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E
m um ano marcado por retrocessos em diversas esferas, o cineclube Academia das Musas se reafirma como 
espaço aberto de diálogo voltado para filmes dirigidos por mulheres com mais de 20 sessões realizadas ao 
longo de 2018. Os encontros se mantiveram ininterruptos graças ao comprometimento de integrantes e ao 
apoio de parceiros como a Sala Redenção, a Cinemateca Capitólio e o Goethe-Institut.  As portas do grupo 

estiveram, assim, sempre abertas para a reflexão e o debate – exercícios que vêm se provando cada vez mais es-
senciais. O ano também foi marcado pela publicação da segunda edição da revista do cineclube. O evento de lança-
mento contou com a exibição do filme Wanda (1970), de Barbara Loden, seguida de um debate com a participação 
da crítica de cinema Bianca Zasso e do integrante do Academia, Leandro Hardt, com mediação de Daniela Strack, 
também integrante do grupo.

Nessa terceira edição da revista, o Academia das Musas reforça o espaço de produção textual voltado aos 
filmes exibidos ao longo do ano e proporciona tanto um registro das atividades do cineclube, quanto um convite a 
reflexões posteriores acerca dos títulos e das diretoras estudadas nos encontros. A terceira edição é composta por 
uma diversidade de abordagens que contemplam mulheres importantes para os cinemas africano (Sarah Maldo-
ror), cubano (Sara Gómez), europeu (Lina Wertmüller), passando por diferentes gerações e poéticas da produção 
cinematográfica norte-americana (Kathleen Collins, Julia Dash, Amy Heckerling, Cindy Sherman, Crystal Moselle), 
até chegar a nomes nacionais, como Tereza Trautman e Suzana Amaral. Ressalta-se, entretanto, que o corpus da 
revista é apenas um recorte entre as 24 sessões realizadas em 2018 pelo cineclube.

A capa é uma singela homenagem à obra da cineasta Agnès Varda, que nos deixou próximo ao fechamento 
desta edição da revista. Com uma obra plural e mais de 60 anos de carreira, Varda produziu ficções, documentários, 
filmes ensaio e instalações em galerias de arte. Em comum diante da diversidade de gêneros e formatos, o anseio 
da realizadora em ser uma "catadora" de imagens e a certeza de que a busca pelo sentido poético da representação 
estava intimamente ligado ao ato humano de olhar.

Em 2019, o grupo entra em seu quarto ano de atividades e retorna ao espaço que recebeu o primeiro encon-
tro do cineclube em 9 de janeiro de 2016, a Sala Multimídia da Cinemateca Capitólio. Inicialmente com encontros 
mensais para o primeiro semestre de 2019, o grupo se reformula e se reinventa conforme os cenários mudam, mas 
permanece firme na busca pelo debate e estudo das mais diversas filmografias. A programação é atualizada e divul-
gada na página do Facebook e essa e outras edições da revista podem ser acessas no site do grupo.
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DUAS PIONEIRAS 
do cinema norte-americano: 
Kathleen Collins e Julie Dash

Losing Ground (1982) / Kathleen Collins Four Women (1978) / Julia Dash

6 |  Artigo

Cena de Losing Ground 
(1982), de Kathleen Collins. 
Foto: Reprodução

Kathleen Collins (1942-1983)

K 
athleen Collins nasceu em 1942, em Jersey 
City, região metropolitana de Nova Iorque, 
e foi militante política desde seu período 
de estudante. Filha de um casamento inter-

-racial, Collins nasceu em uma família de ativistas 
políticos - seu pai foi o primeiro legislador estadual 
afro-americano de Nova Jersey. Collins foi ativista 
do Comitê Coordenador Estudantil Não-Violento 
durante o Movimento dos Direitos Civis dos Esta-
dos Unidos¹, intelectual acadêmica, dramaturga e 
cineasta, sendo uma pioneira negra nas áreas em 
que atuou. 

Lançado em 1982, Losing Ground é conside-
rado o primeiro filme de ficção de longa-metragem 
dirigido por uma mulher negra nos Estados Unidos. 
Antes dele, Collins dirigiu o média-metragem The 
Cruz Brothers and Miss Maloy, em 1980, um filme 
de baixíssimo orçamento (US$ 5.000) que relata a 
vida de três irmãos porto-riquenhos que tentam 
sobreviver enquanto lutam com o fantasma do pai 
morto. The Cruz Brothers, apesar de receber prê-
mio no Festival de Cinema Nashville (Sinking Creek 
Festival), foi criticado na época por alguns grupos 
militantes por não tratar de questões diretamente 
relacionadas à comunidade negra, algo se esperava 
de uma diretora pioneira e ativista social. Ao que 
Collins argumentava que sentia necessidade de ter 
alguma distância do tema para poder escrever so-
bre ele. Anos mais tarde, ao ser questionada sobre 
o fato de cineastas negras e mulheres terem algu-

ma obrigação em abordar questões relacionadas a 
gênero e raça em suas narrativas, Collins responde: 
“Eu acho que você tem a obrigação ainda maior de 
lidar com suas próprias obsessões”.

Neste contexto, é necessário destacar duas 
facetas da trajetória de Collins anteriores ao seu 
trabalho como cineasta: sua relação íntima com o 
teatro e a literatura - seu campo de formação - e 
sua atividade política estudantil, militante de movi-
mentos sociais ligados à questão de raça. 

Aos 15 anos, ainda no colégio, Kathleen rece-
beu o primeiro prêmio anual de leitura de poesia 
na Faculdade de Artes e Ciências da Universidade 
de Rutgers, em Nova Jersey. Em 1959, aos 17 anos, 
foi estudar na Faculdade Skidmore², onde cursou 
Bacharelado em Artes, com ênfase em Francês. Lá, 
tornou-se líder de classe e declarou-se apaixonada 
pela cidade de Nova Iorque e pelo teatro. Em 1961, 
passou sete semanas na República do Congo com 
o Projeto Operação-Crossroads Africa³ ajudando a 
construir um centro juvenil na pequena aldeia de 
Mouyundzi, onde conheceu Douglas Collins, seu 
primeiro marido, de quem adquiriu o sobrenome. 
No ano seguinte, Collins ingressou no Comitê de 
Coordenação Não-Violenta dos Estudantes, movi-
mento em defesa dos direitos civis dos negros nos 
Estados Unidos. Como integrante do Comitê, viajou 
ao Condado de Lee, no estado da Flórida, trabalhan-
do no campo e registrando eleitores negros para as 
eleições de 1964. Lá conheceu Mama Dolly Raines, 

1. O Movimento dos Direitos Civis dos Negros nos Estados Unidos 
foi a campanha por direitos e igualdade para a comunidade afro-
-americana nos Estados Unidos que aconteceu entre 1954 e 1968. 
Entre suas manifestações, a mais conhecida foi a Marcha sobre 
Washington por Trabalho e Liberdade, em 1963, que reuniu mais 
de 25.000 pessoas, e onde foi realizado o célebre discurso do líder 
pacifista Martin Luther King.

2. Skidmore College é um colégio independente de artes liberais 
em Saratoga Springs, Nova York.

3. Projeto que se encontra hoje em sua 61ª edição e que consiste 
em um tipo de residência de férias de ajuda humanitária em países 
subdesenvolvidos do continente africano.



mãe do Movimento Albany , do qual começou a fa-
zer parte. Como integrante do movimento, Collins 
foi presa duas vezes - uma delas por se recusar a 
parar de rezar nos degraus da Prefeitura (neste epi-
sódio, no dia seguinte a sua prisão, supremacistas 
brancos queimaram o chão de uma igreja). De volta 
a Nova Jersey, a ativista fez um discurso histórico na 

igreja de Mt. Pisgah A.M.E., exortando a congrega-
ção a “desprezar o ódio e aprender a amar aqueles 
que os oprimem, tanto no sul quanto no norte, por-
que acreditamos em Deus, que abrirá as portas e 
quebrará as paredes da segregação”. Collins apelou 
às lágrimas pela justiça para sua raça, para o reco-
nhecimento do negro como filho de Deus em um 

Cena de Losing Ground 
(1982), de Kathleen Collins. 
Foto: Reprodução
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4. O Movimento Albany foi uma coalizão de desagregação (pro-
cesso de encerrar a segregação entre grupos raciais) e direitos 
dos eleitores formada em Albany, Geórgia , em novembro de 
1961. Líderes e ministros locais negros, membros do Comitê de 
Coordenação Estudantil Não-Violento (SNCC) e Associação Na-
cional para o Avanço da Cor Pessoas (NAACP) fundaram o grupo. 

Em dezembro de 1961, a pedido de alguns líderes do Movimento 
Albany, Martin Luther King Jr. envolveu-se em ajudar o grupo 
com a organização de protestos e manifestações destinadas a 
chamar a atenção para as práticas de segregação racial conti-
nuadas e, muitas vezes, brutalmente aplicadas no sudoeste da 
Geórgia.

mundo que nunca se importou com ele. Em 
2002, o ativista de direitos civis Ralph Allen lembrou 
que ouviu Collins usar as palavras “Eu tenho um 
sonho” no serviço de oração daquele dia. Embora 
não haja origem estabelecida para a frase dita pelo 
Reverendo Martin Luther King - ele primeiro a usou 
em um discurso em novembro daquele ano - os his-
toriadores citam três fontes possíveis. Uma delas é 
Kathleen Collins. 

Depois de se formar pela Faculdade Skid-
more em 1963, Collins ensinou francês no ensino 
médio em Newton, Massachusetts, e frequentou a 
pós-graduação em Harvard, à noite. Em 1965, ela 
ganhou uma bolsa de estudos, permitindo-lhe se-
guir seus mestres na literatura francesa até Paris, 
através do programa Middlebury, na Sorbonne. Lá, 
realizou um curso sobre adaptação literária para o 
cinema, o que despertou seu interesse na área. De-
pois de obter seu diploma, em 1966, voltou para os 
Estados Unidos e se juntou à rede de transmissão 

pública da cidade de Nova York, trabalhando em 
programas jornalísticos. Após esta experiência, Col-
lins trabalhou como editora da BBC, Craven Films, 
Belafonte Enterprises, Bill Jersey Productions, Wil-
liam Greaves Productions e da Agência de Informa-
ção dos Estados Unidos. 

De forma independente, Kathleen começou 
a escrever histórias. Escreveu seu primeiro roteiro 
em 1971, que não foi filmado e sobre o qual falaria 
mais tarde: “Ninguém daria dinheiro a uma mulher 
negra para dirigir um filme. Provavelmente foi o 
momento mais desencorajador da minha vida”. Em 
1974, com 32 anos, Kathleen se casou e se divorciou 
de Douglas Collins; teve dois filhos, Nina e Emilio, 
e trabalhou como professora de história do cinema 
e roteirista na City College de Nova York. Nos dois 
anos seguintes, trabalhou como assistente de di-
reção para três musicais da Broadway. No outono 
de 1976, Joseph Papp dirigiu uma performance da 
peça Portrait of Katherine de Collins e do composi

Cena de Losing Ground 
(1982), de Kathleen Collins. 
Foto: Reprodução



tor Michael D. Minard, no Teatro Público. 
Esta peça foi mais tarde interpretada como “Quase 
Música” quando um de seus estudantes da City Col-
lege encorajou-a a dirigir seus próprios filmes. 

Collins escolheu adaptar uma coleção de 
histórias curtas, The Cruz Chronicles, que resultou 
em The Cruz Brothers and Miss Malloy. Mas foi o 
cineasta Haile Gerima  que apresentou Collins à au-
tora que mais influenciou seu trabalho - Lorraine 
Hansberry , dramaturga de A Raisin in the Sun, peça 
que destaca a vida de americanos negros vivendo 
sob segregação racial em Chicago. Sobre Hansberry, 
Collins dirá:
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5. Cineasta etíope, nascido em 1946, que vive e trabalha nos Estados 
Unidos. É um dos principais membros do movimento cinematográfico 
L.A. Rebellion, também conhecido como Los Angeles School of Black 
Filmmakers.

