) seus destinos representam o destino de sua classe
como um todo; E, embora os dois filmes possuam a mesma temática, 3) em Senso, a História
é apresentada como espetáculo cênico e em O Leopardo como crônica social. No primeiro
tópico de análise, vamos nos ater às duas primeiras hipóteses, recorrendo ao conceito de
alegoria histórica para demonstrar que, nos dois filmes, a História tem tanto ou mais peso do
que a história particular dos personagens. O segundo tópico procurará responder à terceira
hipótese e, para tanto, cada filme será analisado separadamente, permitindo uma atenção
maior às suas particularidades.

3.1. OS FILMES COMO ALEGORIAS HISTÓRICAS
Mas qual será o lugar do homem na história e o
da história na vida do homem?
Citação introdutória do livro
Reflexões sobre a História de Jacques Le Goff

Ainda no primeiro capítulo deste trabalho, esclarecemos que nem todos os filmes
considerados históricos têm a História como tema central. Este, definitivamente, não é o caso
Senso e O Leopardo: neles, a ambientação histórica não é somente um pano de fundo e seus
personagens podem ser lidos como expoentes da classe social a qual pertencem e como parte
da estratégia de contar uma transformação social e política através de casos “particulares”.
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Evidentemente, é preciso deixar claro que, como parte do cinema ficcional, a principal função
de Senso e O Leopardo é narrar as peripécias de seus personagens e não necessariamente
servir como uma espécie de aula de História para o espectador. Naturalmente, é possível
assistir aos filmes somente com a preocupação de saber o final das histórias de Livia e Mahler
ou de Dom Fabrizio e Angélica. Ou ainda, para apreciar o desempenho dos atores, o uso da
música e a riqueza cênica que as obras propiciam. Porém, apesar de não ser estritamente
necessário dar uma atenção diferenciada às questões históricas levantadas pelos filmes, o
apreciador dificilmente deixará de perceber sua importância dentro das obras. Por essa razão é
possível inferir que elas “querem” dizer algo sobre a História, tornando válido interpretar os
dois filmes na chave alegórica, como sendo, juntos, uma grande narrativa sobre o processo de
unificação da Itália. Aqui, utilizaremos o conceito de alegoria histórica, na perspectiva de
Ismail Xavier (2005), já apresentado no primeiro capítulo.
Como já vimos, em princípio, todo texto pode ser lido como uma alegoria, mas nem todos
encorajam esse movimento. Ao assistir Senso e O Leopardo, o espectador poderá encontrar
indícios de que eles contam mais que um caso amoroso fracassado ou um noivado
improvável. E são esses indícios que permitem afirmar que eles compõem uma narrativa
sobre o nascimento do Estado italiano e, portanto, seus personagens devem ser percebidos não
apenas como indivíduos, mas como representantes de classes sociais distintas.

O primeiro desses indícios é o cuidado que os filmes têm em situar o espectador a respeito das
mudanças políticas que estavam acontecendo na Itália no momento em que as narrativas
ocorrem. Em Senso, o letreiro logo nos primeiros minutos de filme explica:

“Veneza, primavera de 1866. Últimos dias da ocupação austríaca no Vêneto. O governo
italiano fez um pacto de aliança com a Prússia e a guerra de libertação é iminente.”

Apesar de o letreiro expor de forma clara a situação política da época, sua brevidade não
permite uma compreensão mais acurada do que aqueles eventos significaram para os
envolvidos. É somente durante o incidente na ópera, quando uma manifestante grita: “Fora de
Veneza, estrangeiros!” e os demais atiram buquês tricolores – vermelho, verde e branco, as
cores da bandeira da Itália unificada - que o apreciador tem uma ideia mais precisa da
importância daquele momento histórico e como as mudanças afetavam a vida de todos,
despertando sentimentos patrióticos no povo. Logo após a manifestação, há uma cena no qual
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o conde Serpieri, que logo saberemos ser o marido de Livia, mostra-se chocado e incomodado
com o acontecido e manifesta sua desaprovação falando em alemão. É outro ponto importante
para marcar a situação de Veneza e colaboração de certos setores da sociedade com a
ocupação austríaca.

A narração de Livia, embora, no decorrer do filme, assuma uma função de caracterizar a
personagem expondo seus pensamentos, também é um modo situar o espectador nos
primeiros minutos. Livia informa a data exata em que sua história começa – 27 de maio de
1866 - e dá informações cruciais: esclarece que seu primo, o marquês Roberto Ussoni, que
desafiou um oficial austríaco para um duelo, é líder do movimento clandestino que luta pela
expulsão dos austríacos. Expõe também a gravidade da situação em que Roberto se encontra,
pois o duelo pode trazer consequências trágicas para ele. A narração também é útil para ajudar
a construir o caráter de Livia como uma mulher engajada - pois ela afirma sua intenção de
ajudar o primo - e estabelece a motivação para sua ação seguinte, quando pede para ser
apresentada a Franz Mahler, o oficial que seu primo desafiou.

Em O Leopardo a estratégia do letreiro inicial também é utilizada, anunciando:

“Em 1860, a Itália vivia uma revolução político-social liderada por Garibaldi. Ele procurava
fazer da Itália uma nação unida, libertando-a do domínio de uma aristocracia decadente. No
meio desta turbulência, havia um príncipe siciliano conhecido como O Leopardo. Esta é a
sua história, de sua família, de seu modo de vida e de sua crença: As coisas precisam mudar
para continuarem as mesmas.”

Como se pode notar, este letreiro não pretende explicar em profundidade os principais fatos
que ocorreram à época da anexação da Sicília, mas dar a tônica da história, explicando em
linhas gerais ao espectador do que o filme irá tratar. Informa que será a história de um
príncipe da Sicília e sua família, que a Itália vivia um momento de agitação política e social e
ainda enfatiza o tema que permeia todo o filme: a acomodação. Essas breves informações
ajudam o espectador a ter uma noção sobre o teor da obra que irá assistir. Mas, através de
diálogos entre os personagens, nos quais eles expõem e comentam fatos históricos e o que
estes significam para eles, pode-se ter uma ideia mais aproximada da magnitude das
mudanças, angústias e problemas que a unificação trouxe para a aristocracia decadente.
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Nos primeiros minutos de O Leopardo, durante a oração da família, ouve-se uma agitação
vinda do lado de fora da casa. Terminada a oração ficamos sabendo que foi encontrado um
soldado morto no jardim. É a primeira consequência da guerra que, conforme vemos – do
mesmo modo que em Senso - está próxima dos personagens, influencia diretamente suas
vidas. Logo em seguida, Dom Fabrizio, príncipe de Salina, recebe uma carta do duque de
Malvica, um conhecido seu, dizendo que está fugindo do país, pois os piemonteses acabaram
de desembarcar. Embora o público possa não saber quem eram exatamente os piemonteses,
não há dúvidas que para as famílias aristocráticas eles são inimigos. O filme ainda esclarece
mais o espectador sobre a natureza desse desembarque ao mostrar Dom Fabrizio lendo para a
família uma notícia de jornal citando a chegada de Garibaldi em Palermo com 800 homens.
Após essa leitura, a princesa de Salina chora e exclama: “Garibaldi!” enquanto o padre
Pirrone comenta preocupadamente: “É a revolução.” Esta sequência ilustra de forma bastante
clara que um conflito armado estava próximo e que este provavelmente traria consequências
negativas para os nobres – expressas na fuga do duque de Malvica, na preocupação do padre e
no choro da princesa, que continua em uma crise histérica.

Mais tarde, em uma cena com seu sobrinho Tancredi, Dom Fabrizio conversa sobre a situação
política do país. Essa cena tem a dupla função de caracterizar os personagens e dar
informações contextuais ao espectador. Há referências aos Bourbons61 – que governavam a
Sicília na época – e a Pepino Mazzini62 e sua república. Embora um espectador carente de
referências históricas não vá saber de fato quem foram os Bourbons ou Mazzini, é possível
entender que a família de Dom Fabrizio é monarquista e teme Mazzini e Garibaldi por
defenderem a república. Isso fica claro na fala de Dom Fabrizio que diz ao sobrinho “Um
Falconeri fica conosco. Pelo rei”! ao que Tancredi concorda, mas não sem a ressalva “Mas
que rei?”. É esse diálogo com Tancredi que convence Dom Fabrizio da necessidade de
manter boas relações com a burguesia para evitar alterações mais drásticas.

Um outro indício de que as questões históricas ocupam um lugar especial nos filmes é que as
histórias dos personagens de Senso e O Leopardo são profundamente relacionadas com a
época e o lugar no qual vivem. É a própria situação de instabilidade política em Veneza que
61

A casa de Bourbon é de origem francesa e governou diversos Estados europeus, como Navarra, França e
Espanha. Na época retratada em O Leopardo, a Sicília – ou, melhor dizendo, o reino das duas Sicílias – era
governada por Francisco II de Bourbon, a quem Tancredi, desdenhosamente, se refere como “Franceschiello”.
62
Giuseppe “Pepino” Mazzini (1805-1872) foi um político e ativista italiano, um dos líderes do Risorgimento.
Seus ideais republicanos eram uma ameaça para a aristocracia siciliana.
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impulsiona os encontros e desencontros entre Livia e Mahler: se é verdade que ela se
aproximou do oficial primeiramente por estar preocupada com o primo, também o é que a
fonte dessa preocupação não era somente ele ser ferido em um duelo, mas a atenção
indesejada que tal evento traria para um homem tão envolvido na luta pela expulsão dos
austríacos. É a chegada da guerra que leva Livia e seu marido a partirem de Veneza, criando
uma oportunidade para que ela esqueça Mahler, mas a mesma guerra o motiva a voltar a
procurá-la para pedir dinheiro. Da mesma forma, em O Leopardo, o casamento de Tancredi e
Angélica só foi possível diante da reorganização de forças políticas e econômicas trazida pela
unificação. Somente porque seu poder estava enfraquecido e sua fortuna ameaçada que o
aristocrático Dom Fabrizio aprovou tal união em detrimento da felicidade de sua própria filha,
Concetta, que esperava casar-se com Tancredi. União essa que, embora não deixe de ser
construída como fruto de alguma afinidade entre os noivos, também possui uma dimensão que
escapa o simples envolvimento amoroso: é o símbolo do pacto entre a aristocracia decadente e
a burguesia em ascensão, que marca o nascimento de uma nova ordem social.

Assim, os destinos desses personagens estão intimamente ligados ao momento histórico
retratado e cada uma de suas escolhas será, ao mesmo tempo, “individual e coletiva, pessoal e
política” (SANZIO; THIRARD, 1984, p.27). Desse modo, as situações mostradas nos filmes
adquirem outra estatura. Por exemplo, em Senso, Livia, iludida e apaixonada, deseja a todo
custo evitar que Franz Mahler vá para a guerra. Ela então dá a ele o dinheiro que seria
destinado a ajudar seus compatriotas em batalha para que Mahler suborne um médico e seja
declarado incapaz de combater. Mesmo sem esvaziar o sentido literal desse gesto – de uma
mulher exageradamente romântica e egoísta – a traição de Livia a todos os seus ideais, sua
decadência moral é também a decadência da aristocracia. Se a Livia do início do filme,
parecia ser uma mulher com forte consciência política e engajada no movimento de
unificação, como sua admiração pelo primo e distanciamento do marido sugeriam, ao se
apaixonar por Mahler, ela se deixa levar exclusivamente por seus sentimentos. A sua narração
em voz off é um exemplo significativo neste sentido. Na sua primeira aparição – como já foi
dito – seu principal papel é situar o espectador, explicar quem são Roberto Ussoni, a própria
Lívia e seu marido e dar a dimensão da gravidade que seria um duelo entre Mahler e o
marquês. Porém, à medida que Livia se envolve com o oficial austríaco, a narração, mesmo
sem perder sua função informativa, se ocupa mais de expressar as emoções da condessa. Por
exemplo, quando Livia e Mahler caminham sozinhos de madrugada pelas ruas de Veneza, a
voz off faz a marcação temporal (“Já havia amanhecido. A cidade recomeçava a viver...”) e

65

expõe como a personagem se sentia naquele momento (“Tinha quase uma sensação de
vergonha”). Mais adiante, depois de oferecer o dinheiro a Mahler, Livia confessa sua culpa
(“Havia me ligado a ele indissoluvelmente. Por ele, havia esquecido e traído todos os que
naquele momento combatiam tentando realizar sonhos há muito tempo sofridos”).

Outro exemplo da importância da narração se dá logo após o reencontro inesperado entre
Livia e seu primo. Acreditando que está indo ao encontro de Mahler após receber um recado
um tanto enigmático, ela chega ao local no qual Roberto Ussoni está reunido com outros
revolucionários. O choque e desapontamento de Livia a impedem de falar e ela limita-se a
escutar o primo, que exalta o momento crucial em que vivem e relembra a necessidade de
permanecerem firmes e abdicarem de recompensas pessoais pelo objetivo maior de liberdade.
Convenientemente, a condessa tem o rosto coberto com um véu espesso e seu laconismo é
tomado pelo primo como felicidade e emoção por saber que a tão sonhada libertação está mais
próxima. Embora saibamos que ele interpretou erradamente os sentimentos da prima, é
somente na cena seguinte que descobriremos o quanto as palavras de Roberto afetaram Livia.
Enquanto vemos imagens campestres, a voz off diz: “As palavras de Roberto e sua fé em mim
haviam me dado coragem para sair de Veneza.” Para em seguida explicar que a condessa e o
marido estavam em sua villa em Aldeno. Essa narração é a única indicação, até o momento,
que Livia estava disposta a esquecer de Mahler e retomar o engajamento político colocado em
segundo plano pelo seu envolvimento amoroso. Entretanto, o retorno do oficial eclipsa suas
boas intenções e Livia age de modo contrário ao exortado pelo primo, colocando a segurança
de Mahler e o futuro que ela imagina para ambos acima dos interesses e necessidades de seus
compatriotas.

Ao final do filme, Livia, revelando uma personalidade ainda mais sombria, executa sua
vingança denunciando o ex-amante por deserção. Nesse momento uma importante mudança
na personagem fica explícita. Ao se dirigir ao chefe das forças austríacas ela afirma estar ali
para cumprir seu dever de “súdita fiel”. Surpreso, o homem pergunta se ela é austríaca ao que
ela responde “vêneta”. Não mais “uma verdadeira italiana”, como orgulhosamente se referia a
si mesma e ao primo no início do filme, mas simplesmente “vêneta” – natural da região do
Vêneto -, alienada de todo o conflito político e social que se desenrolava naquele momento.
Assim, a personagem passa de ativista política a romântica cega e daí a assassina. Seu final
trágico revela-a não só como uma ingênua que desconhecia o próprio egoísmo, mas também
como a representante de uma classe decadente.
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O exemplo de Lívia, embora significativo, não é o único tipo de personagem encontrado na
fase decadentista de Visconti. Na verdade, o que se destaca especialmente em Senso e O
Leopardo é o personagem consciente da própria finitude. Em Senso é Franz Mahler quem
cumpre este papel. Embora a princípio ele seja retratado simplesmente como um homem fútil
e inconsequente, em seu confronto final com Livia ele revela uma personalidade mais
complexa do que o filme deixara entrever até então. Na primeira cena de Mahler no filme,
durante a ópera, ele faz uma piada a respeito da manifestação que acabara de ocorrer – razão
pela qual o primo de Livia, Roberto Ussoni o desafia para um duelo. Em seguida Livia tenta
dissuadi-lo de lutar com seu primo, mostra-se ansiosa, enquanto Mahler permanece
despreocupado. Esses primeiros minutos de filme já começam a delinear a personalidade
aparentemente frívola do personagem. Essa impressão permanece durante todo o decorrer do
romance entre ele e a condessa. Enquanto ela se mostra apaixonada, nervosa e angustiada ele
parece controlado e manipulador. Fica claro que Mahler não possui qualquer sentimento
especial por Livia. Para ele, ela é apenas mais uma aventura. Um forte indício é quando ela o
presenteia com um medalhão contendo uma mecha de seus cabelos e é perceptível seu
interesse não pela mecha, mas pelo valor da joia. Mais tarde, Livia encontra a mecha de
cabelos deixada displicentemente na casa do amante.

Após deixar Livia esperando em vão no local em que costumavam se encontrar, Mahler passa
algum tempo sem entrar em contato com ela. O espectador não se surpreende, é perceptível
que ele não se interessa mais pela mulher. Portanto, quando ele reaparece na casa de campo
de Livia em Aldeno, sabemos que ele foi até lá com propósitos duvidosos. A interpretação do
ator Farley Granger é importante para estabelecer a falta de caráter de Mahler, pois suas
expressões cínicas revelam ao espectador que todas as palavras de amor que ele diz para Livia
são falsas e que ele tem um plano – já previamente calculado – para obter dela o dinheiro
necessário para fugir do exército e escapar da guerra.

Entretanto, quando a condessa vai encontrá-lo no apartamento em Verona, Mahler revela uma
outra faceta: mostrando-se para Livia tal qual é, sem mais tentar enganá-la com falsas
declarações de amor, ele também se revela ao espectador: é, como desconfiávamos, desertor,
covarde e explorador de mulheres, mas para além disso, é um personagem consciente da
própria abjeção e da morte iminente do mundo ao qual pertence. A sua própria caracterização
– aparecendo pela primeira vez sujo, com a barba por fazer e visivelmente embriagado – e do
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cenário – um apartamento espaçoso, porém desarrumado e mal cuidado, fortalecem a ideia de
decadência presente nesta sequência e o pessimismo que perpassa todo o filme. Em seu
diálogo com Livia, Mahler expõe as angústias que o atormentam: “Que me importa se meus
compatriotas ganharam hoje uma batalha num lugar chamado Custoza? Sei que perderão a
guerra e não só a guerra, a Áustria em poucos anos terá acabado e um mundo inteiro
desaparecerá, aquele ao qual pertencemos eu e você”. Dessa forma a dimensão trágica do
personagem é dada pela consciência que este tem do rumo dos acontecimentos e sua
impotência diante deles. Mahler sabe que o mundo em que vive é decadente, mas não é capaz
de se adaptar ao “novo mundo”, e, de certa forma, despreza a própria incapacidade. O
discurso final de Mahler, apesar de ofensivo para Livia, de quem o espectador está mais
próximo afetivamente, comove tanto quanto indigna. É este o momento no qual fica mais
claro que, em Senso, a História é maior do que os personagens.

Já em O Leopardo é o príncipe de Salina quem mais tem consciência a respeito do momento
de mudanças cruciais no qual vive. Ele, porém, ao contrário de Franz Mahler, procura
adaptar-se da melhor forma possível, assim como seu sobrinho Tancredi. O sobrinho,
entretanto, foi mais bem sucedido que o tio, pois embora Dom Fabrizio tenha feito o esforço
necessário para harmonizar-se com as novas configurações de classe, ele não possui tanto
desprendimento para sentir-se à vontade na nova ordem social. O príncipe, sabendo do
processo de decadência vivido por sua classe, procura preservar a maioria de seus privilégios
através de uma aliança com a burguesia. Mas esta aliança, mesmo garantindo o sucesso
pessoal de Tancredi – e, por extensão, do resto da família – não é capaz de preservar o modo
de vida aristocrático. Para defender Tancredi das acusações da princesa quando este declara
seu desejo de se casar com Angélica, Dom Fabrizio exclama para a mulher: “Ele não é um
traidor, é um jovem que segue seu tempo, tanto na política quanto na sua vida particular”. O
ato de “seguir os novos tempos” representa a decadência definitiva da aristocracia. Por outro
lado, não há muitas possibilidades de escolha: para a aristocracia resta seguir em frente como
Tancredi ou alijar-se deliberadamente do processo como Mahler. Essa distinção é importante
não apenas para ilustrar os tipos de personagem encontrados nesses filmes, mas também para
deixar claro que, aparentemente, eles têm liberdade de escolha. Primeiramente, embora
pertençam a uma aristocracia empobrecida, os Salina ainda são relevantes na Sicília, ainda
estão de posse de seus palácios e terras. Portanto, não é propriamente uma situação extrema
que leva à aliança com os Sedàra. Dom Fabrizio, por sua vez, teve a oportunidade de se tornar
um senador e tentar fazer algo de produtivo para si mesmo e seus conterrâneos (embora, é
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preciso admitir, diante da sua inexperiência no intricado jogo político de uma câmara
parlamentar, as possibilidades de sucesso seriam reduzidas). Do mesmo modo, em Senso,
Livia tem múltiplas possibilidades de seguir sua vida e escapar da tragédia na qual se tornou
vítima e culpada. Ela poderia não ter dado dinheiro a Mahler, por exemplo, ou, mesmo depois
de saber o quanto se enganara a respeito dele, poderia ter voltado para casa e deixado o triste
episódio para trás. Mas, ao mesmo tempo em que as possibilidades de escolha estão postas, os
personagens são incapazes de tomar o caminho mais “positivo”. Suas “personalidades” os
impedem, personalidades essas que mimetizam o ethos aristocrático daquela época. Aí reside
sua maior tragédia: eles não são livres porque não sabem sê-lo.

Os filmes trazem uma forte ideia de morte de um modo de vida. Em O Leopardo, ela se
expressa de forma clara na construção das personalidades de Dom Fabrizio e seu sobrinho. O
tio é construído como um homem de caráter firme e comprometido com os que dele
dependem, representando as melhores qualidades da aristocracia. Ele tem boa aparência, é
educado, inteligente e afetuoso para com seus familiares e amigos. Em contraste com Dom
Fabrizio está seu sobrinho Tancredi, príncipe de Falconeri, um jovem que ao contrário do tio
tem facilidade para transitar entre os “dois mundos”. Tancredi, portanto, apresenta uma
personalidade mais ambígua. É agradável, inteligente e bem educado, mas revela aos poucos
um caráter duvidoso, não possui ideais, mostra-se oportunista, buscando apenas vantagens
pessoais. A oposição entre Dom Fabrizio e Tancredi ilustra como os “leopardos” não têm
mais espaço na Itália dominada pela burguesia, e que é preciso deixar de lado diversos
costumes e valores para sobreviver na nova sociedade.

Os burgueses, por sua vez, possuem em comum a vulgaridade, traço principal de sua
caracterização. Na família Sedàra, Dom Calogero e Angélica são personagens apresentados de
formas distintas, mas são ambos pouco refinados. Em Dom Calogero, o pai de Angélica e
prefeito de Donnafugata, o humor é uma estratégia muito presente. Uma de suas primeiras
cenas, quando ele aparece no jantar na casa dos Salina, na primeira noite destes em
Donnafugata, há o episódio do fraque. O prefeito, querendo impressionar seus ilustres
anfitriões, veste-se de gala para o jantar – cabe ressaltar que esse era o costume da época,
porém Dom Fabrizio e sua família não estão trajados a rigor, demonstrando a informalidade
do momento. O fraque que usa, porém, completamente inadequado, provoca o riso dos
aristocratas. Já Angélica, apesar de sua extrema beleza, que a faz bem aceita na casa dos
Salina, provoca um pequeno escândalo à mesa de jantar quando, ao ouvir uma piada grosseira
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de Tancredi, ao invés de ficar chocada e ofendida – como a filha de Dom Fabrizio, Concetta –
acha graça e ri escandalosamente chamando a atenção de todos. Esses exemplos demonstram
que o filme se coloca claramente como crítico dos modos e valores da “nova” sociedade, os
quais contrastam drasticamente com o refinamento e discrição encarnados por Dom Fabrizio,
por exemplo.

A figura do padre Pirrone também é importante no filme, tanto como um alívio cômico
quanto para ajudar a explicar o modo de vida da nobreza de então. O padre serve como
interlocutor de Dom Fabrizio em conversas nas quais ambos expõem seus pontos de vista
sobre a situação em que se encontram. Ele também é um grande conservador – mais
conservador que o próprio Dom Fabrizio -, e demonstra sua preocupação com o futuro da
Igreja em meio à agitação dos novos tempos. Em uma das conversas dos dois, Dom Fabrizio
comenta que a Igreja está destinada a não morrer, o que não acontece com a sua classe social.
De fato, o padre permanece arraigado aos seus valores e não aceita ceder aos novos tempos.
Sua atitude está baseada na segurança que a Igreja tem como uma instituição, muito mais
perene do que a aristocracia. Em uma cena quando a família está a caminho de Donnafugata,
o padre conversa com camponeses em uma estalagem e procura explicar a diferença entre
eles, as pessoas comuns, e “os senhores”, enfatizando que estes não são ruins, mas que
tiveram tantas experiências diferentes e criaram-se em um mundo tão diverso, que as coisas
pelas quais se alegravam ou afligiam eram muitas vezes incompreensíveis aos demais. Essa
cena é importante para consolidar a simpatia do público pelos aristocratas, apresentando seu
ponto de vista, para que fique mais claro o quanto custaria para eles renunciar aos privilégios
aos quais estavam acostumados.