6. Dramaturga e escritora afro-americana. Hansberry (1930-1965) 

foi a primeira autora negra a escrever uma peça para Broadway. Seu 
trabalho mais conhecido, a peça A Raisin in the Sun, destaca a vida de 
americanos negros vivendo sob segregação racial em Chicago.

7. Entrevista com David Nicholson, Black Film Review, Winter 1988 / 
89, em http://kathleencollins.org/about/

“Nunca encontrei outro escritor negro que 
eu sentisse que estava fazendo as mesmas per-
guntas que eu estava fazendo, até começar a ler 
seu trabalho... E o fato de que ela era capaz de 
englobar uma ampla gama de experiências, des-
de intelectuais judeus até a classe média negra 
afro-americana - ela tinha uma compreensão 
realmente incrível de vida, que me fascina. Qual-
quer aspecto da vida era acessível para ela escre-
ver sobre... O que me interessa sobre ela, prova-
velmente mais do que qualquer outra pessoa, é 
sua doença. Ela morreu muito jovem e morreu, 
basicamente, consumida. Minha teoria é que ela 
não estava apenas à frente de seu tempo, mas 
esse sucesso ocorreu em um momento em que 
ela não foi capaz de absorver sem seus elemen-
tos destrutivos comerem seu corpo.”

E ainda: 
“Minha premissa básica é que a doença é a 

desconexão psíquica de algum tipo. E eu tive um 
período de tempo em que eu estava doente. Eu ain-
da tenho que lutar com isso. A natureza da doença 
e do sucesso feminino, e a capacidade da mulher 
em reconhecer sua própria inteligência é um assun-
to que me interessa muito... Eu tinha acabado de 
terminar um primeiro filme e sabia o que eu tinha, 
sabia que eu tinha o talento. Sabia que meu poder 
criativo estava aparecendo, que todos esses anos 
trabalhando silenciosamente e completamente 
sozinha começaram dar resultado. Foi basicamen-
te um ciclo de quatro anos, do qual acabo de sair. 
Quando fiz The Cruz Brothers, sabia que tinha algo. 
Era 1979 e eu tinha 37 anos. Provavelmente isto 
leva um tempo para maturar…”

Cena de Losing Ground 
(1982), de Kathleen Collins. 

Foto: Reprodução

Losing Ground 
Após finalizar The Cruz Brothers e fortemente 

perpassada pelo pensamento de Hansberry, Collins 
lança Losing Ground (1982), seu filme mais conhe-
cido. Levemente autobiográfico, estrelado por Se-
ret Scott, Bill Gunn e Duane Jones, Losing Ground 
trata da crise conjugal de um casal negro de inte-
lectuais nova-iorquinos, passando por questões 
de raça e gênero de forma brilhante. Sara Rogers 
(Seret Scott) é uma professora universitária de Fi-
losofia, respeitada na Universidade onde leciona e 
admirada por seus alunos. Seu marido, Victor (Bill 
Gunn) é um artista plástico em ascensão. A luta de 
ser uma mulher negra nos Estados Unidos na déca-
da de 1980, sua identidade, sua origem racial, seu 
senso de autonomia, estão sendo constantemente 
questionados pelo meio artístico, social e político 

em que ela vive. Paira sobre o casamento um senti-
mento de inferioridade de Sara em relação a sua ri-
gidez acadêmica e pragmatismo e à “genialidade” e 
sensibilidade artística de Victor. Ponto alto do filme 
são as discussões entre o casal, que complexificam 
os papéis de cada um na vida conjugal, através de 
argumentações filosóficas, sociológicas e afetivas. 
Collins, ao invés de aprofundar as questões de raça 
e gênero presentes já no argumento do filme, so-
brepõe a essas questões temas da filosofia como 
razão versus sensibilidade, vivência versus teoriza-
ção, experiência estética, entre outros. Sara Rogers 
(e porque não, Kathleen Collins) leva literalmente 
para a cama sua paixão por Kant e Nietzsche. 

Assim, não surpreende que a infidelidade to-
mará conta da segunda parte do filme, quando Vic-
tor resolve brincar de amante latino com uma 

FONTES:
http://kathleencollins.org
https://www.imdb.com/name/nm0172432/?ref_=nv_sr_2
https://www.theguardian.com/books/2017/feb/24/whatever-happened-to-interracial-love-by-kathleen-collins-review
https://lithub.com/mothers-daughters-lovers-on-the-groundbreaking-art-of-kathleen-collins/



12 |  Artigo

jovem porto-riquenha, ao passo que Sara, em 
uma busca de autoconhecimento, se envolve com 
um ator que conhece nas filmagens de um curta-
-metragem universitário no qual também atua. Não 
é por acaso que Collins convida Duane Jones para 
o papel do ator que auxilia Sara na transmutação 
de suas teorias em força de existência e autocons-
ciência. Aqui, mais uma explicitação das referências 
cinematográficas e de militância de Collins: A Noite 
dos Mortos Vivos (Night of the Living Dead, 1968), e 
o personagem de Jones no filme de Romero. Em A 
Noite dos Mortos Vivos, Jones interpreta um jovem 
negro que resiste até o final do apocalipse zumbi 
branco, apavorado pela ameaça à sua existência, 
para, ao final, ser morto pela polícia norte-america-
na. Depois de morto e consciente de sua raça e de 
seu lugar no mundo, Duane Jones volta em Losing 
Ground no auge de sua beleza, dignidade e erudi-
ção, para dançar ao lado de Seret Scott em uma das 
mais belas cenas de dança do cinema americano.

Collins também não esconde a influência da 
cultura francesa em sua vida, nem seus anos de es-
tudo em literatura comparada na Sorbonne. Losing 
Ground consegue ser o contrário de Acossado (À 
bout de souffle, 1960) - é um filme francês nos Esta-
dos Unidos. Rohmeriano, Losing Ground é burguês 
(ou bourgeois), na boa acepção do termo, levemen-
te cômico, irônico, cotidiano. Ao mesmo tempo, 
seu final catártico, bélico, metalinguístico (para en-
fileirar três proparoxítonas), remete ao melhor do 
cinema dos anos 1970: a autoconsciência da perso-
nagem é a autoconsciência da diretora em relação 
ao seu talento e à autoconsciência do próprio filme 
sobre ele mesmo. Ou não é Losing Ground que mira 
a arma no rosto do cinema branco norte-america-
no?

Apesar de Losing Ground ter ganho o primei-
ro prêmio no Festival Internacional de Cinema de 
Figueroa, em Portugal, em 1982, e obter certa acla-
mação internacional, ele recebeu pouca atenção 

nos Estados Unidos na época de seu lançamento. 
Em 2015, a Milestone Films realizou um enorme 
serviço ao restaurar e reapresentar este filme ao 
mundo, o que também suscitou o reconhecimento 
da figura de Kathleen Collins e de seus outros tra-
balhos. Como o tempo promove a justiça e recolo-
ca as coisas em seus lugares, Losing Ground é hoje 
obra obrigatória para os estudos de gênero e raça 
no cinema, do cinema americano e da história do 
cinema mundial. 

Durante os anos 1980, Collins também pro-
duziu notáveis dramas. Suas duas peças mais fa-
mosas foram In the Midnight Hour (1980) e The 
Brothers (1982). As duas delineiam o impacto do 
racismo e do sexismo em famílias negras de classe 
média nos anos do movimento dos direitos civis, de 
1948 a 1968. The Brothers tinha na equipe muitos 
rostos familiares de Losing Ground: Billie Allen, dire-
tora da peça, que interpretou a mãe de Seret Scott; 
Duane Jones, que desempenhou três papéis e Seret 
Scott, amiga íntima de Collins, que também estava 
no elenco. Os temas frequentemente explorados 
no trabalho de Collins são as questões de mal-es-
tar conjugal, dominância masculina e impotência, 
liberdade de expressão e busca intelectual. Suas 
protagonistas frequentemente são citadas como 
“mulheres auto-reflexivas que passam de um esta-
do de subjugação para um estado de capacitação”. 
Considera-se que Collins mudou a cara e o conteú-
do dos filmes sobre mulheres negras, na medida 
em que produziu imagens e construiu personagens 
que até hoje raramente são vistas no cinema e na 
cultura popular em geral. 

Em 1983, Collins descobriu que tinha um cân-
cer de mama já em fase de metástase. Ela manteve 
essa informação em segredo mesmo dos filhos, até 
que fosse impossível esconder. Após sua morte, em 
1983, aos 46 anos, Collins deixou vários projetos 
não finalizados, entre eles, dois roteiros de cinema 
e uma novela.

Julie Dash (1952)

Julie Dash é cineasta, escritora e produtora norte-
-americana. Em 1985, Concluiu o Master of Fine 
Arts (MFA) na UCLA - School of Theater, Film and 
Television, em Los Angeles e fez parte do movi-

mento chamado L.A. Rebellion . Depois de escrever 
e dirigir vários curtas-metragens, seu longa Filhas da 
Poeira (Daughters of the Dust, 1991) tornou-se o pri-
meiro longa-metragem dirigido por uma mulher negra 
a ser distribuído comercialmente nos Estados Unidos.

Dash nasceu em Nova Iorque e se formou na es-
cola de Cinema Leonard Davis Center Performing Arts, 
na City College de Nova Iorque. Após a graduação, foi 
fazer mestrado em Los Angeles, onde desenvolveu 
sua carreira no cinema e na televisão. Ainda como 
estudante, Dash escreveu um roteiro para um docu-
mentário média-metragem, que também dirigiu, cha-
mado Working Models of Success, em 1973. Em 1975, 
realizou o curta-metragem Four Women, um filme de 
dança baseado na música homônima de Nina Simone, 
de 1966. Four Women conta a história de quatro mu-
lheres afro-americanas, cada uma representando um 
estereótipo de mulher negra na sociedade . No filme, 
Dash trabalhou com a dançarina Lina Martina Young, 
que compôs uma coreografia diferente para cada uma 

das mulheres. Por este curta-metragem, a diretora 
ganhou Medalha de Ouro no Festival Internacional 
de Cinema de Miami de 1978. Ainda como estudante 
da UCLA, Julie Dash realizou Diary of an African Nun 
(1977), com o qual também ganhou prêmio de cinema 
estudantil. No filme, uma freira em Uganda enfrenta o 
vazio existencial que encontra em sua “união com Cris-
to”. Adaptado de um conto de Alice Walker  , o filme 
foi um primeiro passo para Dash começar a produzir 
filmes narrativos. A atuação de Barbara O. Jones dá 
uma intensidade ao filme que antecipa o trabalho de 
Julie Dash em Filhas da Poeira. 

Seu filme de 1982, Ilusões (Illusions, 1982) ex-
plora a discriminação racial e sexual em Hollywood nos 
anos 1940. Ilusões recria, de forma realmente convin-
cente, a atmosfera e a estética dos filmes da década 
de ouro de Hollywood para contar a história de duas 
mulheres negras invisibilizadas na indústria do cinema: 
uma executiva e uma atriz. Dash busca acabar com a 
ilusão de que os afro-americanos não faziam parte de 
Hollywood, reescrevendo a história. Destaque para 
a sequência em que a atriz negra que dubla a estrela 
loira do musical é revelada em meio à penumbra, des-
fazendo assim a ilusão do cinema branco americano. 