Seja através da fragilidade moral de Livia, da autodepreciação de Mahler, do estoicismo de
Dom Fabrizio ou no disfarçado oportunismo de Tancredi e Angélica, é possível perceber que
estes personagens e suas histórias compõem um elaborado painel sobre o Risorgimento. Na
grande narrativa sobre esta revolução fracassada – que, na leitura dos filmes, mudou tanto a
Itália nas questões territoriais e no regime político e em nada alterou as estruturas que
perpetuam as grandes desigualdades sociais - os personagens são levados pelos
acontecimentos, esmagados pelas mudanças e atormentados pela fugacidade das coisas. É a
instabilidade do mundo em que vivem que rege suas atitudes, e a percepção da desintegração
desse mundo que dá a tônica desencantada e nostálgica dos filmes. Embora construídos como
indivíduos com personalidades singulares e – o que é muito importante – tenham
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oportunidade para fazer escolhas, os heróis e heroínas e Senso e O Leopardo são
constrangidos pelas circunstâncias, limitados por seu tempo e pela sociedade na qual vivem. É
por meio dessas personalidades repletas de historicidade que o comentário dos filmes sobre o
Risorgimento se expressa de forma mais didática e, ao mesmo tempo, pungente.

3.2. REESCREVENDO A HISTÓRIA

Uma vez estabelecido que Senso e O Leopardo podem ser lidos, juntos, como um grande
comentário crítico sobre o processo de unificação italiano e da sociedade de então, resta
estabelecer as especificidades de cada obra. Embora, em termos gerais, os filmes tratem do
mesmo assunto e possuam inúmeras características em comum: além da crítica social já
abordada, o pessimismo, a melancolia e até mesmo certo apego nostálgico com o passado –
eles se expressam de forma bem diferente. Enquanto Senso leva o drama ao limite, apoiandose na tensão das grandes cenas emocionais, O Leopardo adota um tom mais contido, lento,
com mais espaço para os diálogos e momentos de reflexão.

A análise a seguir procurará demonstrar como são construídos esses modos distintos de contar
as histórias dos filmes e a História da Itália. Consideramos que Senso atua na chave do
espetáculo, pois quer ser grandioso, emocionante, luxuoso e exagerado. Já O Leopardo se
aproxima de uma crônica – apesar de literário, o termo é uma metáfora adequada para
expressar a escolha do filme por retratar o dia a dia de uma família aristocrática, como
veremos mais adiante. Antes de entrarmos nas análises, porém é necessário ressaltar que não
pretendemos realizar nenhuma comparação entre os filmes em termos de julgamento de valor.
Acreditamos que as duas obras são igualmente bem sucedidas, cada uma dentro de uma
proposta específica. Como metodologia de trabalho, a análise levará em consideração os
aspectos narrativos, plásticos e sonoros dos dois filmes, baseando-se principalmente nos
conceitos de David Bordwell e Michel Chion.

3.2.1. A HISTÓRIA COMO ESPETÁCULO EM SENSO
Amor, furor, juras, lágrimas,
soluços, não sobra mais nada!
Trecho de Senso, de Camillo Boito
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A abertura de Senso já deixa claro que ele se pretende grandioso. Mesmo com a fábula em si
mesma já possuindo apelo emocional – com seus desencontros amorosos, guerras e traições –
o filme intensifica o drama sem receio de parecer extravagante. Ao longo de suas duras horas
de duração, Senso apresenta o romance trágico da condessa Livia e de Franz Mahler, que é
também um retrato crítico do Risorgimento, em uma embalagem operística, mesclando o
envolvimento amoroso com as informações históricas em uma narrativa cujo tom é
assumidamente superlativo. Começaremos a análise detalhando seus minutos iniciais, que
tratam de um incidente no teatro que levará os protagonistas a se conhecerem. Esse início é
fundamental porque além de instituir o mood da obra, sintetiza suas características mais
marcantes: ênfase na agitação política do período retratado, as locações luxuosas, o cuidado
com a encenação e a importância da música. Justamente por trazer certa influência da ópera,
este é, provavelmente, o filme de Visconti no qual o papel da música mais se destaca. Aqui,
ela é sempre empática63 e é utilizada tanto como elemento da reconstituição de época quanto
de engajamento emocional.
O primeiro plano do filme é uma visão do palco do teatro La Fenice64, no qual está sendo
apresentada a ópera Il Trovatore65, de Giuseppe Verdi. O compositor de fato viveu no período
representado e sua música é até hoje associada ao movimento de unificação da Itália. Com
óperas como Rigoletto, Nabucco (com o famoso Va, pensiero66) e a própria Il Trovatore,
Verdi expressava através da música o desejo de unificação e soberania nacional dos italianos.
Portanto, a escolha dessa ópera em particular evidencia tanto uma preocupação com a
verossimilhança – pois era, de fato, o que as pessoas estavam ouvindo naquela época – como
com o conteúdo político presente na obra, além do impacto emocional gerado, especialmente
no trecho que aparece em Senso. Esse trecho é do terceiro ato de Il Trovatore, intitulado O
filho da cigana, quando o herói, Manrico, na noite de seu casamento, recebe a notícia que a
63

“a música exprime diretamente 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”. (CHION, 2008, p.14)
64
Fundado em 1792, o La Fenice é um dos principais teatros líricos de Veneza até hoje.
65
Ópera em quatro atos. Teve sua primeira montagem em 1853 e continua sendo apresentada atualmente. Trata
da história de Manrico, o filho de uma cigana, apaixonado pela aristocrata Leonora, que também é cortejada pelo
poderoso conde de Luna. Após muitos conflitos, o conde consegue finalmente derrotar e matar seu rival. É então
que a cigana revela que Manrico, na verdade, era irmão do conde, que fora roubado por ela quando bebê.
66
A fama do Va, pensiero, para além de suas qualidades musicais, deve a duas razões principais: primeiro, por
ser cantado inteiramente pelo coro, composto pelos personagens dos hebreus. Esse destaque ao coro não era
comum nas óperas italianas, que preferiam marcar seus momentos mais importantes com as árias. Além disso, a
letra do Va, pensiero, embora fale explicitamente do desejo de liberdade dos hebreus escravos no Egito, foi
associada ao Risorgimento. O célebre verso “O mia Patria, sì bella e perduta” (“Ó, minha pátria, tão bela e
perdida”) foi considerado pelos seus contemporâneos como uma referência à Itália de então.
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mulher que ele acredita ser sua mãe foi condenada à morte na fogueira. Embora o espectador
possa não identificar de qual ópera se trata - o nome só será fornecido mais tarde,
casualmente, pela própria Livia – nem a ligação do compositor com o movimento de
unificação italiano, a fruição do filme não será prejudicada, pois a relação entre os versos
cantados e os acontecimentos no teatro é bastante clara e a própria música tem uma qualidade
grandiosa que ecoa com eficiência os ânimos exaltados da plateia presente no La Fenice.

O filme continua mostrando somente o palco do teatro, onde acompanhamos a encenação da
ópera, até o momento no qual Manrico puxa sua espada e canta sua ária mais famosa, Di
quella pira, l'orrendo foco (As chamas horrendas daquela pira), quando temos a primeira
visão do La Fenice. Movimentos panorâmicos mostram a orquestra e a plateia evidenciando
tanto a grande quantidade de pessoas presentes quanto o luxo a sofisticação do lugar, com
seus camarotes ricamente decorados e convidados vestidos a rigor. Enquanto comprovamos a
elegância do La Fenice, o canto de Manrico continua num crescendo.

Figura 2: Planos iniciais de Senso

Quando a ária chega aos versos nos quais Manrico clama que irá salvar sua mãe ou morrer
tentando – e o tenor atinge uma nota aguda – voltamos a ter uma visão do palco. Manrico é
enquadrado de cima, com a espada em punho e logo cercado por aliados também de armas nas
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mãos. Somente depois dessa atitude beligerante na ópera que há um corte para a primeira
aparição do marquês Roberto Ussoni. Ele surge em cena caminhando com cautela em meio a
diversos

oficiais

austríacos.

A

apresentação

de

Roberto

Ussoni

acontecendo

concomitantemente a um dos momentos mais dramáticos de Il Trovatore é o primeiro indicio
do conflito que irá se desencadear no teatro. Embora o apreciador ainda não saiba nada sobre
o personagem, sua apresentação na cena deixa claro que ele será importante para a trama, pois
caminha visivelmente desconfortável, em meio aos oficiais fardados até parar no centro da
tela, quando começa a fazer contato visual com outros presentes. Portanto, fica evidente que
ele está preocupado com alguma coisa ou que tem algum plano em mente.

Figura 2: Primeira aparição de Roberto Ussoni

Depois da aparição de Roberto são mostradas pessoas na plateia do teatro distribuindo
panfletos e buquês tricolores. Devido ao comportamento do personagem momentos antes, é
válido inferir que ele tem alguma participação naquele movimento. Enquanto os
manifestantes se organizam, no palco, a música vai chegando ao seu ápice e é justamente
quando o terceiro ato de Il Trovatore se encaminha para o final, com Manrico correndo para
salvar a cigana, conclamando todos à luta – o último verso da ária diz simplesmente “Às
armas!” – que os espectadores do teatro unem os aplausos à performance com os gritos de
“Viva a Itália” e uma chuva de papéis picados com as cores da bandeira italiana.
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Figura 3: Manifestação no La Fenice

Portanto, apenas cerca de cinco minutos de filme já são suficientes para estabelecer o clima de
tensão e instabilidade política que Veneza vivia, indicar a relevância de Roberto Ussoni para o
desenrolar da história, além de demonstrar a importância da música de Verdi para os ânimos
da revolução – já que associação entre o chamado de Manrico às armas no palco e a
necessidade de lutar pela liberdade do país é bastante evidente. Esse dinamismo se mantém ao
longo de toda a obra.

Nesse ponto, é preciso esclarecer que Senso é um filme de narrativa clássica e linear. Ele se
preocupa em encadear os acontecimentos de forma clara, enfatizando as causas e
consequências de cada ação. Também caracteriza os personagens e suas motivações e procura
inserir momentos de maior apelo emocional em intervalos mais ou menos regulares. Isento de
flashbacks ou de maiores complexidades em termos de montagem, mesmo seus hiatos são
costurados pela narração da personagem Livia que, como já foi dito no tópico anterior faz a
marcação espacial e temporal da obra. A estrutura narrativa do filme pode ser divida com
facilidade em três grandes atos, sendo que cada um deles tem como centro da ação uma
cidade diferente. O primeiro ato se passa em Veneza e narra o encontro de Livia e Mahler no
teatro e o desenrolar do romance até o momento em que ela é abandonada por ele e compelida
a deixar a cidade por conta da guerra. Esse primeiro ato é o mais extenso dos três – o que é
natural, uma vez que nele são apresentados todos os personagens e conflitos centrais – e
compreende os 53 minutos iniciais do filme. No segundo ato, Livia e Mahler se reencontram
em Aldeno e o oficial a reconquista para conseguir dela o dinheiro necessário para escapar do
exército. Este ato se estende por aproximadamente 30 minutos, terminando no momento no
qual Mahler deixa a casa de campo de Livia (1:25:00). Já o terceiro, cuja duração também se
aproxima de 30 minutos, passa-se majoritariamente em Verona (exceto por algumas
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sequências de Roberto Ussoni no campo de batalha e Livia ainda em Aldeno) e abrange o
confronto final entre os protagonistas, a vingança de Livia a consequente morte de Mahler.

Cada um dos três atos do filme contém uma unidade em si mesmo, apresentando e resolvendo
conflitos e criando novos para serem desenvolvidos posteriormente. Na tabela abaixo estão
descritos os acontecimentos centrais da narrativa classificados como apresentação,
desenvolvimento do conflito, clímax e desenlace. Como se pode notar, a estrutura funciona
para os três atos.