8. O movimento cinematográfico LA Rebellion, por vezes referido como a 
“Escola de Cineastas Negros de Los Angeles”, ou “Rebelião da UCLA”, refe-
re-se à nova geração de jovens cineastas africanos e afro-americanos que 
estudaram na UCLA Film School no final da década de 1960 até o final da 
década de 1980 e criaram um Cinema Negro que fornecia uma alternativa ao 
cinema clássico de Hollywood. Influenciado pelo cinema africano, o cinema 
cubano, o cinema Novo, o cinema de arte européia, a nova onda francesa, 
o neorrealismo italiano e o cinema latino-americano, seus representantes 
mais proeminentes foram: Charles Burnett, Larry Clark, Julie Dash, Jamaa 
Fanaka, Haile Gerima, Billy Woodberry
9. A título de curiosidade, os estereótipos retratados na música de Nina Simo-
ne são: “Tia Sarah”, uma personagem que representa a escravidão afro-ame-
ricana. A descrição enfatiza os aspectos fortes e resilientes de sua raça, “forte 
o suficiente para suportar a dor”, assim como o sofrimento a longo prazo 
que sua raça teve que suportar “infligida repetidas vezes”. A segunda mulher 

é apelidada de “Saffronia”, uma mulher de raça mista (“minha pele é amare-
la”) forçada a viver “entre dois mundos”. Ela é retratada como uma mulher 
oprimida e sua história é mais uma vez usada para destacar o sofrimento da 
raça negra nas mãos de pessoas brancas em posições de poder (“Meu pai 
era rico e branco / Ele forçou minha mãe tarde da noite”). A terceira é uma 
prostituta conhecida como “Coisa Doce”, que encontra aceitação tanto en-
tre negros quanto entre brancos, porque ela fornece satisfação sexual (“De 
quem é a menina? / Qualquer pessoa que tenha dinheiro para comprar”). A 
quarta mulher é dura e amargurada pelas gerações de opressão e sofrimento 
sofridos por seu povo (“Sou muito amarga hoje em dia porque meus pais 
eram escravos”). Simone finalmente revela o nome da mulher depois de um 
final dramático durante o qual ela grita: “Meu nome é Peaches!”
10. Escritora negra norte-americana, poetisa e ativista feminista, escreveu o 
romance A Cor Púrpura pelo qual ganhou o National Book Award e o Prêmio 
Pulitzer de Ficção.
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Este filme foi o primeiro de Dash a fazer su-
cesso e a receber maior atenção. Ilusões recebeu 
em 1985 o Black American Cinema Society Award 
e o Prêmio do Júri Black Filmmaker Foundation, em 
1989, como o melhor filme da década.

Juliana Costa
é cinéfila e cineclubista. Escreve sobre alguns filmes e trabalha 
com projetos em cinema e educação.

FONTES:
https://en.wikipedia.org/wiki/Julie_Dash
https://www.cinema.ucla.edu/la-rebellion/julie-dash
http://juliedash.tv/
https://www.imdb.com/title/tt0104057/?ref_=nm_flmg_dr_13

Filhas da Poeira 
Dash começou a trabalhar na história de Filhas 

da Poeira (Daughters of the Dust, 1991) em 1975, ins-
pirada por uma família Gullah imigrante das Ilhas do 
Mar da Geórgia. O filme, que entrou em produção 
depois que recebeu US$ 800.000 em financiamento, 
gira em torno de três gerações de mulheres Gullah da 
família Peazant, em St. Helena Island, fora das costas 
da Geórgia e da Carolina do Sul. Com elenco predo-
minantemente feminino, Filhas da Poeira estabelece 
a força da linha ancestral matriarcal para a resistência 
dos negros escravizados, assim como conta a história 
de ex-escravos que encontraram nas ilhas de Carolina 
do Sul um refúgio em meio à sociedade segregacio-
nista norte-americana. O roteiro foi escrito no dialeto 
da ilha, sem legendas, o que resulta em uma expe-
riência de imersão na linguagem. Experimental em 
termos de roteiro, o filme alterna imaginação, sonho 
e realidade, aproximando-se de um certo pensamen-
to mágico em que a ilha é envolta. 

Filhas da Poeira estreou no Festival de Sun-
dance em 1991 e recebeu ótimas críticas logo após 
sua estreia nacional. Além disso, foi selecionado para 
preservação no Registro Nacional de Filmes dos Es-
tados Unidos pela Biblioteca do Congresso em 2004 
como sendo “cultural, historicamente ou estetica-
mente significativo”. Apesar da aclamação,  Dash não 
conseguiu obter o financiamento para lançar outro 
longa-metragem, passando a trabalhar na televisão. 

Desde então, Julie Dash trabalha roteirizando, 
dirigindo e produzindo videoclipes musicais, progra-
mas, séries e filmes televisivos. Em 2002, a cineasta 
dirige a biografia de Rosa Parks, The Rosa Parks Story, 
para a CBS. O filme ganhou vários prêmios, incluindo 
o NAACP Image Award de melhor filme de televisão.

11. Os Gullah são uma população de pessoas de ascendência africana que vi-
vem na região de Lowcountry dos estados americanos da Geórgia e Carolina 
do Sul, tanto na planície costeira quanto nas ilhas (incluindo a área urbana de 
Savannah e Charleston), bem como nas Bahamas. Eles desenvolveram uma 
língua crioula, a língua Gullah, e uma cultura rica em influências africanas 
que os torna distintos entre os afro-americanos. O povo Gullah comparti-
lha uma linhagem distinta com o povo afro-caribenho das Bahamas, pois 
descendem dos mesmos ancestrais. Como resultado, a comida e a língua, 
Crioulo das Bahamas, são praticamente as mesmas.

Cena de Four Women 
(1975), de Julie Dash.
Foto: Reprodução Literatura e cinema:

A Hora da Estrela (1985) / Suzana Amaral

Cena de A Hora da 
Estrela (1985), de 
Suzana Amaral. 
Foto: Reprodução

A INVISIBILIDADE 
FEMININA
em A Hora da Estrela



C 
inema e literatura são duas linguagens que 
se comunicam, influenciam e completam: 
percebe-se que muitos livros são adapta-
dos ao cinema, ao mesmo tempo em que 

há um crescente número de livros que são escritos 
já como uma espécie de roteiro cinematográfico. 
Tanto o filme quanto o romance constroem narra-
tivas através da linguagem verbal e da não verbal. 
Sendo  o objetivo de ambas a construção do dis-
curso, percebemos que estas linguagens são simi-
lares no conteúdo, mas distanciam-se na forma. 

Enquanto o romance utiliza a palavra para, através 
da razão, decodificar e criar uma emoção, o cine-
ma, através da emoção provocada pelas imagens, 
ativa a produção do sentido.

No caso de A Hora da Estrela (1985), perce-
be-se que, assim como a autora do romance, Cla-
rice Lispector, a diretora do filme, Suzana Amaral, 
também  faz uso de recursos linguísticos como me-
táforas e metonímias para a construção do discur-
so narrativo. De fato, uma característica marcante 
da trajetória de Suzana Amaral é sua forte ligação 

com a literatura, tendo adaptado algumas obras 
literárias para o cinema. Com A Hora da Estrela, 
seu primeiro longa, a diretora recebeu diversas 
premiações nacionais e internacionais, entre elas a 
condecoração com a Ordem do Rio Branco por sua 
contribuição na divulgação Brasil no exterior. Em 
2009, finalizou seu terceiro longa-metragem, Hotel 
Atlântico, baseado na obra de João Gilberto Noll.

Em seu último romance, Clarice Lispector 
nos apresenta Macabéa, uma migrante nordestina 
que vive diversos conflitos interiores - uma carac-
terística marcante da escritora – e sua tentativa 
de adaptação com a realidade do Rio de Janeiro. 
Embora Clarice seja considerada uma escritora 
para a classe média (MOSER, 2017), sobre o cine-
ma nacional afirma-se que “Por incrível que pare-
ça, desde a época da chanchada, foram as classes 
C e D que mais dialogaram com o filme brasileiro.” 
(POCHMANN, p.14-5 apud DESBOIS, 2016, p.314), 
o que poderia ter resultado em um grande fracasso 
da diretora Suzana Amaral ao adaptar A Hora da 
Estrela para o cinema. Entretanto, ainda segundo 
Desbois, o filme apresenta “uma linha de lingua-
gem e uma proposta acessíveis à maioria, pela li-
nearidade e identificação que propõe com perso-

nagens cotidianos.” (DESBOIS, 2016, p.314). Aqui, 
a tradução para a linguagem cinematográfica apro-
ximou o grande público da narrativa literária, tida 
como “elitizada”, ou seja, complementou o alcance 
da obra.

É importante perceber o quanto essas lin-
guagens retratam a nossa realidade, o quanto nos 
desnudam socialmente. Em A Hora da Estrela en-
contramos o protagonismo feminino desde as as-
sinaturas das obras cinematográfica e literária  por 
mulheres, até a presença de uma protagonista 
feminina - situações que, ainda hoje, ocorrem de 
forma bastante discreta, mesmo que de forma iso-
lada, em nossa sociedade.

Suzana e Clarice nos convidam, através de 
Macabéa, a pensar na “invisibilidade” da mulher 
frente a muitas questões sociais, frente ao gri-
to silencioso – por medo, vergonha ou por achar 
que não possuem o direito de gritar – que muitas 
mulheres, ainda em nossos dias, sufocam. A obra 
nos faz questionar e buscar essa identificação não 
só com as discussões sobre a condição da mulher 
sugerida por essa personagem que se desculpava 
“por ocupar espaço”, mas com todo o papel da mu-
lher na sociedade contemporânea.

Cena de A Hora da Estrela 
(1985), de Suzana Amaral. 
Foto: Reprodução
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Sara Gómez:
um olhar às margens da

De cierta manera (1977) / Sara Gómez

18 |  Artigo

REVOLUÇÃO

Cena de 
De Cierta 

Manera 
(1977), de 

Sara Gómez. 
Foto: Reprodução

N 
ascida em uma família de músicos, Sara Gó-
mez estudou em um conservatório. O cine-
ma, contudo, fez-se presente em sua vida 
desde cedo: gostava de assistir e de escrever 

sobre filmes e, em 1961, com apenas 19 anos, in-
gressou no Instituto Cubano de Arte e Indústria Ci-
nematográficas (ICAIC). Esse órgão, um dos primei-
ros projetos do governo revolucionário instituído 
em 1959, foi concebido com o propósito de criar 
consciência política e afirmar os novos valores na-
cionais. A realização de documentários era, nesse 
momento, uma prioridade do ICAIC.

Sara iniciou como assistente de direção de 
dois grandes cineastas. Por saber se expressar na 
língua francesa, foi escolhida para assistir a Ag-
nès Varda, que visitou e se encantou com Cuba 
em 1962, na captação das imagens que integram 
o documentário Saudações, cubanos! (Salut, les 
cubains, 1964). E, com Tomás Gutiérrez Alea, um 
dos principais nomes do cinema latino-americano, 
colaborou em Cumbite (1964), obra ficcional inspi-
rada em uma novela do haitiano Jacques Roumain. 
Sara e Alea foram amigos próximos e nutriram uma 
admiração recíproca: há ecos do cinema de um no 
cinema do outro. Na obra-prima de Alea, Memó-
rias do subdesenvolvimento (Memorias del subde-
sarrollo, 1968), uma imagem da Sara aparece nas 
cenas iniciais e, em A última ceia (La última cena, 
1976) — filme em que critica o sistema colonial re-
ligioso e escravocrata — , ele presta uma homena-
gem póstuma à amiga.

Iré a Santiago (1964), primeiro documentário 
de Sara, lançado no mesmo ano de Cumbite, abor-
da os hábitos e costumes dos habitantes de Santia-
go, cidade que foi influenciada pela imigração de 
haitianos (proprietários de terra e de escravos, os 
quais também foram levados para a ilha de Cuba) 
após a revolução haitiana. Em 1967, lança Y tene-
mos sabor, documentário em que fala, com mui-
ta legitimidade, da música cubana. En la otra isla 

e Una isla para Miguel (1968), vai à Ilha da Juven-
tude, onde o governo revolucionário havia criado 
uma granja agrícola para receber jovens enviados 
para reeducação, entrevistar os reclusos. O olhar 
aos que estão à margem na sociedade cubana pós-
-revolucionária será também o tema principal de 
De cierta manera (1977), seu único longa-metra-
gem, discutido em nosso cineclube.