Quadro II – Estrutura narrativa de Senso

A tabela evidencia que a narrativa de Senso se organiza em núcleos menores que se
encadeiam para formar a trama como um todo. Essa estrutura dinamiza o ritmo do filme, pois
cria regularmente momentos de tensão, sem negligenciar o tempo necessário para resolver os
conflitos e desenvolver os personagens. Por exemplo, ainda no primeiro ato, o clímax com a
revelação inesperada de Livia para o marido e a posterior surpresa com a descoberta que, na
verdade, era Roberto Ussoni quem havia lhe enviado um recado são substituídos pela
tranquilidade das primeiras cenas em Aldeno, quando Livia já parece mais conformada com a
brusca interrupção de seu romance. Pouco a pouco, porém, a tensão volta a aumentar com o
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retorno de Mahler e sua manipulação das emoções da condessa, até o segundo momento de
clímax. Também é importante ressaltar que os desenlaces dos atos I e II, embora tenham
resolvido a questão central daquele núcleo, deixam perguntas não respondidas mantendo
assim o interesse do espectador no que está por vir. Portanto, ao final do ato I, ficamos, assim
como Livia, sem saber o paradeiro de Mahler e curiosos para descobrir como ela lidará com a
separação forçada. De forma parecida, o segundo ato termina criando a expectativa para as
consequências da decisão da condessa em dar dinheiro ao amante e se ele cumprirá sua
palavra e mandará notícias para ela. Essa é uma estratégia bastante recorrente das narrativas
clássicas e, evidentemente, muito eficaz para garantir a atenção de quem assiste.

A narrativa relativamente ágil de Senso – muito embora, hoje, é possível que já não nos
pareça tanto assim, uma vez que estamos acostumados com filmes cujo ritmo é cada vez mais
intenso – não impede que a obra invista tempo para desenvolver algumas sutilezas,
especialmente na encenação e na relação com a música, que reforçam sua vocação para o
espetáculo. Um exemplo muito marcante acontece logo no primeiro encontro ente os
personagens principais.

Livia quer pedir a Mahler que não duele com seu primo, porém não ousa ser direta em seu
pedido, usando subterfúgios para conseguir o que deseja. Nesse momento, a música de Verdi
novamente entra como um recurso dramático relevante. É durante o quarto e último ato de Il
Trovatore, denominado O suplício, que se desenrola durante o diálogo dos dois personagens.
Neste ato, Manrico foi capturado pelo conde de Luna e sua amada Leonora está diante da
torre na qual ele se encontra aprisionado. O que acontece nessa cena é uma junção
perfeitamente coreografada entre a música ao fundo e a conversa cheia de intenções ocultas
entre Livia e Mahler, com o canto de Leonora podendo, de certo modo, completar as lacunas
do diálogo, tanto através dos versos quanto pela melodia. Depois de pedir para ser
apresentada ao oficial austríaco, Livia se arruma diante do espelho e podemos ver, no reflexo,
a cortina se abrindo no palco dando início ao quarto ato da ópera. Em seguida, aparece
Leonora chegando ao local da prisão de Manrico. Ela pede ao homem que a acompanha que a
deixe sozinha e acrescenta: “né timor di me ti prenda.../Salvarlo io potrò forse” (Não deixe
que o temor por mim te impeça/ Talvez eu possa salvá-lo) É um paralelo evidente com a
atitude de Livia, que deseja salvar o primo das consequências de um duelo. Outro corte,
sempre costurado pela música, mostra a chegada de Mahler ao camarote da condessa. O
trabalho da mise en scène aqui permite que o primeiro encontro entre eles não nos descole da
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ópera: o plano é do espelho, no qual Livia se arrumara momentos antes, e vemos o reflexo
tanto de Mahler sendo apresentado a ela quanto de Leonora que canta “In quest'oscura /Notte
ravvolta, presso a te son io” (“Envolta nesta noite escura, estou perto de você”). O uso da
profundidade de campo – estratégia bastante empregada não só neste filme, mas em toda obra
de Visconti – permite que vejamos com clareza a soprano no palco. A encenação em Visconti
sempre procura criar beleza e explorar o espaço e essa combinação de profundidade de campo
com jogos com espelhos é uma de suas marcas de estilo mais utilizadas.

Os protagonistas começam a conversar, justamente sobre a ópera, e quando Lívia consegue
entrar no assunto que a interessa, ainda que um tanto obliquamente, Leonora inicia sua ária
D'amor sull'ali rosee (Nas asas rosadas do amor), na qual ela pede à brisa que leve a Manrico
seus suspiros e o conforte. É uma música romântica, mas também melancólica e sua presença
em cena enquanto Livia e Mahler travam conhecimento parece um presságio do trágico
destino dos dois. Não se deve esquecer, inclusive, que Il Trovatore, assim como Senso, traz a
história de um amor infeliz e essa ária em especial fala tanto de amor quanto de sofrimento.
Embora no filme a interpretação da soprano, mesmo longe de ser irrelevante, não seja o maior
destaque em cena, o espectador atento pode reconhecer a dor que a cantora procura expressar,
ainda que não conheça a ópera ou compreenda as palavras. A ação no palco nunca fica
esquecida, exemplo disso é o enquadramento com Livia e Mahler em primeiro plano e a
soprano ao fundo, num efeito interessante como se ela estivesse sendo vista através de uma
janela.

Figura 4: Primeiro diálogo entre Livia e Mahler

Depois de pedir a Mahler que desista de participar do duelo com seu primo, Livia se
surpreende quando o oficial diz que o problema será resolvido “com um par de algemas”. Há
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então um corte para o palco, onde Leonora aparece cantando os versos “Lo desta alle
memorie/ Ai sogni dell'amor!” (“Desperte em sua memória os sonhos de amor”). O corte
mantém em suspense a reação de Livia diante da perspectiva de seu primo ir para a cadeia – é
uma digressão da narrativa que ancora também a mudança brusca de assunto por parte de
Mahler, pois quando voltamos a vê-lo, apenas alguns segundos depois, ele fala da música para
evitar o tema do duelo. Ele inicia um flerte com Livia, deixando claro que a admira e que
gostaria de vê-la novamente. Porém, a condessa mal se dá conta do interesse de seu novo
conhecido e, nervosa, diz que não se sente bem e vai embora, enquanto, fora de campo,
Leonora canta seus versos finais: “Ma deh! non dirgli, improvvido/ Le pene del mio cor!”
(“Ah, mas não lhe diga, imprevidente/As dores do meu coração”). É o fim da ária e também
de toda a sequência no La Fenice. A música estende-se por mais alguns segundos para
costurar a fusão com o plano seguinte de Livia chegando à sua casa com o marido.

Figura 5: O canto de Leonora e a saída de Livia do teatro

Mas não é apenas de Verdi que o filme se serve. As demais músicas de Senso são parte da
Sinfonia nº 7 em mi maior do compositor austríaco Anton Bruckner executada pela Orchestra
Sinfonica della Radiotelevisione Italiana sob a regência de Franco Ferrara. Anton Bruckner é
outro compositor contemporâneo ao período representado, embora a sinfonia em questão
tenha sido composta bem depois de 1866. Curiosamente, ela foi dedicada ao rei Ludwig II da
Bavária, a quem Visconti retrataria no filme Ludwig, em 1973. Assim, embora no uso da
sinfonia a função de reconstituição de época não seja tão forte como na utilização de Il
Trovatore, a música de Bruckner está longe de ser incompatível com a ambientação histórica.

A sinfonia alterna momentos de melancólico romantismo com outros de exaltação e, como já
foi dito, ela é usada sempre de forma empática, em consonância com o sentido das imagens.
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Um exemplo do modo “romântico” se dá na sequência do passeio de Livia e Mahler pelas
ruas de Veneza, no primeiro encontro dos dois depois de se conhecerem no teatro. A primeira
inserção da música se dá após uma discussão entre eles – Livia havia ido despedir-se do
primo que acabou sendo mandado para o exílio depois do incidente no La Fenice. Ao
encontrar Mahler, ela o culpa pelo destino de Roberto, mas ele não a leva a sério e insinua que
ela é amante do revolucionário. Ofendida, ela vai embora, mas ele, visivelmente interessado
na condessa, a segue na tentativa de fazer as pazes. Diferentemente do exemplo do teatro,
aqui a música é, na denominação de Chion (2008), música de fosso67, e acompanha o
crescente entendimento dos protagonistas. Após ser ajudada por Mahler numa situação de
perigo, Livia decide perdoá-lo e eles conversam amigavelmente. Em seguida, caminham na
noite de Veneza; planos abertos os mostram juntos, nas ruas desertas, mal iluminadas, porém
belas. A música aumenta de volume e acompanha a narração da condessa, que expõe seu
encantamento pela situação, dizendo: “O tempo não existia mais. Existia somente o prazer
não confessado que eu sentia ao ouvi-lo falar, ao ouvi-lo rir e ao ouvir o eco dos nossos
passos naquela cidade silenciosa”. É um momento delicado e poético do filme que sublinha o
nascimento da paixão de Livia pelo oficial e começo de sua decadência.

Figura 6: Livia e Mahler passeiam por Veneza

Como se pode notar, o romantismo da situação está ancorado em Livia, pois mesmo durante o
envolvimento dos dois, Mahler, apesar de demonstrar interesse pela condessa, permanece
distante, sem levar o caso muito a sério. Já os sentimentos de Livia são muito mais profundos
e é fundamental para a história que ela seja estabelecida como uma mulher completamente
apaixonada. Em uma cena no quarto com Mahler, apesar de dizer a ele que irá deixá-lo em
67

“aquela que acompanha a imagem a partir de uma posição off, fora do local e do tempo da ação. Este termo faz
referência ao fosso de orquestra da ópera clássica” (CHION, 2008, p. 67). Em outras palavras, música extradiegética.
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algum momento, ela corta, logo em seguida, uma mecha de cabelos para que ele se lembre
dela – um gesto comum entre noivos e namorados no século XIX. A sinfonia de Bruckner
novamente acompanha o movimento de Livia e sua própria caracterização em cena – à
vontade e confortável na presença de Mahler indicam a sinceridade de seus sentimentos.

A respeito da caracterização da personagem, não é apenas a influência da ópera que podemos
notar em Senso. Assim como muitos outros filmes de Visconti, este também se inspira em
pinturas da época para a composição dos figurinos e cenários. Embora este seja um recurso
comum em filmes históricos, no caso de Visconti nota-se uma preocupação em manter uma
semelhança íntima com algumas obras – veremos casos parecidos de inspirações pictóricas
também em O Leopardo. Na cena referida acima, Livia assemelha-se bastante a figuras como
Portrait of Madame Barbe de Rimsky-Korsakov68 do pintor alemão e conhecido retratista da
realeza Franz Xaver Winterhalter – o figurino mais pesado, cheio de rendas, laços e os longos
e volumosos cabelos adéquam-se perfeitamente ao romantismo exacerbado da personagem. A
pintura é de 1864, portanto dentro do período histórico no qual o filme é ambientado,
constituindo uma evidência de que, assim como a música, as demais referências artísticas
empregadas por Visconti pretendem cumprir funções de reconstituição de época tanto quanto
de engajamento emocional e na beleza plástica do filme.

Figura 7: Livia e Portrait of Madame Barbe de Rimsky-Korsakov

68

Exposta atualmente no Musée d’Orsay, em Paris.

81

Um exemplo no qual esta múltipla função fica mais evidente é na reconciliação entre os
protagonistas em Aldeno. Mahler vai à casa de Livia e ela o esconde em seu quarto apesar de,
inicialmente, resistir ao oficial. Mas a insistência dele começa a abalá-la e a cena na qual ela
cede e os dois se beijam possui uma coreografia que demonstra uma preocupação em
aumentar gradualmente a tensão, através do som e da imagem, que culmina na citação
pictórica mais evidente do filme.

Depois de uma nova recusa aos avanços de Mahler, ele finge se conformar e se afasta de
Livia. Ela está sentada diante de sua penteadeira, de costas para ele, que acaba ocupando um
divã. Fora de campo, ouvem-se os latidos dos cachorros e Mahler precisa esperar que os
animais sejam presos para sair do quarto da condessa. Quando o oficial se dirige para o divã, a
sinfonia de Bruckner começa a tocar, mas suavemente e quase abafada pelos latidos. Ele
então se acomoda e começa novamente a tentar seduzi-la com palavras. Por fim, os latidos
cessam e ficamos somente com a música – é o início do segundo movimento da sinfonia,
ainda calmo e romântico. Livia diz a Mahler que ele precisa ir embora e repete: “deve ir, deve
ir”. Nesse momento, o plano é aberto e visto de cima de modo que há uma visão clara da
distância ente eles, porém, a música começa a ficar mais intensa, demonstrando que Livia,
apesar de suas palavras, não está inteiramente certa de que deseja vê-lo partir. Este plano
também é notável por explorar a decoração luxuosa do quarto de Livia e a riqueza do seu
figurino, milimetricamente espalhado sobre o tapete.