Sara e Nicolás Guillén Landrián foram os pri-
meiros cineastas negros do ICAIC. Ambos analisa-
ram criticamente a temática da negritude, foram 
considerados presenças incômodas e submetidos 
a controle. O governo pós-revolucionário conside-
rava o racismo e o machismo problemas soluciona-
dos (ou quase) na nova sociedade. Sendo a única 
realizadora mulher, ela também não se furtou de 
falar da condição feminina no regime socialista. De 
cierta manera é a única das três principais obras do 
ICAIC a tratar do machismo subsistente após 1959 
a ser dirigida por uma mulher. As outras são Lucía 
(1968), de Humberto Solás, e Retrato de Teresa 
(1979), de Pastor Vega.

De cierta manera começou a ser produzido 
em 1974 a partir de um roteiro escrito por Sara e 
pelo dramaturgo Tomás González. Mario Balma-
seda, intérprete do protagonista homônimo, fará, 
posteriormente, uma adaptação teatral desse ro-
teiro. É uma obra de ficção, na qual são inseridas 
sequências documentais. A trama ficcional é con-
duzida por três atores principais e conta com vários 
personagens reais (operários, professores, alunos, 
pais de alunos, músicos) que muito a enriquecem. 
A trilha sonora contém uma canção composta e in-
terpretada por um desses personagens reais, Guil-
lermo Diaz, um ex-boxeador que havia cumprido 
pena por ter assassinado um homem que assedia-
va a sua namorada. Principia em uma assembleia 
de operários: Humberto (Mario Limonta) está sen-
do julgado por seus colegas por suas excessivas fal-
tas ao trabalho. Ele se defende dizendo que sua 



mãe está doente em Santiago e se diz dispos-
to a cumprir reeducação em uma granja agrícola, 
caso os colegas decidam por sua punição. Mario, 
seu colega e amigo, sabendo que Humberto está 
faltando ao trabalho e sobrecarregando seus cole-
gas para passar seus dias com uma mulher, o escuta 
com indignação. Ele é o complexo herói de Sara. Ele 
se apresenta, inicialmente, como um revolucioná-
rio bastante diferente do “homem novo” defini-

do por Che Guevara — um cidadão politicamente 
consciente de seus deveres, fraterno, corajoso, dis-
posto a qualquer sacrifício para defender valores 
coletivos —, mas passará por transformações ao 
longo da história.

Entram as primeiras cenas documentais. São 
imagens de destruição: velhas moradias de Havana 
vindo abaixo. A Reforma Urbana, adotada logo após 
a revolução, teve como objetivo erradicar bairros 
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que albergavam a população marginal da cidade 
para a construção de novos prédios de moradia e 
de prestação de serviços, como escolas e centros de 
saúde. No texto documental se sobressai a fala que 
introduz o  roteiro escrito por Sara e Tomás Gonzá-
lez (denominado Residencial Miraflores e publicado 
em 2018, pelo ICAIC, no livro De cierta manera): “a 
cultura vive nos planos mais profundos da consciên-
cia em forma de costumes, hábitos, normas, valo-

res, etcétera… que oferecem uma tenaz resistência 
aos câmbios sociais. De tal modo, mesmo depois de 
haverem sido transformadas as condições socioe-
conômicas que deram lugar ao marginalismo, pode-
mos ainda estudar a cultura do setor que dentro se 
formou.”  Novas sequências documentais abordam 
outra importante medida adotada pelo governo re-
volucionário na luta contra a pobreza e a marginali-
dade: a campanha de alfabetização, também posta 

Cena de 
De Cierta 

Manera 
(1977), de 

Sara Gómez. 
Foto: Reprodução

em prática no início dos anos 60. Muitas 
mulheres se envolveram nessa campanha e então 
tomaram consciência do quanto elas ainda eram 
vítimas de discriminação e machismo.

Yolanda (Yolanda Cuéllar), a protagonista fe-
minina de De cierta manera, é uma professora bem 
intencionada e preocupada com o futuro de seus 
alunos (das meninas, principalmente), que muitas 
vezes se frustra com a dificuldade de os compreen-
der e os transformar em cidadãos adequados à 
nova sociedade. Ela inicia uma relação com Mario. 
Ambos são revolucionários, mas apresentam dife-
renças que causam espanto entre seus amigos: ela 
é branca, bem educada, divorciada, independente 
e ele é um operário afrodescendente, malandro, 
afeito ao jogo, machista, violento, que quer perten-
cer à seita Abakuá — uma sociedade excludente 
em relação às mulheres, com normas de conduta 
que entram em choque com os novos valores co-
letivistas.

É sobre isso que Sara nos fala: sobre os câm-
bios nas relações e nas condutas éticas que devem 
se seguir às mudanças sociais. Mario terá que pas-
sar por cima de antigos valores de camaradagem 
masculina e de cumplicidade com integrantes de 
seita religiosa para tomar uma posição em prol do 
coletivo dos trabalhadores da oficina. A sua relação 
com Yolanda estremece em decorrência de suas 
atitudes violentas e machistas e não sabemos se 
eles seguirão juntos. O final do filme é aberto: eles 
caminham lado a lado, mas discutindo.

De cierta manera foi interrompido em decor-
rência da morte prematura de Sara, com apenas 31 
anos de idade. Foi posteriormente concluído por 
Alea e Júlio García Espinosa e estreou nos cinemas 
de Cuba em 1977. É uma obra experimental, inova-
dora, reflexiva, que lança suas luzes sobre a popula-
ção periférica, marginal ao próprio regime, e revela 
desafios e contradições de uma nova sociedade 
disposta a se livrar de velhos costumes e vícios.

Carla Oliveira
é médica otorrinolaringologista, sócia da Accirs 
(Associação dos Críticos de Cinema do Rio Grande do 
Sul) e membro do Cineclube Academia das Musas.
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Os homens que eu tive (1973) / Tereza Trautman

Cena de Os homens que eu tive (1973), de Tereza Trautman. Foto: Reprodução

uma reflexão sobre cinema, 
política e gênero em Os homens 
que eu tive de Tereza Trautman

A CINEASTA 
AMORDAÇADA: 

B 
rasil, dezembro de 1968 - o ano que não acabou 
-, instaura-se o Ato Institucional número 5, que 
previa total poder de intervenção ao Presidente 
da República - na época, Costa e Silva - inclusive 

na vida privada, já que, com o ato, ficava permitido 
suspender por dez anos os direitos políticos de qual-
quer cidadão, decretar o confisco de bens considera-
dos ilícitos e suspender a garantia do habeas-corpus¹. 
A área da cultura foi diretamente prejudicada, muitos 
artistas se viram obrigados a pedir abrigo político em 
outros países. Mesmo com toda a onda extremamen-
te conservadora que bradava “Brasil: ame-o ou dei-
xe-o”, é interessante pensar que, simultaneamente, 
desenvolvia-se, em 1970, a indústria do pornochan-
chada - fato que só foi possível pela criação da estatal 
Embrafilme² em 1969. Apesar do começo do órgão ter 
sido marcado por uma ligação ao regime “através de 
uma sucessão de membros da diretoria aparentados 
a militares” (Amancio, 2000), com o tempo, sua ges-
tão fica por conta de pessoas progressistas que, entre 
1970 e 1975, produzem 106 filmes assinados por no-
mes como Nelson Pereira dos Santos, Leon Hirszman, 
Arnaldo Jabor, dentre outros.

De todo modo, a Embrafilme esteve intrinseca-
mente ligada à Ditadura Militar no Brasil, ou seja, foi 
criada e mantida para que exercesse alguma função 
de interesse do Estado, que encampou de modo dire-
to as principais lutas do cinema brasileiro deflagradas 
nos anos 1970 (Amancio, 2007). Se por um lado criar 
um órgão voltado para a produção de cinema pare-
cia ser uma luz no fim do túnel da repressão, por ou-
tro, era um mecanismo de poder se manifestando e 
aprimorando. É possível pensar esse contexto, e em 
especial a criação da Embrafilme e a posterior assimi-
lação de agentes culturais ligados à esquerda, analo-
gicamente ao que nos lembra Foucault, em “Vigiar e 
Punir”, acerca das mudanças na punição pós Antigo 
Regime na França:

1. Informação retirada do Centro de Pesquisa e Documentação de 
História Contemporânea do Brasil. Acesso <https://cpdoc.fgv.br/
producao/dossies/FatosImagens/AI5>.

2. “[...] Uma empresa de economia mista que tinha como objetivos 

principais a promoção e distribuição de filmes no exterior, em 
cooperação com o INC (Instituto Nacional de Cinema). Do capital 
social da Empresa 70% eram subscritos pela União, representada 
pelo MEC, e os restantes por outras entidades de direito público e 
privado.” (Amancio, 2007)

Fazer da punição e da repressão das ilegalida-
des uma função regular, coextensiva à sociedade; não 
punir menos, mas punir melhor; punir talvez com uma 
severidade atenuada, mas para punir com mais uni-
versalidade e necessidade; inserir mais profundamen-
te no corpo social o poder de punir. (Foucault, 1987, 
p.70). 
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3. Trecho de entrevista concedida por Tereza Trautman a Ana Maria 
Veiga em 2015. Vale destacar outro trecho em que Tereza conta 
sobre a noite de estreia do filme, onde foi barrada por esquecer 
sua identidade, “Nossa conversa foi assim: “Você tem documento, 
menina?” “Esqueci.” “Como é que eu vou saber se você tem 18 

anos?” “Eu tenho, fui eu que fiz esse filme.” “Ah é? Conta outra.” 
“Ai meu Deus! É lógico que fui eu que fiz!” “Ah tá bom, tá certo. 
Quando você lembrar quem você é, trouxer um documento, você 
entra. Sai, sai, sai, que a fila tem que andar.” Meus amigos passa-
vam e entravam no cinema e eu ali do lado de fora [...]”

O Estado não é o único censor. Ele cria, por meio 
de mecanismos, uma série de outros “censores meno-
res”, pessoas que auxiliam o Regime Militar a fiscalizar 
e a manter a “moral” do povo. Efetivamente a infração 
lança o indivíduo contra todo o corpo social; a socieda-
de, a partir de seus dispositivos e do direito, controla-o 
e eventualmente, se necessário, se levanta em peso 
contra ele para puni-lo (Foucault, 1987). Colhemos até 
hoje os frutos dessa geração de censura e conservado-
rismo moral. Vigiada pelos censores do regime militar, 
a nudez própria da pornochanchada, gênero que teve 
como um de seus polos a “Boca do Lixo” no centro de 
São Paulo, é ainda hoje vista como uma pecha gene-
ralizante do cinema brasileiro, mesmo após o fim da 
Boca do Lixo. 

As mulheres cineastas foram as mais prejudi-
cadas pela censura do Estado. Entre as censuradas 
- chamá-las-ei assim - estava uma jovem de 22 anos 
que se aventurava no seu primeiro roteiro e direção de 
um longa - que faria parte do gênero pornochanchada 
ao mesmo tempo em que romperia com a narrativa 
macho-centrada tão presente nesse tipo de filme -, 
Tereza Trautman. A cineasta estreou com sua obra au-
toral chutando as portas do cinema e abalando câno-

nes patriarcais já bem estabelecidos, Os homens que 
eu tive (1973) grita liberdade e equidade por meio de 
uma personagem que é o arquétipo daquilo que uma 
mulher “bela, recatada e do lar” jamais poderia ser, es-
pecialmente no contexto ditatorial da década de 1970 
brasileira. Pity é o retrato da rebeldia, da insubmissão. 
Ela é quem dita as regras da sua vida: decide quando 
e com quem vai ter relações sexuais, quando e com 
quem vai morar junto, quando e com quem terá um 
filho - voltarei nessa questão da maternidade da per-
sonagem mais tarde no texto.