Figura 8: Livia e Mahler no quarto da villa de Aldeno

Ela continua mandando-o embora e suas próprias palavras dão ritmo à cena e aumentam a
tensão, pois Mahler já percebeu que ela não está sendo sincera. Ele se aproxima; o plano
muda ficando mais próximo e o volume da música aumenta enquanto Livia se descontrola e
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começa a chorar. Ela cede e eles se beijam e nesse momento a sinfonia sobe ainda mais de
volume. Porém a música não tem mais o romantismo de momentos antes, ela evoca uma
emoção mais trágica. Não há propriamente felicidade nessa reconciliação, mas certo suspense,
uma antecipação das consequências desastrosas provenientes de tal envolvimento. Enquanto o
casal se beija, seu movimento, combinado com o da câmera, os enquadra de maneira muito
próxima à pintura O Beijo do pintor romântico italiano Francesco Hayez, outro artista
contemporâneo ao momento histórico retratado no filme. O quadro em questão data de 1854.
A citação da pintura assume importância não apenas por curiosidade acadêmica, mas por ela
ser o ápice de um momento de intensa exploração dramática. A posição de Livia e Mahler é
também é muito similar ao casal da pintura, com o homem ligeiramente mais à esquerda do
quadro, segurando o rosto de da mulher. Ainda, a iluminação conserva o jogo de luz sobre o
casal e sombra no restante do ambiente.

Figura 9: O Beijo e a cena de Senso

Mais intenso, porém, é o clímax deste segundo ato, quando Livia entrega ao amante uma
grande quantia em dinheiro, arrecadada especialmente para financiar a luta pela libertação do
Vêneto, e confiada a seus cuidados por seu primo Roberto. Pouco antes, há uma cena na qual
um aliado de Roberto visita Livia para dar-lhe notícias do andamento da guerra. Ele também
menciona o dinheiro, avisando que deve ser necessário em breve. Esta cena relembra ao
espectador a pequena fortuna que a condessa tem em mãos, por isso, momentos mais tarde
quando Mahler faz um pequeno teatro para extorqui-la, já é possível antecipar qual será o
resultado. No clímax propriamente dito, Livia e Mahler discutem – não há música aqui,
somente o som de suas vozes -, ele dizendo que precisa partir e ela gritando que ele não deve
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fazer tal coisa. Durante o diálogo, é perceptível que ela está tentada a dar-lhe o dinheiro, pois
ela chora e repete várias vezes “se eu pudesse...”. Essa dúvida de Livia gera expectativa para
sua decisão, embora como espectadores, tenhamos quase certeza de que ela não seguirá o
caminho mais nobre. Os ânimos dos amantes se exaltam até que ela toma a decisão que
temíamos e diz: “Espere”. Vemos num plano próximo o rosto torturado, porém determinado
da personagem e é então que a música explode, de acordo com a dramaticidade do momento,
e Livia caminha decidida atravessando uma série de portas, em mais um uso de profundidade
de campo. Esta cena é uma das mais fortes do filme, que se esforça para demarcar sua
importância. Aquele breve momento no qual Livia resolve ceder aos seus impulsos
românticos e egoístas representa a queda, agora irremediável, da personagem que compromete
a própria posição e sacrifica seus aliados e seu país por amor. Seu sofrimento ao fazer isso,
porém, é muito claro – na cena seguinte ela está quase descontrolada e derruba as moedas de
ouro pelo chão – e, aliado com a frieza quase caricata de Mahler, que murmura palavras de
amor enquanto cata as moedas, nos convida a perdoá-la ou, no mínimo, nos compadecermos
dela.

Figura 10: Livia vai buscar dinheiro para Mahler

Mas é no terceiro ato que o filme se torna ainda mais trágico, quando todas as máscaras caem
definitivamente. Livia, contrariando as instruções de Mahler, vai ao seu encontro no
apartamento que ele alugou em Verona. Ainda acreditando que ele a ama e só havia pedido
para que ela não fosse vê-lo por temer por sua segurança, ela enfrenta uma longa e perigosa
viagem até a cidade. Sua chegada ao apartamento é ao som do mesmo trecho da sinfonia de
Bruckner usado na cena do beijo em Aldeno. Porém, dessa vez, há um corte brusco na música
quando Livia finalmente encontra o agora ex-oficial. Ele a recebe com ironia e faz pouco de
da ansiedade dela em revê-lo. Se antes ele só aparecia bem vestido e barbeado, agora está de
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roupão, com barba por fazer e afirma com franqueza que não se lava há dias. Essa diferença
no comportamento e na aparência de Mahler não chega a ser um choque para o espectador,
que já sabia de sua falsidade, mas, de todo modo, a nova postura do personagem é
fundamental por conta do efeito que tem em Livia. Ao ver a verdade sobre a natureza de seu
amante revelada de forma tão brutal, ela fica desnorteada e a situação se agrava com a entrada
em cena de Clara, uma jovem prostituta que faz companhia a Mahler. O primeiro sinal da
existência de Clara é sua voz. Fora de cena, ela chama o nome de Mahler após, certamente,
ouvir sua risada estridente ao constatar o atordoamento de Livia. Esta, por sua vez, recebe um
novo choque e podemos vê-la completamente acuada, em um canto do apartamento.

Figura 11: Livia e Mahler em Verona

A mostração do apartamento, bem como a caracterização e movimentação dos personagens
expressam uma decadência luxuosa. Livia, apesar de bem vestida como sempre, está suja e
coberta de poeira da viagem e Clara usa somente roupas de baixo e o cabelo desalinhado. O
apartamento, embora seja amplo e bem mobiliado, tem um ar de desleixo. A mesa está posta,
mas bagunçada e o próprio Mahler alerta Clara que os copos precisam ser lavados. Apesar
dessa ênfase na desorganização e falta de higiene do ambiente, ainda há harmonia e beleza
nos quadros. Na figura acima, por exemplo, por exemplo, é possível notar a coordenação das
cores entre o traje de Mahler e as paredes e cortinas e móveis, com a predominância dos tons
de vermelho e verde. Já Clara aparece em cena toda de branco e caminha displicente e incerta
pelo ambiente, como espectadora inocente e relutante do confronto entre Livia e Mahler.
Ignorando tudo que se passara entre eles, a personagem, apesar de ser um elemento
importante para comprovar a vilania do ex-oficial, é quase decorativa. Mahler usa sua
presença para humilhar Livia ainda mais, mas a moça parece não entender de fato o que se
passa e obedece quase sem resistência às provocações dele.
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Figura 12: Mahler e Clara

Quando Mahler faz seu discurso sobre a própria covardia e lamenta a morte do mundo ao qual
pertence – fala na qual fica mais evidente que o filme pode ser interpretado como mais do que
uma história de amor – a sinfonia de Bruckner soa novamente, de modo muito suave, apenas
para sublinhar a sinceridade do discurso e a melancolia daquele momento, quando Mahler não
está apenas tentando ofender Livia ou rir dela, mas exprimindo sua própria vulnerabilidade e
incapacidade de se adaptar ao novo enquanto assiste à ruína do modo de vida que conhece.

Depois de denunciar Mahler como desertor na sede de seu regimento, Livia caminha, sozinha
e infeliz, pelas ruas de Verona, passando por soldados austríacos que comemoram a vitória
em Custoza – vitória oca, como bem sabia Mahler, pois eles serão de fato expulsos da Itália
pouco depois - em um triste paralelo com cena anterior, quando o casal passeara lado a lado
por Veneza. A comparação entre as duas cenas revela semelhança entre os prédios altos de
pedra, a pouca iluminação e até o posicionamento da personagem, mais ou menos no centro
do quadro. Porém, enquanto em Veneza, Livia estava feliz e tecendo sonhos românticos, em
Verona ela está desiludida e não totalmente senhora de si. A condessa grita repetidamente o
nome de Mahler e corre pelas ruas escuras e este é o seu fim no filme. Não sabemos se ela
perdeu a sanidade, se voltou para casa, se confessou seus erros e pediu perdão – não é isso
que importa. O final de Livia, destruída por suas próprias escolhas, é perfeito para demonstrar
a crítica ao Risorgimento, o pessimismo em relação ao futuro e o trágico espetáculo no qual se
transformara a História italiana.
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Figura 13: Mahler e Livia em Veneza e o fim da condessa em Verona

3.2.2. A HISTÓRIA COMO CRÔNICA EM O LEOPARDO
Como era possível ser severo para quem,
sabemo-lo, deverá morrer?(...)
Não era lícito odiar outra coisa
a não ser a eternidade
Trecho de O Leopardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Realizado quase dez anos depois de Senso, O Leopardo guarda em comum com seu
antecessor o pessimismo, a crítica social e política e os personagens conscientes da própria
finitude. Porém, enquanto Senso entregava tudo isso numa roupagem bastante dramática, O
Leopardo, ainda que mantenha o preciosismo visual e a busca pela beleza, se vale de outros
elementos: é, como decidimos chamar aqui, um filme-crônica, no sentido que a cadeia de
eventos não aparenta ser guiada por um objetivo claro ou para a resolução de um conflito
central, mas antes se ocupa em contar o cotidiano do aristocrático Dom Fabrizio di Salina e
sua família. Embora se possa dizer que a maior peripécia da narrativa seja o noivado de
Tancredi e Angélica, a problematização dessa união é tratada pelo filme de forma filosófica e
entremeada de humor e ironia. Não se trata de um romance cheio de obstáculos, como o Livia
e Mahler, ao contrário, o filme é sobre a possibilidade da concretização de um casamento
entre o sobrinho de um príncipe a neta de “Pepe Merda”.

Se a fábula de O Leopardo pode ser resumida em uma linha: nobre decadente casa seu
sobrinho com uma filha da nascente burguesia italiana, não podemos fazer o mesmo com a
estrutura de sua narrativa. Uma comparação superficial com Senso, por exemplo, já aponta
que O Leopardo não se enquadra totalmente nos padrões da narrativa clássica. No primeiro
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caso, a divisão do filme em atos era bastante evidente, o ritmo era regular, sendo possível,
inclusive, prever quando se daria a próxima reviravolta. Já aqui, embora ainda haja uma noção
do sistema de causas e consequências e a narrativa seja completa e facilmente compreensível,
a hierarquização dos eventos obedece a uma lógica diferente do modo clássico: nem tudo o
que acontece tem uma importância ou ligação direta com o que virá depois e a passagem do
tempo dentro da história não é bem demarcada. Por sua vez, o tempo do filme é organizado
para enfatizar acontecimentos que, num primeiro momento, não mereceriam tanta atenção.
Por exemplo, entre o primeiro encontro a oficialização do noivado de Tancredi e Angélica
passa-se somente cerca de meia hora, dentro da qual o casal está em cena durante poucos
minutos. Porém, o episódio do baile, no qual não há qualquer alteração na disposição dos
noivos, se estende por 50 minutos. Isso indica que a importância não está efetivamente no que
acontece, mas a interpretação dos acontecimentos – é daí que podemos compreender o
significado real daquela união e o que ela representa no novo sistema de classes do recémnascido reino da Itália. Outro ponto a ser destacado é volubilidade do caráter de Tancredi e,
em menor escala, Angélica. Suas motivações são ambíguas e sua sinceridade questionável e,
em nenhum momento, o filme esclarece, para além de qualquer especulação, o quanto de
cálculo existe em suas atitudes. Essas são características que aproximam a narrativa de O
Leopardo da denominada, de acordo com David Bordwell, narrativa de arte.

Se tentarmos dividir a narrativa de O Leopardo, vemos que o esquema resultante é bem
diferente do de Senso. Com menos peripécias e mais tempo para a contemplação das
paisagens áridas da Sicília e dos palácios da nobreza, além da reflexão sobre as mudanças
sociais e políticas – ou falta delas – o filme se organiza em torno de um problema conjuntural
do qual seus personagens têm poucas possibilidades de escapar: a Sicília está na iminência de
ser anexada ao reino da Itália, o que significa que seu rei será deposto e sua aristocracia está
em perigo. Toda a primeira hora do filme se dedica a apresentar essa questão delicada a
apontar o primeiro passo para que a transição ocorra da forma menos traumática possível –
Tancredi se junta aos camisas vermelhas de Garibaldi, deixando claro para seu tio que sua
única preocupação é estar presente para evitar mudanças drásticas de regime, como a
república. Exatamente com uma hora de filme Angélica entra em cena, tornando-se
imediatamente a solução ideal para os problemas da família de Salina. A meia hora seguinte é
de preparação até que Dom Fabrizio pede oficialmente a mão da jovem para seu sobrinho.
Depois de resolvida a questão, são apresentadas três sequências principais: 1) A volta de
Tancredi à Donnafugata, quando ele anuncia que já mudou de lado na guerra e agora apoia o
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exército regular; 2) O passeio de Tancredi e Angélica pelos cômodos desabitados do palácio;
3) O diálogo entre Dom Fabrizio e Chevalley, quando o príncipe recusa um lugar no senado.
Consideramos que estas sequências funcionam como uma espécie de arremate da trama
principal, sendo que cada uma aborda um aspecto diferente da temática do filme. Pois, a
decadência da nobreza passa pelo oportunismo de Tancredi, pela acomodação de Dom
Fabrizio e é expressa visualmente através da composição dos quadros. Mas, embora as
sequências tenham uma função fundamental dentro da obra – e serão devidamente analisadas
mais adiante – em termos de encadeamento narrativo guardam pouca relação entre si. Se, por
exemplo, uma delas fosse suprimida, as demais não deixariam de fazer sentido. Por fim, há a
consolidação da aliança entre nobreza e burguesia, com a extensa sequencia do baile que
encerra o filme. Essa estrutura pode ser visualizada com mais clareza na tabela abaixo.

Quadro III – Estrutura narrativa de O Leopardo

Como se pode notar, essa organização não parece privilegiar a resolução do conflito – uma
vez que a solução para os problemas de Dom Fabrizio chega relativamente longe do fim da
narrativa. Por isso, a sensação de simplesmente acompanhar a rotina dos personagens em um
determinado momento histórico é acentuada. É provável que a maioria dos espectadores de
cinema esteja acostumada aos filmes de narrativa clássica, com objetivos bem delineados,
apresentação e resolução de conflitos e deadlines – a bomba que precisa ser desarmada em
trinta segundos, o documento importante que precisa ser recuperado em três dias, o namorado
que tem que ser reconquistado antes que se case com outra dali a uma semana. Assim, temos
uma noção muito clara de quando um filme está para terminar. Em O Leopardo, não há
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nenhuma demarcação desse tipo. O baile se estende, Dom Fabrizio passeia melancólico pelos
salões e durante um bom período o espectador pode ficar sem saber quando o filme irá acabar.
Esta – apenas aparente - falta de objetivo e distensão da narrativa são condizentes com a
temática do filme – que fala de acomodação e perda de valores, de uma revolução que não
muda o essencial e do poder destrutivo do tempo – e constroem seu tom nostálgico e
pessimista.

Quanto à duração da história, o início é bem demarcado, com o letreiro explicando que a
fábula começa em 1860, mas depois disso, as elipses temporais são vagas. Por exemplo,
durante a batalha de Palermo, vemos Tancredi, junto com os demais “garibaldinos”
enfrentando os soldados da casa de Bourbon. Ele é ferido por uma explosão, mas não
gravemente. Então são mostrados os camisas vermelhas tentando se proteger ao entrar em um
convento. Tancredi, aparentemente, está bem o suficiente para segui-los e caminha em meio à
batalha. A poeira e fumaça da luta são estrategicamente intensificadas no momento no qual há
uma fusão para um plano aberto de uma estrada e duas carruagens ao longe. Novo corte, para
dentro de uma das carruagens, mostra Dom Fabrizio, sua esposa e o padre Pirrone e através
do diálogo ficamos sabendo que eles estão a caminho da cidade de Donnafugata. Não há
qualquer menção a Tancredi neste momento nem indicação alguma de quanto tempo se
passou desde a batalha de Palermo. Em poucos minutos, porém, quando a comitiva do
príncipe é parada na estrada por uma barricada, Tancredi surge a cavalo para liberar o
caminho. Ele usa uma venda preta, sequela de seu ferimento na guerra, podemos inferir,
portanto, que não faz muito tempo que esteve na batalha, mas ainda assim, não há qualquer
certeza. Outra fusão marca o fim do episódio de Chavelley e a proposta ao senado, com a
partida deste e o início da sequência do baile. Neste caso também não existe uma indicação
explícita da passagem de tempo. É verdade, porém, que com algumas informações históricas
muitas dessas lacunas podem ser preenchidas. A história começa com o desembarque de
Garibaldi na Sicília, portanto em maio de 1860 e a tomada de Palermo, ocorreu em junho do
mesmo ano. Durante a permanência da família em Donnafugata ocorre um plebiscito - Dom
Fabrizio, inclusive, pergunta a Dom Ciccio como ele havia votado “no dia 21”. O referendo
sobre a anexação da Sicília ocorreu de fato em 21 de outubro de 1860. E, em uma das
primeiras cenas do baile, a anfitriã, princesa de Ponteleone, recebe o coronel Pallavicino
(personagem histórico real) e o cumprimenta pela vitória em Aspromonte. Esta batalha, na
qual Garibaldi passara de herói nacional a inimigo da ordem, ocorreu em agosto de 1862. A
história do filme, portanto, se estende por pouco mais de dois anos, mas somente um
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espectador bem informado sobre a unificação italiana poderia fazer essa descoberta ainda
durante a fruição da obra.

A narrativa de O Leopardo é predominantemente linear, porém há dois usos significativos do
flashback. Neles, podemos perceber um maior nível de autoconsciência da narrativa. O
primeiro, ocorre ainda no caminho de Donnafugata. A família faz uma pausa para um
piquenique e o empregado local se admira por eles terem conseguido se deslocar durante
aqueles tempos difíceis, com as estradas bloqueadas. Dom Fabrizio responde que foi muito
simples e se dispõe a contar a história de como ele consegui um salvo conduto para a viagem.
Começa então uma narração em off do personagem e em seguida há uma fusão para o palácio
da família em Palermo. A narração de Dom Fabrizio explica que seu sobrinho havia levado
um general para conhecer os afrescos da mansão e fora ele quem fornecera o salvo conduto.
Essa visita é construída de modo humorístico, efeito dado principalmente pela música,
enfatizando o encantamento do general ao conhecer uma casa tão ilustre. Além do general,
aparece em cena, junto com Tancredi, outro rapaz que mais tarde saberemos ser o conde
Cavriaghi, futuro pretendente de Concetta. Os três jovens chegam ao palácio ao som de uma
melodia que poderia funcionar para uma comédia mais escrachada. Sem essa música, a cena
não teria humor. O intuito aqui é zombar da formalidade do general, que apesar de representar
“a revolução”, se impressiona diante da nobreza. Esse intuito é reforçado quando Tancredi
olha diretamente para a câmera e comenta: “O general disse ‘excelência’. É sua primeira
infração às ordens de Garibaldi”. Essa quebra da diegese surpreende porque destoa do resto
do filme. É um recurso que explicita a ironia da situação e é significativo que seja usado
somente no flashback – pois neste momento, a responsabilidade de contar a história passa
para Dom Fabrizio, dando certa liberdade para que ele imprima sua própria interpretação dos
fatos. E não é absurdo supor que o príncipe tenha achado aquela situação divertida, nem que,
ao contá-la a terceiros, Tancredi tenha intervido com um comentário.
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Figura 14: Tancredi fala diretamente para a câmera

Outro flashback ocorre quando Dom Fabrizio vai pedir a mão de Angélica a Dom Calogero.
Este, está enumerando todos os bens que dará aos noivos por ocasião das bodas. Ele está
visivelmente satisfeito consigo mesmo e ri, contando vantagens, sem perceber o incômodo do
príncipe. Dom Calogero não pode saber que o aristocrata considera vulgar entrar em tantos
detalhes a respeito da própria fortuna. O flashback é inserido quando Dom Calogero diz
“Minha família é tudo para mim”. Ouvimos então a narração de Dom Ciccio, contando como
certo dia fora à igreja bem cedo para ver a esposa do prefeito, que vive reclusa há anos. A
imagem a seguir mostra o próprio Dom Ciccio, escondido para poder espionar a mulher. O
ambiente é amplo e pouco iluminado e ela aprece de preto, com o rosto quase totalmente
coberto – mantendo assim um pouco do mistério a respeito da esposa bela e ignorante de Dom
Calogero. O próprio aparece na igreja para buscá-la – ansioso e apressando, cobrindo ainda
mais o rosto dela. Ele então faz uma pausa para benzer-se e nesse momento é a sua voz que
surge em off, continuando o assunto que ficara interrompido com a entrada do flashback. Mais
uma fusão nos leva de volta ao príncipe, que parece se esforçar para se concentrar no que o
outro diz. Portanto, é correto afirmar que este flashback é um devaneio de Dom Fabrizio que,
aborrecido com a conversa de Dom Calogero, se distrai e relembra o que Dom Ciccio havia
lhe contando a respeito da esposa do outro. É uma demonstração do quanto o príncipe acha o
prefeito enfadonho e se incomoda com o que ele julga ser falta de educação e refinamento.
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Figura 15: No devaneio do príncipe, a esposa de Dom Calogero na igreja

Se os gostos e julgamentos do príncipe são fornecidos sem maiores mistérios pela narrativa,
as motivações e personalidades de Tancredi e Angélica, ao contrário, são passíveis de
discussão. Que o jovem Falconeri entrou na luta ao lado de Garibaldi para proteger os
próprios interesses fica muito claro na sua conversa com o tio, logo na sua primeira aparição
no filme. A falta de idealismo de Tancredi, no entanto, não o torna antipático: é evidente seu
carinho pelo tio e pelas primas, em especial, Concetta. Aqui há um tópico não totalmente
esclarecido pelo filme. Antes do aparecimento de Angélica, há uma aura de romance entre os
primos. A moça está obviamente apaixonada – situação claramente colocada no episódio da
partida de Tancredi, quando ela o espera, longe dos outros e quase chora ao se despedir. O
comportamento dele, porém é ambíguo. No caminho de Donnafugata, ele é especialmente
atencioso, chamando-a para se refrescar do calor e oferecendo-lhe balas de menta. Esse
comportamento dá a Concetta a certeza de que é amada a ponto de encarregar o padre Pirrone
de expressar ao seu pai seu desejo de casar-se. Mas as atenções de Tancredi poderiam ser
simplesmente fruto de carinho e amizade. De fato, durante suas cenas com Concetta, ele se
comporta com naturalidade, aparentemente sem sequer notar o interesse dela, abrindo
caminho para concordarmos com Dom Fabrizio de que tudo não havia passado de “fantasias
de uma moça romântica”. As reais intenções de Tancredi em relação à prima são importantes
para construir seu lugar afetivo para o espectador. Se ele soubesse ou incentivasse a afeição
de Concetta, ao trocá-la por Angélica sem hesitar poderia parecer insensível. Mas, se fosse
ignorante dos sentimentos dela, não teria qualquer responsabilidade no sofrimento da moça. É
verdade, porém, que Angélica é construída como uma moça irresistível (possibilidade
garantida pela escalação da realmente deslumbrante Claudia Cardinale), o que poderia levar o
espectador a perdoar Tancredi por desistir da prima – se algum dia casar-se com ela esteve em
questão. A primeira aparição de Angélica no palácio dos Salina é impactante. Ela chega
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sozinha, depois do pai, evidentemente para possibilitar que a personagem tenha uma grande
entrada. Concetta é a primeira a vê-la, ainda rindo a respeito do fraque de Dom Calogero, é
surpreendida pela visão da antiga amiga de infância. A mudança na expressão de Concetta
marca a entrada da música – suave, romântica -, acentuando a importância daquela chegada.
Angélica aparece na porta, aparentando nervosismo e um corte nos leva à expressão de
Tancredi. Sua óbvia admiração é reforçada pelo zoom da câmera, que nos aproxima de seu
rosto. Só então aparece, também em close, Dom Fabrizio, outro a se encantar com a beleza da
jovem, e pouco depois, Dom Ciccio.
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Figura 16: A chegada de Angélica

Mesmo essa insinuação de triângulo amoroso não se desenvolve. Concetta permanece em
segundo plano e não faz qualquer movimento a respeito da deserção das atenções de seu
primo. Mais uma característica que indica a pouca disposição do filme para grandes
peripécias. O encanto de Tancredi por Angélica é evidente, mas sua atitude em relação a
Concetta continua questionável. Na cena em que chega a Donnafugata depois de formalizado
seu noivado, Tancredi mostra a toda a família o anel comprado para Angélica. Ele faz questão
de perguntar a Concetta se ela gostou da joia. Ora, se soubesse dos sentimentos dela, esse
seria um ato especialmente maldoso, que não combina com a personalidade carinhosa que ele
demonstrara até então. Porém, Angélica se refere mais de uma vez ao amor de Concetta por
ele e Tancredi não parece surpreendido, nem dá qualquer importância ao fato. Se age assim
por modéstia, não acreditando que a prima possa nutrir qualquer sentimento mais profundo
por ele durante tanto tempo ou por egoísmo, por não se importar com o que ela possa estar
passando, o filme não esclarece. No nível pessoal, portanto, a personalidade de Tancredi é tão
escorregadia quanto na política. Ainda na cena de sua chegada, ele aparece vestindo um
uniforme azul militar. O tio estranha o uso da cor e pergunta se ele não usa mais a camisa
vermelha. Tancredi reage como se seu envolvimento com os “garibaldinos” fosse um passado
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distante e sem muita importância. Ele e seu amigo Cavriaghi, que viera para cortejar Concetta,
seguem zombando os antigos companheiros, demonstrando seu desprazer por se misturar com
a “gentalha”.