O filme, que em junho de 1973 estreava no Rio 
de Janeiro,  seguiria para Belo Horizonte e enfim para 
São Paulo, quando, entretanto, foi interditado. Segun-
do a própria Tereza, o motivo foi uma suposta denún-
cia de uma mulher em Belo Horizonte que ligou para 
a Polícia Federal - aqui fica nítida a frase de Foucault 
citada anteriormente. Depois de muitas promessas de 
Moacir Coelho - coronel que assumiu o posto do cen-
sor da obra de Trautman após Geisel entrar como pre-
sidente -, o filme só seria liberado em 1983, 10 anos 
depois. Esse foi o preço pago pela cineasta ao tentar 
desenvolver um roteiro que questionasse a condição 
feminina na sociedade.

“A ditadura tinha me proibido de discutir a rea-
lidade social do país, mas havia uma questão privada, 
que era social, que era a “condição feminina”, que eu 
ia discutir [risos]. Então, como é que você vai colocar 
isso, não é?” (Trautman, 2015) ³

4. Não vou discutir aqui sobre o fato da personagem Pity ter sido 
pensada para Leila Diniz, que morreu dias antes do início das filma-
gens, sobrando, então, para Darlene Glória. Mais informações sobre 
esse assunto podem ser encontradas na entrevista já citada, feita 
por Ana Maria Veiga. Acesso <http://www.scielo.br/pdf/ref/v23n3/

0104-026X-ref-23-03-00839.pdf> 5. “Os homens que eu tive, uma 
derrota da censura”, In: jornal da tarde, 11 de agosto de 1980. p. 17 

 5. “Os homens que eu tive, uma derrota da censura”, In: jornal da 
tarde, 11 de agosto de 1980. p. 17

Partindo de uma análise do particular para o 
universal, somos então apresentados ao filme da se-
guinte forma: Pity , nossa heroína (e por que não?), 
e Dôde, seu marido, tomam café da manhã. A pri-
meira vista, um típico casal da classe média carioca 
lendo jornal e comendo torradas. O telefone toca, é 
Peter, um conhecido do casal que chama Pity para 
trabalhar na montagem de um filme com ele. Ao 
despedir-se do marido, ela avisa que vai à boate com 
Sílvio. Não existe um aviso prévio sobre “quem é Síl-
vio”, imagina-se que, pela passividade com a qual 
Dôde recebe a notícia - Dôde, um homem dos anos 
70 -, Sílvio seja apenas um amigo. Errado, logo mais 
descobriremos ser esse terceiro personagem outro 
namorado dela.

Pity acaba se envolvendo com Peter durante 
o trabalho, o que desperta certo ciúmes da parte de 
seus outros dois companheiros. Durante uma tar-
de ensolarada, quando  os três  personagens estão 
aproveitando o tempo, numa tentativa de amenizar 
as coisas, Dôde e Pity chamam Sílvio para morar com 
eles - impossível não reparar no progressismo abso-
luto do casal. You don’t Know me de Caetano Veloso 
invade os ouvidos do espectador e aguça os sentidos 
para a cena de nudez, um grande espelho está en-
quadrado agora. Nudez não é algo que apenas se vê; 
ao longo do filme, os cenários e as músicas escolhi-
das dão para o corpo desnudo dos atores uma espé-
cie de conexão entre corpo e lugar, é preciso sentir a 
nudez com a alma.

Enfim, somos enviados diretamente para a cena 
onde Pity arruma o quarto novo para o namorado. 
Pity dorme com Dôde naquela noite e acorda com bei-
jos de Sílvio na manhã seguinte. A naturalidade com a 
qual a vida poligâmica é levada pelos personagens é 

contrastante à moral dominante ainda hoje, pode-se 
imaginar o motivo pela má recepção que o filme teve. 
Se uma mulher solteira com muitos companheiros é 
vista com maus olhos, Pity, enquanto uma mulher ca-
sada, personificava a imoralidade no seio da família.

“Eu queria fazer um filme às claras também 
na parte visual, não só na temática. Ficou uma cor 
brilhante. A cor da pele das pessoas é lindíssima. 
Você vê tudo o que está em cena, absolutamente 
tudo. Afinal, numa época difícil, com as mulheres 
buscando espaço [...] era necessário ter uma co-
locação clara e definida, sem metáforas ou meias 
intenções” (Trautman, 1980)
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Consta no documento da censura:

Título:
Os homens que eu tive. Classificação etária: 18 
anos.
Cortes: sim.
Vedada a exploração comercial: não.
Cenas: levianas, da alcova.
Linguagem: vulgar e algumas palavras de baixo 
calão.
Tema: social, infidelidade conjugal.
Personagem [sic]: vulgares e levianas.
Mensagem: negativa.
Enredo: Pity, mulher leviana, deixa o marido, que
também mantinha relações extraconjugais, e 
prossegue sua vida com vários homens. No final, 
ela engravida de um dos companheiros, fica mui-
to feliz e comunica o acontecimento ao marido, 
pedindo o desquite.
Cortes:
No trailer – palavrão porrada.
Segundo rolo do fillme – palavrão filho da puta.
Conclusão:
trata-se de película com conteúdo amoral, basea-
do no adultério. Opinamos pela liberação para 
maiores de 18 anos, com os cortes acima mencio-
nados.

Brasília, 01 de junho de 1973

A narrativa da história muda o rumo quando 
Pity e Peter se apaixonam e ela deixa seu marido 
para ir morar com o novo namorado. Não por mui-
to tempo, a liberdade de Pity incomoda os homens 
com quem se relaciona - durante o filme presen-
ciamos diversas cenas nas quais a virilidade ferida 
do macho se manifesta de forma passiva-agressiva. 
Logo, a personagem toma consciência de que, mes-
mo vivenciando relações abertas, os mecanismos 
de poder continuam a ser exercidos, eles continuam 
tentando trancafiá-la. Cansada de tudo, ela e sua 
amiga Bia - que divorciou-se há algum tempo, como 
é dito no filme - resolvem passar um tempo numa 
casa, uma espécie de república onde moram, tem-
porariamente, grupos de pessoas. É nessa casa que, 
mais uma vez, Pity tomará as rédeas de sua vida e, 
na minha opinião, dirá uma palavra que marca sua 
coragem e autonomia, “meu”, ao responder uma 
questão feita por Dôde na cena final.

Não passa despercebida uma parte muito 
importante do filme, nesse mesmo casarão: Bia e 
Pity estão deitadas juntas, ambas nuas, apenas um 
lençol cobrindo o corpo. Essa cena sugere que Pity 
não mantém apenas relações heterossexuais, ela 
também explora sua bissexualidade. Até esse ponto, 
Dôde já está com outra mulher, Sílvio sumiu, Peter 
está arrasado e Pity conhecerá Torres - reconhece-
rá, já que o personagem aparece, rapidamente, logo 
no início do filme - mas, ainda mais importante, ela 
está escrevendo um roteiro, narrando uma história 
dentro de uma outra história narrada. Cada histó-
ria contém uma história de uma história, enquan-
to a narrativa da vida de Pity nos é apresentada de 
forma quase que integral, paralelamente, conhece-
mos um pouco da história de Tânia, a irmã de Pity. 
Quando ainda morava com Peter, descobrimos por 
meio da pequena Melanie que o seu pai, cunhado 
de Pity, considerava a protagonista uma devassa por 
“ter muitos namorados e estar sempre mudando de 
casa”. Mais tarde, Tereza conseguiu expressar 6. Documento. Acesso <http://memoriacinebr.com.br/>

em seu roteiro toda hipocrisia contida na 
sociedade moralista: Tânia descobre que o marido 
tinha uma amante e, ao tentar reclamar e cobrar ex-
plicações, é expulsa de casa. Convencida pela irmã, 
Tânia vai tirar férias e deixa os filhos com ela. 

É interessante observar como em vários mo-
mentos do filme, a força do amor entre mulheres é 
presente - o que podemos chamar de sororidade. 
Pity corre para a amiga Bia, que sempre a acolhe de 
braços abertos. Tânia corre para Pity que, mesmo sa-
bendo que o marido da irmã não gosta dela, acolhe 
Tânia também de braços abertos. Em nenhum mo-
mento vemos as personagens culpabilizando umas 
às outras pela situação na qual se encontram. Há um 
acolhimento real, uma vontade que a outra realize 
seus desejos sabendo que sempre terá para onde 
voltar quando tudo der errado. 

Retornando para nossa heroína e os homens 
que ela teve, uma decisão muito importante é co-
municada ao novo namorado: “tô com vontade de 
ter um filho”. Aqui, mais uma prova da independên-
cia, não há dúvidas, não há para quem perguntar, é 
direto: eu, Pity, estou com vontade de ter um filho e 
terei ele com ou sem você - a personagem diz que 
está pensando sobre quem poderia ser o pai. Torres 
aceita a proposta, decide ser o pai do filho dela. En-
quanto Pity brinca com os sobrinhos no pátio, Dôde 
aparece na casa de Torres. Ela receberá o marido - 
afinal, eles não haviam se divorciado - com muitos 
beijos, afeto e uma novidade: está grávida. Só havia 
chamado ele ali para pedir o “desquite”, assim, Dôde 
não precisaria ser o pai da criança. Agora acontece 
uma das cenas de maior potência -  Dôde, logo após 
receber a notícia da gravidez, reage: “E eu posso sa



7. Trecho de entrevista concedida por Tereza Trautman a Ana Maria Veiga em 2015.
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ber de quem é o filho?”. “Meu”, responde Pity. 
Fica subentendido, claro, que o filho é de Torres, 
entretanto, o fato de Pity ter decidido sobre tudo, 
ter tido total controle sobre a situação, faz com que 
aquele filho seja dela. Há uma mãe que quis e há um 
sujeito que acolheu aquela ideia, mas, assim como 
ela, seu filho - ou filha - não será propriedade de ho-
mem algum. Para nossa surpresa, Dôde decide que 
não quer o desquite e, quando questiona se Pity e 
Torres deixariam a criança carregar seu sobrenome, 
o casal responde de forma positiva.

Mais um dos muitos mitos sociais é debatido 
aqui também, a questão da vontade de ser pai ou 
mãe versus a necessidade de cumprir a norma social 
de perpetuar a espécie. Quando Dôde quer ser, ao 
menos legalmente, pai de uma criança que não terá 
nada seu além do nome, ele está deixando claro que 
a sua vontade é participar da criação daquele ser, in-
dependentemente de ser seu consanguíneo ou não. 
Dôde aponta entender o papel social de pai ou mãe 
para além do aspecto biológico. 

Por fim, é claro que tais assuntos só podem 
ser debatidos e vividos pela personagem, pois Pity 
faz parte de uma classe média carioca que, por 
conta dos seus privilégios, consegue viver de forma 
plena sua liberdade sexual nos anos 70. Ainda que 
não apague o machismo que existe, é fato que per-
tencer a uma classe mais alta, ao menos, ameniza 
a potência destruidora dele. Esse fato não faz com 
que o filme perca sua importância e seu histórico de 
luta seja nulo. Pity será sempre a mulher sujeito - ser 
que escolhe - na pornochanchada, um marco, sem 
dúvida. Fica ainda mais incrível - e cômico - se pen-
sarmos que a gênia por trás de todo enredo foi uma 
jovem de 22 anos que quase ficou presa do lado de 
fora do cinema no dia da estreia de seu próprio fil-
me por ter esquecido a identidade em casa. 

“Olha, eu acho que todas nós fizemos 
filmes de menos. Todas nós ficamos com mais 
projetos, com mais vontade de fazer filmes do 
que conseguimos fazer. Acho que houve muitos 
filmes que ficaram somente na ideia – o que é 
uma grande pena, porque é uma cinematogra-
fia tão diversa. Você vê Ana Carolina, Tizuka Ya-
mazaki, Suzana Amaral... Filmes maravilhosos 
e cada filme diferente um do outro. Você ima-
gina, se tivesse havido condições de se filmar à 
vontade, o que é que não seria, o que é que a 
gente teria conseguido fazer? Quantos filmes? 
“Cineastas amordaçadas” – talvez seja esse o tí-
tulo para toda essa geração, a toda essa leva de 
mulheres” (Trautman, 2015)

Caroline Schmidt
é estudante de História da Arte, pesquisadora de 
Antiguidade Oriental e cinema, membro do projeto 
Arte e Feminismo (UFRGS) e curadora.
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Cena de Picardias Estudantis 
(1982), de Amy Heckerling. 