Figura 17: Tancredi, oficial do exército regular de sua majestade

A própria Angélica, por sua vez, é uma mistura de malícia e espontaneidade. Depois de sua
entrada triunfal, na qual parece genuinamente nervosa, ela se comporta com simplicidade e
humildade, diante do choque e encanto dos Salina ao vê-la. Ela passa direto por Tancredi, que
se adianta para cumprimentá-la, indo falar primeiramente por Concetta. Se o fez por timidez,
descuido, felicidade por rever a amiga ou puro cálculo, não sabemos. Nesse rápido
movimento, Angélica aparece de costas, aumentando o mistério de suas motivações. Depois
de cumprimentar Concetta e o padre, ela volta o olhar na direção de Tancredi e continuamos
sem ter certeza se ela só naquele momento deu pela presença dele ou esteve fingindo. Dom
Calogero faz as apresentações, certamente percebendo o interesse o rapaz e não disfarça sua
satisfação.

Figura 18: Angélica e Tancredi se conhecem

Angélica tem plena consciência que Concetta é apaixonada por Tancredi. Ela não demonstra
nenhuma compaixão especial pela moça, mas na ocasião do baile, exorta-a a se divertir e
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procurar um rapaz no qual goste. Ela é simpática com a futura prima na ocasião, mas pouco
depois, quando Concetta chora após um desentendimento com Tancredi, Angélica não dá
importância. Se ela própria é apaixonada por Tancredi também não há resposta definitiva.
Certamente os dois são atraídos um pelo outro e se comportam como noivos apaixonados,
mas o quanto é verdadeiro e o quanto é inflado pela conveniência da união? Podemos dizer
que do mesmo modo que Tancredi parece não ter plena consciência da brusca flutuação de
suas alianças políticas, ele e sua noiva são metade cálculo metade sinceridade, pois são ambos
produtos de seu tempo e seus desejos particulares seguem o capricho das mudanças sociais.
Naturalmente, esta é somente uma interpretação possível, o mais importante aqui é notar
como o filme nega respostas prontas e nos convida a especular.

A personalidade de Dom Fabrizio suscita menos especulação. Sendo ele o representante de
uma classe decadente, encarnando seus valores, virtudes e defeitos, não é surpreendente que o
príncipe recuse uma posição no novo reino da Itália. O episódio com Chevalley, o homem de
Turim que vai lhe oferecer o cargo de senador, reafirma a premissa de acomodação do filme e
seu tom pessimista. Chevalley representa “o norte” e os “novos tempos”, enquanto Dom
Fabrizio é filho de uma época que já passou. Talvez para reforçar este contraste, a
caracterização de Chevalley seja propositadamente semelhante ao quadro Retrato de Cavour
(1864), de Francesco Hayez, mantendo os óculos idênticos, bem como a barba e até o figurino
de tons sóbrios. O conde de Cavour, o grande arquiteto político do Risorgimento parece ser o
modelo ideal para inspirar o personagem que cuja voz é a do progresso e do futuro. O
encontro com Dom Fabrizio é um choque de mundos muito distintos e atesta também as
diferenças que persistem até hoje entre o norte e o sul da Itália.
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Figura 19: Retrato de Cavour e Chevalley

A escolha pela palavra “episódio” na frase anterior não é aleatória. Puramente em termos de
desenvolvimento da ação, a chegada e partida de Chevalley têm pouca relevância. A proposta
não aceita pelo príncipe sequer chega ao conhecimento de outros personagens, não gera
conflitos nem influencia no comportamento de ninguém. Mas, a cena da conversa dos dois no
gabinete do príncipe é essencial para demonstrar que o Risorgimento pouco fez para melhorar
de fato a vida do povo siciliano. Primeiro, é significativo que Dom Fabrizio nem ao menos
soubesse o que era ser um senador – e o personagem é apresentado como um homem bem
instruído, daí se pode ter a medida da falta de educação democrática na Sicília. A composição
da cena é simples e funcional, com o uso do campo/contracampo na maior parte do diálogo.
Os planos fechados e pouca música em baixo volume levam nossa atenção para o que está
sendo dito. É uma conversa triste, na qual Dom Fabrizio faz uma exposição precisa do papel
que ele ocupa em relação a sua classe social (“Sou o expoente de uma velha classe,
comprometido com ela por decência mais do que por afeto”) e do que ele acredita ser a
natureza indolente e orgulhosa da Sicília (“Os sicilianos não querem melhorar porque já se
julgam perfeitos”). Apesar da insistência de Chevalley, o príncipe se mantém irredutível. E é
inegável que ele parece velho e sábio diante do outro; as exortações de Cheavelley, embora
sensatas e razoáveis em si mesmas, diante das certezas de Dom Fabrizio, parecem
ingenuidade. Por fim, o príncipe sugere o nome de Dom Calogero para o senado – apesar da
seriedade do momento, a sugestão soa irônica por conta de comentários como “Sua estirpe,
me disseram, é antiga... ou será em breve” ou “Quanto a ilusões, não creio que as tenha mais
do que eu. Mas, se necessário, saberá criá-las”.

A compreensão de Dom Fabrizio do esgotamento de sua classe social fica evidente também
no episódio do baile que fecha o filme. O baile na casa da princesa Margherita de Ponteleone
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é uma ocasião social importante para os personagens, e ainda mais para expressar a ideia de
morte, de fim de uma era. Durante a maior parte do tempo acompanhamos Dom Fabrizio em
sua lenta e melancólica percepção sobre a morte iminente de seu mundo. O filme investe
tempo nessa construção, nos convocando a acompanhar e compreender os sentimentos do
personagem apesar da relativa escassez de diálogos. Na sequência, há um contraste entre o
ambiente luxuoso com a ideia de finitude, e Dom Fabrizio passa observando tudo, seu olhar
guiando o espectador, convidando-o a assistir o espetáculo da decadência e morte da
aristocracia. Em dado momento observa com desencanto o comportamento de algumas moças
que riem e se divertem; um dos planos mostra Dom Fabrizio sentado, aparentando cansaço,
enquanto as jovens conversam animadamente. O conteúdo da conversa é indistinto, mas o
barulho que fazem é alto, sobrepujando inclusive a música, e provoca incômodo. No plano
seguinte, o príncipe recebe sem entusiasmo os cumprimentos de um conhecido pelo noivado
de seu sobrinho – cumprimento que vem com o comentário que selará o destino da classe: “O
exemplo logo será seguido por muitos”, afirma o conhecido. A caracterização de Dom
Fabrizio é diferente no baile. Se antes ele aparecia sempre altivo e seguro, nesta sequência ele
está pálido e deprimido, caminhando pelos salões lentamente e falando muito pouco. Na
biblioteca da mansão ele contempla uma reprodução do quadro de Jean-Baptiste Greuze, O
Filho Punido (ou A Morte do Justo) de 1778, que retrata a morte de um homem, e parece
refletir sobre a sua própria. Tanto que Tancredi, ao entrar no local pouco depois se surpreende
que ele esteja contemplando um quadro tão triste pergunta ao tio se ele está cortejando a
morte.

Figura 20: Dom Fabrizio e A morte do justo

Ao final da festa, Dom Fabrizio se arruma para partir diante de um espelho. Seu rosto, com
uma expressão sofrida, aparece em close e ele chora enquanto ao fundo soa a Valzer del
Commiato (Valsa do Adeus), composta por Nino Rota, responsável pela música do filme, e
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executada várias vezes durante o baile, expressando uma profunda melancolia. Em seguida,
ele entra no salão onde alguns poucos casais ainda estão dançando. O plano agora é mais
aberto, mostrando Dom Fabrizio de pé, cansado, enquanto os demais mal tomam
conhecimento de sua presença, ilustrando bem a solidão do personagem. Deixando, por fim, o
baile Dom Fabrizio caminha sozinho. Ao ver passar um padre ajoelha-se e recita: “Ó estrela, ó
fiel estrela, quando decidirá por um encontro menos efêmero, longe de tudo, na sua própria
região de perene certeza?”, refletindo sobre sua morte. Assim, embora o personagem não
morra no filme, seu fim e o fim da classe que representa é selado irremediavelmente durante o
baile que celebra a ascensão da burguesia e o declínio dos aristocratas.

É também no baile que Dom Fabrizio e Angélica dançam ao som de uma valsa inédita de
Giuseppe Verdi. A composição foi encontrada no processo de pesquisa da pré-produção69 do
filme e sua utilização, assim como no caso de Senso, cumpre o papel de reconstituição de
época, além de relembrar a ligação emblemática do compositor ao Risorgimento. A dança é o
marco da ascensão social de Angélica. É dela a iniciativa de chamar Dom Fabrizio para
dançar e, embora, como sempre, não se possa dizer com certeza que ela foi movida somente
pela vontade de exibir seu novo status, ao valsar com o príncipe diante do olhar da alta
sociedade presente, Angélica está visivelmente satisfeita com seu sucesso. O mesmo pode ser
dito de seu pai, que observa orgulhoso e manda beijos para a filha, em mais um momento
cômico de sua caracterização.

Figura 21: Dom Fabrizio dança com Angélica

69

Consta que a valsa foi encontrada por Mario Serandrei, montador do filme, em uma loja de antiguidades. A
autoria de Verdi foi comprovada mais tarde pelo maestro Arturo Toscanini.
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Embora seja no baile que o sentido de morte e fim de uma era seja mais acentuado, todo o
filme expressa visualmente sua temática de decadência. Neste sentindo, a narrativa mais lenta
e sem muitas peripécias ou reviravoltas só favorece, pois convida o espectador a contemplar
aquele universo de beleza em ruínas. Um exemplo está na sequência de Tancredi e Angélica
passeando pelos cômodos desabitados no palácio de Donnafugata. Os noivos brincam,
conversam e namoram em meio a salões vazios, móveis quebrados, quadros e livros antigos e
empoeirados, paredes descascando e cheias de teias de aranha. São utilizados muitos planos
abertos e profundidade de campo para explorar o espaço e demonstrar a situação de ruína
daqueles cômodos, numa metáfora da ruína da própria aristocracia. Como se pode ver na
imagem abaixo, Angélica atravessa duas portas, mas o plano permanece fixo. Com a ilusão da
profundidade, ela parece estar a uma boa distância, demonstrando a amplitude do palácio.

Figura 22: Angélica do palácio de Donnafugata

Um efeito semelhante ocorre também no salão amarelo, com Angélica à direita do quadro,
sob a fonte de luz e Tancredi à esquerda e ao fundo. É possível traçar uma linha diagonal
imaginária entre eles e o quadro ganha uma interessante noção de perspectiva. E, como
também se pode notar na figura abaixo, mesmo a parede atrás de Tancredi aparece em foco.
No making of do filme, o diretor de fotografia Giuseppe Rotunno conta70 que O Leopardo foi
filmado com lentes de 25mm da Technirama, que permitiam enquadrar melhor os ambientes
altos e amplos que compunham o cenário. Por exemplo, foi o uso desse tipo de lente que
proporcionou que, na sequencia do baile, fosse possível manter no mesmo quadro tanto os
casais dançando no salão quanto os candelabros no teto. A fotografia do filme explora a
grandiosidade dos cenários escolhidos – ainda que, como no palácio de Donnafugata, estejam
em ruínas – e essa combinação permite associar a decadência à beleza e confere um tom épico
70

“Sugeri Technirama da Technicolor que era muito melhor que a Cinemascope porque a relação em vez de ser
1:1,2 em comprimento, era 1: 1,5”. ROTUNNO, Giuseppe. In: Uma Casta Agonizante: o making of de O
Leopardo. Versátil Home Vídeo, 2004.
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à obra. A harmonia na composição das imagens é um traço comum ao cinema de Visconti,
mas O Leopardo é um dos filmes nos quais esta qualidade mais se destaca.