Foto: Reprodução

Amy Heckerling e a

Hollywood
Picardias Estudantis (1982) / Amy Heckerling

dos 1980



A 
repercussão discreta da morte de Penny 
Marshall, no finzinho de 2018, deixou no ar 
algumas questões incômodas sobre a pre-
sença das mulheres em Hollywood: o que 

faz de uma mulher uma pioneira do cinema? Ou, 
ampliando o escopo, o que faz de uma cineasta um 
nome a ser estudado, valorizado e divulgado na 
contemporaneidade? 

Hoje pouca gente lembra (ou até sabe) que 
filmes icônicos dos anos 1980 como Salve-Me 
Quem Puder (Jumpin’ Jack Flash, 1986), aquela co-
média sobre espionagem e computadores protago-
nizada por Whoopi Goldberg, e Quero Ser Grande 
(Big, 1988), aquele em que uma criança transfor-
ma-se no jovem Tom Hanks e sai aprontando por aí, 

foram dirigidos por uma mulher. No caso, são obras 
de Marshall, e o filme de 1986, vale destacar (por-
que as cifras muitas vezes justificam apagamentos 
e eternidades), foi o primeiro dirigida por uma mu-
lher a arrecadar mais de 100 milhões de dólares na 
bilheteria.

O estranho é que, ao lado de Marshall, outras 
diretoras que ajudaram a dar os contornos do cine-
ma hollywoodiano oitentista seguem à margem das 
listas e das retrospectivas: Penelope Spheeris, Su-
san Seidelman, Martha Coolidge, Amy Heckerling…  
autoras de filmes que todo mundo viu e reviu em 
alguma Sessão da Tarde como Picardias Estudan-
tis (Fast Time at Ridgemont High, 1982), Procura-
-se Susan Desesperadamente (Desperately Seeking 

Susan, 1985), Academia de Gênios (Real Genius, 
1985), Olha Quem Está Falando (Look Who’s Talking, 
1989), Quanto Mais Idiota Melhor (Wayne’s World, 
1992), Os Batutinhas (The Little Rascals, 1994), As 
Patricinhas de Beverly Hills (Clueless, 1995).

Tudo fica ainda mais esquisito porque esta-
mos no ventre de uma indústria,  e incluímos aqui 
a crítica americana, que praticamente só valoriza 
receita e bilheteria com seus lucros e dividendos. E 
são justamente essas diretoras de grandes sucessos 
da década de 1980 que hoje são completamente 
esquecidas – em contraste, realizadoras “malditas” 
ou “marginais” de outros tempos estão com um 
bom valor de mercado. O machismo é a resposta 
para a questão “por que John Hughes é celebrado a 

cada minuto e todas essas referências da comédia 
dos anos 1980 e 1990 não são”; mas não dá conta 
de outra ingrata: por que várias mulheres da histó-
ria do cinema americano são constantemente lem-
bradas e celebradas, enquanto todas as referências 
dos anos 1980 caíram no esquecimento? Mesmo 
sendo a primeira geração de diretoras que conse-
guiu um real protagonismo em Hollywood desde os 
anos 1910/20.

Algumas hipóteses: o preconceito histórico 
com a comédia e com o cinema mais popular pode 
ajudar; são diretoras que vivem num limbo incômo-
do, não podem ser resgatadas como incompreen-
didas em seu tempo ou representantes de alguma 
vertente sedutora da vanguarda, e, ao mesmo tem-
po, nada significam em termos comerciais nos dias 
de hoje (algumas nem filmam mais, outras foram 
para a televisão). Outra hipótese curta e grossa: a 
nostalgia, aquela que transformou qualquer coisa 
meia boca dos anos 80 em algo a ser valorizado, é 
extremamente misógina. Mas podemos pensar em 
mais uma: a ideia de pioneirismo hoje gera muita 
grana, então talvez seja importante esconder que 
houve algumas pioneiras em décadas recentes para 
que as novas representantes do cinema comercial 
hollywoodiano possam ser saudadas como as pri-
meiras a fazer isso e aquilo e tudo mais.

Enquanto as respostas não aparecem, pode-
mos conhecer a obra de um dos nomes mais impor-
tantes dessa geração: Amy Heckerling, que teve um 
dos seus filmes debatido no Cineclube Academia 
das Musas em 2018. 

Geralmente, encontramos em textos sobre 
Heckerling a informação de que a paixão pelo cine-
ma começou nos primeiros contatos com os filmes 
de gângsteres, as comédias e os musicais. Na ver-
dade, ela revela em entrevistas que a grande paixão 
era o ator James Cagney, o protagonista de filmes 
violentos como Anjos de Cara Suja (Angels with 
Dirty Faces, 1938) e Fúria Sanguinária (White Heat, 

Cena de Picardias 
Estudantis (1982), 
de Amy Heckerling. 
Foto: Reprodução
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1949), mas também de comédias como Cupi-
do Não Tem Bandeira (One, Two, Three, 1961) e 
Uma Loura com Açúcar (The Strawberry Blonde, 
1941). Essa combinação explosiva (os tiros e as 
gargalhadas) aparece justamente no segundo lon-
ga-metragem de Heckerling, Johnny, o Gângster 
(Johnny Dangerously, 1984), que devido à sua re-
cepção morna, motivou uma ruptura em sua car-
reira: ela passou a dirigir apenas  seus próprios ro-
teiros.

A juventude em Nova York ajudou Amy Hec-
kerling a despertar uma cinefilia mais ativa, para 
além das reprises da televisão, com os clássicos do 
cinema exibidos no Museu de Arte Moderna. Rapi-
damente, decidiu estudar de cinema na New York 
University Film School. E lá realizou seu primeiro 
curta, Getting It Over With (1978), sobre uma jovem 
que quer perder a virgindade antes da meia-noite 
no dia de seu aniversário de 20 anos. O rápido con-
vite do presidente da Universal para que ela reali-
zasse um longa-metragem escancara, de alguma 
forma, os tempos mais prósperos que as mulheres 
viviam na Hollywood dos anos 1980. Mas apesar da 
excitação inicial, o primeiro projeto de Heckerling 
foi logo negado. A diretora quis fazer uma versão fe-
minina de Ânsia de Amar (Carnal Knowledge, 1971), 
filme setentista de Mike Nichols (basicamente uma 
crônica da vida sexual de dois amigos que se conhe-
cem a universidade) e foi vetada por um executivo 
do estúdio, que rejeitou a ideia de um par feminino 
como protagonista, argumentando que as mulhe-
res jamais teriam o tipo de amizade que os homens 
têm.

  Com as primeiras frustrações em Holly-
wood e a transição da vida em Nova York para Los 
Angeles, Heckerling passou a trabalhar na revisão 
de roteiros. Assim ela encontrou um trabalho de um 
jovem jornalista, Cameron Crowe, sobre o cotidiano 
de jovens estudantes californianos. Percebeu que o 
material poderia dar um belo filme sobre as transas 

e os dramas da juventude americana e decidiu rea-
lizar, a partir do roteiro, seu primeiro longa-metra-
gem – talvez um dos primeiros filmes realizados por 
uma mulher em Hollywood desde o período pré-
-código Hays (o cinema exploitation não entra nesta 
conta, é claro) a ter o sexo como elemento central 
da narrativa.

  A partir das crônicas de Crowe, que chegou 
a se disfarçar de estudante para observar de forma 
mais atenta o dia a dia na universidade, o filme rela-
ta um ano da vida de vários adolescentes: do surfis-
ta chapado que sempre inventa algo extraordinário, 
dos jovens apaixonados que não sabem o que fazer 
para se aproximar de seus amores, do garanhão e 
da gatinha sedutora que vivem da garganta… Hec-
kerling afirma em entrevistas que quis fazer uma 
comédia mais solta e buscou a inspiração de um 
clássico juvenil dos anos 1970, o Loucuras de Verão 
(American Graffiti, 1973) de George Lucas (que teve 
a participação essencial de Gloria Katz no roteiro): 
“Eu busquei a sensação de felicidade de quem acor-
da e acredita que está vivendo num filme”.

  As situações lacunares e os fragmentos da 
vida de cada um estão lá, mas assistindo ao filme 
hoje, fica bem evidente a distância que ele toma 
para outras obras que abordam o universo juvenil. 
No lugar de uma visão romantizada, quase nostál-
gica dos “bons tempos”, a obra de Heckerling faz 
questão de esclarecer todo um lado sombrio da 
descoberta da sexualidade e do teatro social que 
os homens e as mulheres precisam assumir nesse 
contexto. Quem é cool, logo torna-se simplesmente 
patético - e a diretora faz isso sem deixar de gostar 
dos personagens, o que é uma proeza e tanto!

Ainda mais subversivo é o modo como Hec-
kerling introduz o tema do aborto de forma fron-
tal, algo bastante corajoso para a época (estamos 
no início da era Reagan, vale lembrar). Quando a 
personagem principal engravida e decide abortar, 
o filme lida com a sua escolha de forma muito se-

rena e natural. Não é um exploitation, tampouco 
um dramalhão. E não há qualquer resquício de uma 
abordagem moralista (nem que seja para colocá-la 
em cena e depois combatê-la). O corpo é dela e ela 
decidiu, pronto (e vale destacar a ajuda providencial 
de seu irmão mais velho, que também não a julga). 
Mas Picardias Estudantis não é um conto de fadas. 
Em uma reveladora cena na arquibancada do cam-
po de futebol, o affair da jovem grávida deixa bem 
claro que não tem nada a ver com isso. O modo frio 
(e infantil) como ele lida com a situação ajuda a des-
montar de vez o tipo de personagem que ele inter-
pretava até então. 

Em entrevista de 2015 para o site Flavorwire, 
a diretora recorda as dificuldades da época. “Eles 
(os produtores) queriam me demitir. Porque da for-
ma como o calendário de filmagens funcionou, co-
meçamos na casa onde Jennifer Jason Leigh e Judge 
Reinhold, que faz o seu irmão, viviam. E essas foram 
as cenas mais emocionais. E havia uma espécie de 
peso. E a tendência de Jennifer é ser muito dramá-
tica e basicamente eu queria que o filme fosse mais 
leve. Não é como um filme-sobre-a-doença-da-se-
mana na TV. Eu queria lidar com coisas reais, mas 
não de forma dramática. Quando eles estavam ven-
do algumas das cenas, eles pensaram: ‘Oh-oh, o que 
é isso?’ Eles estavam pensando que isso não era o 
que nós preparamos. (...) Eles ficaram preocupados 
que fosse algum filme feminista sobre o aborto. E, 
por estranho que pareça, eles enviaram John Lan-
dis, que trabalhava na Universal. Um dia eu estava 
filmando a cena em que o Judge está limpando o 
grafite ‘Big Hairy Pussy’ no espelho do banheiro e 
John vem e diz: ‘Ei, como você está?’ Anos depois, 
eu descobri que ele tinha sido enviado para ver se 
eu sabia o que estava fazendo porque achavam que 
iam encontrar um filme deprimente. Ele me falou 
muitos anos depois sobre isso. Ele foi até eles e dis-
se: ‘Ela está bem, ela está bem. Ela sabe o que está 
fazendo’. Sou grata a ele por isso”

O sucesso do filme fez com que Heckerling 
emendasse uma série de filmes importantes, cul-
minando em obras extremamente populares como 
Férias Frustradas II (National Lampoon’s European 
Vacation, 1985), Olha Quem Está Falando (1 e 2) e 
As Patricinhas de Beverly Hills.

A leveza e o bom humor de sua filmografia, 
entretanto, não escondem essa vontade de provo-
car um mal-estar em seu filme de estreia. Pois Pi-
cardias Estudantis acaba fazendo parte, de alguma 
forma, de uma trilogia involuntária com narrativas 
sobre a juventude americana do início dos anos 
1980, ao lado de Estilhaços (Smithereens, 1982), de 
Susan Seidelman, sobre as agruras de uma jovem 
punk que foge de New Jersey para Nova York, e de 
Suburbia (1983), de Penelope Spheeris, um retrato 
da vida de um grupo de punks que ocuparam uma 
casa num subúrbio abandonado de Los Angeles. É 
claro que os rejeitados e os outsiders que aparecem 
nesses dois filmes assumidamente punks podem 
parecer marginais demais para os garotos e as ga-
rotas ensolaradas da obra de Heckerling. De fato, 
Picardias Estudantis talvez ficasse deslocado em 
uma mostra dedicada à geração perdida da década 
como Lost In America: The Other Side of Reagan’s 
80s (programado pela Sight & Sound na Inglater-
ra), que apresentou Estilhaços, Suburbia e mais 11 
filmes – incluindo outros dois realizados mulheres, 
Amor à Segunda Vista (Crossing Delancey, 1988), de 
Joan Micklin Silver, e Conversa Suave (Smooth Talk, 
1985), de Joyce Chopra. Mas o grande mérito polí-
tico de Hackerling em seu filme de estreia é esse: 
descobrir algo bem desagradável justamente onde 
ele pouco aparece dentro do cinema americano: 
nas farras e no desejo sexual dos jovens.

Leonardo Bomfim
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Mimi, o Metalúrgico (1972) / Lina Wertmüller

A crise

IDEOLÓGICA 
do proletariado

Cena de Mimi, o Metalúgico (1972), de Lina Wertmüller. Foto: Reprodução
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L 
ina Wertmüller nasceu na Itália, especifica-
mente em Roma no ano de 1926 e aos 20 
e poucos anos já estava envolvida no mun-
do da arte. Desde pequena era considerada 

uma criança rebelde, sendo expulsa de diversas es-
colas católicas até encontrar uma escola de teatro. 
Na década de 50, depois de estudar teatro, come-
çou como assistente de direção de Giorgio De Lullo 
(ator e diretor de teatro italiano), para, somente em 
1962, tornar-se assistente de direção de Federico 
Fellini no filme Oito e Meio (8½, 1963), iniciando 
sua carreira no cinema. No mesmo ano ela faz sua 
estreia como cineasta com o filme neorrealista I Ba-
silischi (1963), no qual já é possível notar os traços 
que iriam ser recorrentes em seus futuros filmes, 
como a representação da pobreza e da realidade vi-
vida por pessoas sem condições estáveis. Antes de 
ficar conhecida mundialmente, Lina também dirigiu 
um filme em episódios chamado E Agora Falamos 
de Homens (Questa volta parliamo di uomini, 1965). 

Em 1972, Lina Wertmüller tornou-se extre-
mamente conhecida ao redor do mundo com o seu 
filme Mimi, O Metalúrgico (Mimi metallurgico feri-
to nell’onore, 1972), no qual começou uma parce-
ria com o ator Giancarlo Giannini, que estrelou em 
diversos filmes da cineasta. Dirigiu outros variados 
filmes, mas os mais reconhecidos teriam sido feitos 
durante a década de 70, como: Amor e Anarquia 
(Film d’amore e d’anarchia, ovvero ‘stamattina alle 
10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza..., 
1973), Por um Destino Insólito (Travolti da un in-
solito destino nell’azzurro mare d’agosto, 1974) e 
Pasqualino Sete Belezas (Pasqualino Settebellezze, 
1975). O seu último filme foi produzido em 2004, 
conhecido como A Casa dos Gerânios (Peperoni ri-
pieni e pesci in faccia), estrelado pela atriz italiana 
Sophia Loren. 

Mas agora é necessário dar destaque a Mimi, 
filme que consagrou Lina Wertmüller, além de 
torná-la uma figura polêmica, por se dizer. Temos 

Lou Ayang
é cinéfila e frequentadora do cineclube Academia das Musas 
desde 2017. Essa é a sua estreia como escritora na revista.

como protagonista Mimi, um homem pobre, traba-
lhador, morador da Sicília que, durante a época de 
eleições, é influenciado a votar em um candidato 
da máfia, mas acaba se sentindo frustrado pela cor-
rupção ali envolvida e resolve votar em um comu-
nista. Mimi não consegue arranjar emprego e parte 
para Turim para poder oferecer condições melho-
res de vida para sua família, deixando sua esposa 
Rosalia e filhos. Mimi conclui que Turim é um lugar 
extremamente corrupto e acaba por se envolver 
ainda mais com a máfia, com o partido comunista e 
se apaixonando por Fiorella, uma moça “trotskista” 
(com ideais marxistas), com quem acaba tendo um 
filho. A relação entre os personagens vai piorando 
quando Mimi descobre que sua esposa (que ficou 
na Sicília) está grávida de um outro homem e, para 
se vingar, Mimi seduz Amália, esposa do homem 
que engravidou Rosalia. Mimi encontra-se confuso 
entre os valores morais da Sicília e o turbilhão de 

novas ideias surgidas naquela época, entrando as-
sim em uma crise ideológica e moral.

Lina definitivamente chegou no cinema para 
causar. Seus filmes em geral são marcados por 
questões políticas, cenas grotescas e exageradas, 
que marcam o estilo cinematográfico da diretora. 
E isso tudo pode ser visto em Mimi, O Metalúrgi-
co. Neste filme, é notável um forte cunho político 
presente, Lina nos apresenta a personagens cheios 
de emoções, com personalidades fortes e tam-
bém muitas contradições. Aqui, a diretora destaca 
fortemente diversas questões ideológicas como o 
comunismo, socialismo, anarquismo, capitalismo 
(o “ismo” sempre em destaque) os quais são re-
presentados, mas também questionados; além da 
exploração do proletariado e a situação precária 
em que os trabalhadores se encontram. Mimi, um 
trabalhador humilde, sente-se perdido em diversos 
aspectos, a corrupção estaria onde ele estivesse, 

fazendo com que muitos de seus ideais acabassem 
abalados. Também é importante ser analisado o 
domínio da figura masculina perante a sociedade, 
como o machismo sempre se fez presente. Mimi 
trai sua esposa com outra mulher, inclusive tendo 
um filho com a amante e pode-se observar que o 
personagem fica com a consciência tranquila, mas 
quando descobre que sua esposa fez o mesmo com 
ele, Mimi não aceita a situação e acaba se vingando 
para manter sua dignidade. 

O filme tem diversas cenas um tanto quanto 
engraçadas, o que faz com que ele se torne mais 
interessante e divertido de assistir. É admirável 
uma cineasta conseguir produzir uma história com 
assuntos tão sérios de uma maneira cômica. Não 
apenas este filme, mas sua carreira cinematográfica 
merece uma atenção especial. Lina Wertmüller foi 
e é uma mulher extremamente corajosa, de uma 
ousadia incrível, que não tinha medo de expor di-
versos temas considerados tabus. Seus filmes po-
dem ser considerados atemporais. E, por curiosida-
de, foi a primeira mulher na história a ser indicada 
a um Oscar na categoria de melhor diretora. Sua 
contribuição para a sétima arte é inigualável, é im-
possível não saber identificar um filme de Lina, que 
possui diversas marcas registradas, a começar por 
seus títulos sempre enormes. Lina não foi apenas 
um marco para o cinema italiano, mas sim para o 
cinema mundial.

Cena de Mimi, o Metalúgico (1972), de Lina 
Wertmüller. Foto: Reprodução
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Office Killer (1997) / Cindy Sherman

como a obra de arte

de Cindy Sherman

A  M O R T E
Cena de Office Killer (1997), 

de Cindy Sherman.
Foto: Reprodução
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N 
os últimos anos, muitos têm sido os comen-
tários e debates sobre a direção de mulheres 
no cinema de horror. Cabe frisar que a parti-
cipação feminina no gênero não é fenômeno 

recente, podemos citar O Massacre (The Slumber 
Party Massacre, 1982); Cemitério Maldito (Pet Se-
matary, 1989); Encaixotando Helena (Boxing Hele-
na, 1993); Em Minha Pele (Dans ma Peau, 2002) etc. 
Isto posto, é possível inferir uma maior presença de 
mulheres na realização de filmes de horror nos últi-
mos 20 anos. Neste contexto, nos deparamos com 
a única obra cinematográfica, em longa-metragem, 
de Cindy Sherman: Mente Paranóica (Office Killer, 
1997). O filme narra a história da solitária revisora 
de texto, Dorine (Carol Kane), que acidentalmente 
mata um dos seus colegas de trabalho e esconde o 
corpo no porão de sua casa. Confortada pela com-

panhia do cadáver, ela descobre que matar pode ser 
o caminho para a sua emancipação.

Cindy Sherman é uma fotógrafa norte-ameri-
cana reconhecida por suas fotografias que discutem 
a representação, o estereótipo e a forma como a 
imagem do feminino é posta na sociedade. Ainda no 
âmbito da fotografia, destaca-se o trabalho Untitled 
Film Stills (1977-80). Nele, Sherman encena estereó-
tipos femininos inspirados em filmes hollywoodia-
nos dos anos 50 e 60, em que cada uma das foto-
grafias narra uma história. Desta forma, é possível 
reconhecer Office Killer como um prolongamento 
de sua obra fotográfica e de seus questionamentos 
em relação aos clichês e estereótipos da imagem do 
feminino, sobretudo no âmbito cinematográfico. 

Também podemos citar as referências ao gore 
e ao grotesco de muitas de suas fotografias. Não é 

incomum vermos as personagens de suas séries fo-
tográficas sendo deformadas por grossas camadas 
de maquiagem. Dorine vai gradualmente – a cada 
assassinato – incorporando camadas de maquiagem 
sobre sua pele, conferindo um aspecto de artificia-
lidade. A personagem precisa camuflar-se em um 
ideal de feminilidade para sair impune de seus cri-
mes.

Outro diálogo estabelecido entre filme e suas 
séries fotográficas é a análise crítica das convenções 
de um gênero cinematográfico – ora nos clichês de 
feminilidade evocados em Untitled Film Stills, ora 
nos clichês de horror postos na série Horror and Sur-
realist Pictures (1994-96). Em Office Killer, Sherman 
apresenta uma trama de humor negro construída 
sarcasticamente a partir das fórmulas hollywoodia-
nas. A mocinha depreciada pelos colegas, cenas di-

dáticas e explicativas e o estágio final da aventura do 
herói – a “liberdade para viver” – no melhor estilo 
Joseph Campbell. No caso de Office Killer, essa liber-
dade só pode ser conquistada através da liberdade 
para matar. Em uma simbiose entre morte de si e 
morte do outro, a morte, em Office Killer, se apre-
senta como obra de arte em que os cadáveres no 
porão são os esqueletos que deixamos no armário 
para nos lembrarmos de quem precisamos deixar de 
ser para seguir vivendo.

Luciana Tubello Caldas
é idealizadora do projeto Cinema Popular, que oferece 
oficinas de cinema a preços populares em diferentes espaços 
culturais da cidade de Porto Alegre/RS.
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Os Irmãos Lobo (2015) / Crystal Moselle

Krsna Angulo, Jagadisa 
Angulo, Bhagavan 
Angulo, Mukunda 
Angulo, Narayana 
Angulo and Govinda 
Angulo in THE 
WOLFPACK, a Magnolia 
Pictures release. 
Foto: Photo courtesy of 

Magnolia Pictures

Confinamento 
e resiliência:

a história dos

IRMÃOS LOBO
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O 
cenário é, por vezes, angustiante. 
Da janela do 16o andar, observa-se a 
Nova York pulsante e brilhante ao lado 
de fora. É em um apartamento escuro 

e modesto de um conjunto habitacional que uma 
família se encontra enclausurada. O documentário 
norte-americano Os Irmãos Lobo (The Wolfpack, 
2015), dirigido por Crystal Moselle, apresenta a 
história dos irmãos Angulo, que, durante anos, per-
maneceram trancados pelo pai em casa. Ao mes-
mo tempo em que estabelece uma atmosfera de 
perplexidade intrínseca aos fatos, o filme mostra 
um grupo de seis jovens criativos e resilientes. Eles 
encontravam, em filmes assistidos obsessivamente, 
suas únicas referências externas e a única forma de 
relação diária com outro mundo que não aquele em 
que estavam confinados.