Figura 23: Exploração do espaço em O Leopardo

Outro exemplo ilustrativo do processo de decadência da nobreza é quando Dom Fabrizio e
sua família chegam a Donnafugata e vão assistir à missa. Todos os Salina e Tancredi estão
sentados nos lugares de honra da igreja e são mostrados em um travelling, imóveis como
estátuas e cobertos pela poeira das estradas. É uma metáfora eficiente da condição de
desintegração que afeta sua classe.
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Figura 24: A família na igreja

E, do mesmo modo que em Senso, O Leopardo se vale de referências pictóricas para compor
algumas cenas. Sua principal influência é dos chamados pintores macchiaioli. Os macchiaioli
eram pintores italianos do século XIX e tiveram seu nome derivado da palavra macchia –
mancha cromática – que se referia à técnica que empregavam no uso das cores e da luz. Os
principais representantes da escola foram Giovanni Fattori, Telemaco Signorini, Silvestro
Lega, Raffaello Sernesi e Giuseppe Abbati, cujos quadros, de maneira geral, se
caracterizavam por representar paisagens ao ar livre, capturando as luzes e sombras naturais.
A técnica se assemelha à empregada pelos impressionistas franceses, como Claude Monet e
Auguste Renoir, na qual os motivos não precisam ter contornos nítidos e os efeitos de luz e

103

sombra e de coloração eram trabalhados em pequenas pinceladas. O diálogo com este tipo de
pintura oitocentista é notável especialmente nas cenas de batalha e de caça. A batalha de
Palermo representada em O Leopardo lembra o quadro homônimo de Giovanni Fattori, pintor
macchiaioli. O quadro, de 1862 – produzido, portanto, em pleno processo de unificação –
mostra a chegada de Garibaldi aos portões da cidade. O filme, embora mostre outra
perspectiva, preserva semelhanças com a pintura – a fumaça da batalha, a aglomeração de
soldados e o uso das cores em tom de vermelho e ocre recriando uma paisagem árida.

Figura 25: Duas versões da batalha de Palermo

Em O Leopardo os tons de ocre e amarelo também predominam nas paisagens, especialmente
no caminho de Donnafugata e naquelas que mostram Dom Fabrizio caçando. O principal
recurso nesses casos é a utilização de planos gerais, permitindo uma visão ampla da natureza.
A paisagem natural em O Leopardo é importante por ser um filme mais contemplativo, no
qual os planos mais abertos e longos convidam o espectador a admirar a paisagem mostrada.
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Além disso, a solidão evocada pelas imagens e a aridez do clima siciliano contribuem para
criar a sensação de decadência e desolação característica do filme.

Figura 26: No caminho de Donnafugata

Mas nada expressa tanto a desolação quanto os momentos finais do filme, quando Dom
Fabrizio caminha solitário por entre prédios em ruínas, afastando-se até que não possamos
mais distingui-lo. É um final semelhante ao de Livia em Senso, com a diferença fundamental
que, ao contrário da condessa, Dom Fabrizio compreende e aceita que o mundo não será mais
o mesmo e não há nada que ele possa fazer para conter as mudanças que estão chegando. Seu
lamento e sua infelicidade são fruto de sua consciência de viver em uma época de turbulência
e acomodação, de progresso e estagnação e, principalmente, da ascensão de alguns e da queda
de outros. Em um filme no qual o tempo e a História são os temas centrais, não poderia ser
diferente.

Figura 27: Final de O Leopardo
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante a trajetória de elaboração desta dissertação foi possível perceber que relacionar o
cinema com a História poderia render uma interpretação frutífera sobre dois importantes
filmes de Luchino Visconti. Desse modo, o trabalho procurou demonstrar como Senso e O
Leopardo se apropriavam de acontecimentos já bastante conhecidos da História italiana e os
revisitavam, recriando uma narrativa crítica e pessoal. Através da explanação das principais
teorias desenvolvidas em torno da relação entre cinema e História, buscamos encontrar
caminhos para a análise que permitissem entender os modos de apropriação que o cinema
pode fazer dos acontecimentos históricos. Considerando as ideias de Marc Ferro, partimos do
pressuposto que um filme pode expressar um discurso sobre a História que pode ser lido pelo
apreciador e estudado pelo analista. Entretanto – como também foi discutido – o problema da
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falta de método analítico, muitas vezes, limitava os estudos realizados na área ao conteúdo da
fábula e não nos modos possíveis de um filme construir seu discurso – empregando recursos
expressivos próprios do cinema. Para contornar este problema, apresentamos ainda no
primeiro capítulo o horizonte teórico-metodológico empregado na realização da análise. É
preciso reconhecer que o uso de alguns conceitos se deu de forma totalmente instrumental e
pouco questionadora, porém como o objetivo do trabalho era focar no modo como as questões
históricas eram empregadas nos filmes, consideramos que não cabia fazer uma explanação
extensa de conceitos como narrativa, técnicas de montagem e mise en scène, sob o risco de
nos desviarmos excessivamente do ponto que nos interessava neste trabalho.

Nosso processo de trabalho também levou à percepção de que somente uma análise interna
não seria suficiente para compreender com maior profundidade o que esses filmes
representavam dentro da obra de Visconti. Por ser um diretor com traços temáticos e
estilísticos muito conhecidos, era necessário oferecer ao leitor alguma perspectiva da
importância que os filmes tiveram na configuração da persona autoral de Visconti, bem como
sua relação com o contexto no qual foram produzidos. Evidentemente, o maior foco foi na
análise imanente, mas estudar um cineasta como Visconti, cuja obra é repleta de referências
não somente históricas, mas também artísticas e, além disso, extremamente pessoal, exigiu a
busca de informações extra-fílmicas que propiciassem pistas para uma análise mais completa.
Assim, o segundo capítulo da dissertação procurou construir um painel, ainda que breve, das
condições sociais e políticas – da Itália e do próprio Visconti – que ajudaram a forjar o que as
duas obras vieram a ser. Esta decisão se tornou um pequeno, mas inesperado desafio na
trajetória do trabalho, pois embora Visconti seja um realizador muito estudado, a quantidade
de material disponível sobre ele em língua portuguesa é limitada. Em línguas estrangeiras, a
riqueza de informações é muito maior, especialmente nas pesquisas francófonas, das quais foi
extraído grande parte do conhecimento a respeito de Visconti apresentado neste trabalho.
Excluir essas informações, apesar de não impedir a leitura e interpretação dos filmes,
certamente empobreceria a análise, pois, neste caso específico, as circunstâncias externas têm
relevância para o que vemos na tela. Até que ponto isto é necessário ao se trabalhar com
outros filmes, outros autores ou, até mesmo, com o próprio Visconti, mas a partir de outra
perspectiva, é uma questão em aberto que, acreditamos, deve ser decidida caso a caso.

Ao longo do segundo capítulo, pudemos perceber como Visconti construiu sua reputação
ligada ao neo-realismo italiano, realizando filmes que possuíam muitas das características
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associadas ao movimento, embora já fossem obras que exprimiam o preciosismo visual
encontrado em seus filmes decadentistas. O lançamento de Senso, embora permeado por
polêmicas – ou talvez, em alguma medida, por causa delas - foi fundamental para o início de
uma segunda fase na carreira de Visconti, que mesmo não tendo sido uma ruptura radical com
o que ele vinha fazendo antes, leva sua obra para um campo mais pessoal ao retratar o
sufocamento da aristocracia. O Leopardo consolidou essa tendência que se manteria nas
décadas seguintes, especialmente com o lançamento da trilogia alemã, composta por Os
Deuses Malditos, Ludwig e Morte em Veneza. Também é importante destacar que Senso e O
Leopardo, tendo sido produzidos num contexto de questionamento à versão canônica do
Risorgimento, recriam esse movimento de uma perspectiva bastante crítica e pessimista,
acentuando seus fracassos. Ao mesmo tempo, também foi possível perceber nos filmes a
coexistência, aparentemente contraditória, de um olhar essencialmente aristocrático – pois são
obras que muito claramente exploram a dor dos personagens com o fim de seu “velho mundo”
– com uma dura crítica social. Acreditamos que essa contradição enriquece os filmes,
oferecendo mais camadas de significados – e, possivelmente, poderia ser explorada em outros
trabalhos. Ademais, o controverso sempre fez parte da própria vida de Visconti e, sem dúvida,
seus filmes expressam tanto o privilégio do aristocrata quanto a desaprovação do comunista.

Os filmes aqui analisados foram considerados como passíveis de uma leitura alegórica.
Através de sua apreciação é possível interpretar os acontecimentos narrados como
representativos das mudanças ocorridas com toda uma classe social. A leitura alegórica
permite considerar Senso e O Leopardo como uma grande narrativa da decadência da
aristocracia italiana, na qual os protagonistas são utilizados como expoentes de suas classes.
Nesses filmes, embora as histórias particulares dos personagens sejam fundamentais para criar
o interesse no espectador, elas são parte de um quadro muito maior, no qual cada ação
“pessoal” é também uma ação política e onde as motivações dos personagens estão
intimamente relacionadas com os problemas enfrentados por sua classe naquele dado
momento histórico. Desse modo, a queda da condessa e Livia e a morte de Franz Mahler
representam o declínio da nobreza de então, assim como o casamento de Angélica e Tancredi
é símbolo da aliança entre essa mesma nobreza e a ascendente burguesia. Embora os
protagonistas dos filmes não sejam construídos como criaturas unidimensionais, eles possuem
traços marcantes de personalidade que identificam sua origem aristocrática. Alguns dos
personagens secundários, porém, especialmente em O Leopardo, se aproximam da caricatura,
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a exemplo de Dom Calogero Sedàra e do padre Pirrone que personificam “a burguesia” e “a
Igreja” acentuando seus aspectos cômicos e ridículos.

Embora Senso e O Leopardo utilizem algumas estratégias semelhantes, notadamente em
relação aos personagens, cada um se apropria da História de um modo diferente. Fez-se
necessário, portanto, refletir sobre cada filme separadamente e demonstrar suas diferentes
formas de construção. A análise sustentou que, em Senso, a História aparecia como
espetáculo, jogando com as expectativas do público, criando ocasiões de tensão e enfatizando
grandes momentos emocionais. Senso cria uma atmosfera de urgência, mas também de
antecipação trágica, apostando no jogo com a personalidade de seus protagonistas, que serão
completamente destruídos por suas escolhas – escolhas estas inadequadas para o momento de
crise e transformação no qual viviam. Neste filme, acreditamos que a influência da ópera é
muito presente, tanto na utilização dramática da obra Il Trovatore de Guiseppe Verdi quanto
na própria estruturação da narrativa e da encenação. Por sua vez, O Leopardo funciona como
crônica, no qual há uma maior distensão temporal e enfraquecimento das cadeias de causa e
efeito, gerando uma narrativa mais episódica que acompanha o cotidiano da família em meio
à turbulência histórica que ela experimenta. Neste caso, as emoções convocadas são de
melancolia, e o ritmo do filme convida à contemplação daquele universo e reflexão sobre o
fracasso e a ironia do Risorgimento.

Naturalmente, essas duas classificações são apenas relativas, como forma de sintetizar o
aspecto que mais se destaca nos filmes, pelo menos na nossa apreciação, com um olhar
deslocado para o uso da História. Não pretendem ser, de modo algum, leituras definitivas a
respeito dessas obras. Também é preciso ressalvar que este trabalho não se propôs a esgotar as
investigações sobre Senso e O Leopardo nem tampouco sobre a obra de Visconti. A análise
do ponto de vista da importância que a História ocupa nas obras é apenas um dos olhares
possíveis; os filmes, sem dúvida, possuem outros aspectos a serem explorados que, por não
estarem diretamente relacionados nossos objetivos, não foram citados ou devidamente
analisados, mas certamente merecem ser estudados em trabalhos futuros.
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