Bhagavan, Govinda, Mukunda, Narayana, 
Krsna e Jagadisa (todos têm nomes em sânscrito) 
não apenas transcreviam, decoravam e encenavam  
seus filmes favoritos, como criavam fantasias, aces-
sórios e cenários de forma engenhosa para inter-
pretar os clássicos do cinema. O Poderoso Chefão 
(The Godfather, 1972), Cães de Aluguel (Reservoir 
Dogs, 1992), Batman: O Cavaleiro das Trevas (The 
Dark Knight, 2008),  Pulp Fiction (1994), O Vencedor 
(The Fighter, 2010), Os Bons Companheiros (Good-
fellas, 1990) são alguns dos roteiros que os garotos 
manualmente copiavam das telas e encenavam. 
As interpretações captadas por Moselle são envol-
tas em genialidade e imaginação. Os Irmãos Lobos 
apresenta, assim, jovens perspicazes e inventivos, 
dado o absurdo da atmosfera domiciliar na qual se 
encontravam.  

O confinamento é compartilhado entre os 
seis irmãos, uma irmã (Visnu, que tem Síndrome de 
Turner), a mãe e o próprio pai, que é uma mistura de 
um libertário antissistema com um opressor deliran-
te. Ele justifica a atitude de manter a família confina-
da em função da violência e das más influências que 

a cidade de Nova York poderia ter sobre os filhos. A 
mãe educa os filhos em casa e é silenciada nas rela-
ções diárias, sem ver alternativa à submissão. Mu-
kunda explica, em um certo momento, a incerteza 
que dominava a vida da família: “Todo ano era im-
previsível. Tínhamos mais chance de sair no verão. 
Às vezes saíamos 9 vezes ao ano. Às vezes, uma. E, 
em um ano particular, não saímos nem uma vez”.

Depois de estabelecer essa situação claustro-
fóbica, o documentário mostra então como as coi-
sas começaram a mudar. Após interpretar Batman 
em O Cavaleiro das Trevas em uma das encenações 
caseiras, Mukunda mune-se de coragem para dei-
xar o apartamento em um dia em que o pai havia 
saído. Ao passear pelas ruas sozinho, nessa situação 
inédita, ele usa uma máscara inspirada no filme Hal-
loween (1978) e logo a polícia é chamada. Mukun-
da é levado para um hospital psiquiátrico e passa 
a receber acompanhamento psicológico – do qual 
desdenha, embora reconheça a ajuda da psicóloga 
para criar um email. É essa primeira aventura solitá-
ria que injeta coragem nos irmãos e possibilita uma 
série de saídas seguintes, além de um novo mundo 
de experiências ao grupo – da comovente primeira 
ida ao cinema à primeira viagem de metrô.

Foi em uma dessas aventuras iniciais fora de 
casa que a história do documentário começou. Ain-
da estudante de cinema na School of Visual Arts de 
Nova York, Crystal Moselle viu seis garotos vestidos 
com ternos pretos, gravatas e óculos escuros - figu-
rino de Cães de Aluguel -  em pleno Lower East Side, 
em Nova York. Ela achou o grupo curioso e puxou 
conversa. Descobriram o cinema como afinidade. 
Após cinco meses, eles a deixaram entrar no aparta-
mento. Moselle conta, em entrevistas, que até en-
tão achava que faria um filme sobre um grupo de ir-
mãos cinéfilos. Quando Mukunda revelou a história 
de sua primeira saída voluntária do apartamento, 
ela percebeu que havia uma dinâmica muito mais 
complexa naquela casa do que uma mera fascina

Mukunda Angulo in THE WOLFPACK, 
a Magnolia Pictures release.
Foto: Photo courtesy of Magnolia Pictures
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ção dos garotos por filmes. Foi então que co-
meçou a desvendar, aos poucos, a verdadeira histó-
ria da família Angulo.

Entre o primeiro encontro de Moselle com os 
garotos e o Festival de Sundance de 2015, no qual o 
filme ganhou o prêmio do júri de melhor documen-
tário, foram mais de 4 anos e 500 horas de gravação. 
A partir desse extenso conjunto de material, Mosel-
le conta uma trajetória de superação e de reconstru-
ção, criando, ao final, uma atmosfera minimamente 
otimista para aquele que parecia um cenário absur-
do do qual ninguém sairia são. Aos poucos, com as 
primeiras saídas, os jovens começam a se livrar do 
vórtice domiciliar e conseguem iniciar seus próprios 
percursos – um começa a trabalhar, outro vai morar 
sozinho, outro corta o cabelo. Descobrem a internet. 
Descobrem gírias. Aproveitam o dia na praia. Come-
çam a se opor à relação com o pai. Interessam-se 
por garotas. Mukunda, o primeiro a escapar espon-
taneamente do enclausuramento, faz um emocio-
nante curta-metragem no apartamento com a ajuda 
de novos amigos e da família. Na história, um ho-
mem vê passar pela janela diferentes sentimentos: 
raiva, tristeza, felicidade e amor.

Moselle, assim como qualquer pessoa que 
fosse retratar a família Angulo, poderia ter dado vie-
ses pessimistas ou até catastróficos para a narrativa. 
Entretanto, ela mostra que, mesmo vítimas de um 
pai abusivo e autoritário, os irmãos conseguem en-
contrar, da sua maneira, uma forma de sobreviver ao 
confinamento e posteriormente encarar o mundo 
externo, ainda que marcados para sempre por uma 
experiência tão pesada quanto a que viveram. A car-
ga dramática inerente à história era um elemento 
que poderia tanto potencializar quanto enfraque-
cer o documentário. Moselle, felizmente, consegue 
conferir à narrativa um equilíbrio entre o complexo 
e o singelo e, através da relação construída ao longo 
de anos com a família, tem a oportunidade de regis-
trar uma série de momentos e reflexões íntimas dos 
jovens, da mãe e até mesmo do pai, que tenta justi-
ficar suas contradições. Apesar da convivência e da 
proximidade com a família, ela não deixa de pontuar 
as incoerências da figura paterna, nem de mostrar 
o absurdo da dinâmica que imperava na casa. Mo-
selle, que sozinha descobriu a história dos Angulo 
sem saber de sua real extensão quando começou a 
gravá-la, reconhece, sem dúvida, os efeitos profun-

dos que os anos de confinamento tiveram sobre a 
família, mas enaltece, acima de tudo, o poder de  re-
siliência que os filhos e a mãe conseguiram exercer 
para modificar aquele ambiente nocivo.

Crystal Moselle nasceu em 1980 em São Fran-
cisco, Estados Unidos, e Os Irmãos Lobo marcou 
sua estreia no cinema, em 2015. No ano seguinte, 
gravou o curta That One Day (2016) para a série 
Women’s Tales, promovida pela marca Miu Miu. No 
metrô de Nova York, enquanto trabalhava na grava-
ção do curta, ela conheceu o coletivo feminino de 
skate Skate Kitchen, que logo veio a se tornar um 
novo interesse de observação e tema de seu segun-
do longa e seu primeiro filme de ficção, que conta 
com a atuação de integrantes da crew. O mesmo 
ímpeto curioso e observador de Os Irmãos Lobo 
parece ter originado, agora, Skate Kitchen (2018). O 
fato é que tais histórias, documentais ou ficcionais, 
só se tornam potentes com a dedicação que direto-
ras como Moselle têm para conquistar a confiança 
das pessoas e mergulhar em exercícios contínuos e 
cuidadosos de observação. Ao final, somos, assim, 
convidados a conhecer essas diferentes intimidades 
e nos familiarizarmos com universos distintos.

Isabel Waquil
é jornalista, produtora cultural no Goethe-Institut Porto Alegre.

Narayana Angulo, Govinda Angulo, 
Jagadisa Angulo, Bhagavan Angulo, 
Mukunda Angulo and Krsna Angulo 
in THE WOLFPACK, a Magnolia 
Pictures release. 
Foto: Photo courtesy of Magnolia Pictures
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Monangambé e Sambizanga: 

de Sarah Maldoror
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Monangambé (1968) e Sambizanga (1973) / Sarah Maldoror

Cena de Sambizanga (1973), de Sarah Maldoror. Foto: Reprodução

E 
mbora tenha nascido na França, em 1939, 
Sarah Maldoror tem um papel de destaque 
como pioneira do cinema africano. Sua origem 
étnica remonta às Antilhas. Seu pai era natu-

ral de Guadalupe, ilha próxima à Martinica — terra 
de Aimé Césaire e de Frantz Fanon, intelectuais que 
propagaram os conceitos e movimentos de Negri-
tude e Pan-Africanismo — e também do Haiti, país 
onde ocorreu a primeira revolução vitoriosa contra 
o racismo, o colonialismo e o imperialismo. Esco-
lheu Maldoror como sobrenome artístico em refe-
rência ao personagem criado por Lautréamont e é 
curioso observar que, nos seus anos iniciais como 
artista, ela tenha se identificado com a obra de um 
poeta francês nascido do lado de cá do Atlântico 
(em Montevideo) e considerado maldito. Estudou 
Artes Dramáticas em Paris e cofundou, em 1956, 
o grupo Companhia de Arte Dramática de Griots, 
composto unicamente por atores negros, com os 
quais encenou peças de Sartre, Genet e Césaire. A 
haitiana Toto Bissainthe, atriz do seminal A Negra 
de… (La noire de…, 1966), de Ousmane Sembène, 
iniciou sua carreira na companhia, da qual foi tam-
bém cofundadora.  Por essa época, Sarah Maldoror 
passou a se envolver com os movimentos africanos 
de libertação. Conheceu exilados, como o escritor 
angolano Mário Pinto de Andrade, militante contra 
o colonialismo português, fundador do Movimento 
Popular de Libertação de Angola (MPLA) e seu futu-
ro companheiro de vida, luta e arte. Em 1960, foi à 
URSS, onde sofreu forte influência do pensamento 
marxista, estudar cinema (na mesma escola onde 
também estudaram o senegalês Ousmane Sembè-
ne e o maliano Souleymane Cissé). Tempos depois, 
estava na Argélia, trabalhando como  assistente de 
direção do italiano Gillo Pontecorvo em A Batalha 
de Argel (La battaglia di Algeri, 1966), obra em-
blemática que retrata a luta da Frente Nacional de 
Libertação da Argélia pelo fim do domínio colonial 

francês no país, a qual se deu entre 1954 e 1962. E 
foi na Argélia independente, onde houve o encon-
tro de tantos revolucionários, que realizou Monan-
gambé (1968), seu primeiro curta-metragem, am-
bientando-o em Angola. 

Monangambé é um filme pré-independência 
de Angola, o que é singular na história do cinema 
africano, que surgiu, na maior parte dos países, 
após os processos de descolonização. Foi financia-
do por organizações militantes argelinas e represen-
tou Angola na seleção da Quinzena dos Realizado-
res do Festival de Cannes de 1971, o que mostra um 
papel pioneiro do cinema no reconhecimento do 
país, ainda antes de sua independência, que só viria 
a ocorrer em 1975. É um filme crítico à violência da 
polícia colonial portuguesa. Foi adaptado por Sarah 
Maldoror, Mário Pinto de Andrade e Serge Michel 
do conto O Fato Completo de Lucas Matesso (1962), 
de José Luandino Vieira. Lucas Matesso (Carlos Pes-
tana) é um preso político. Sua mulher (Elisa Pesta-
na), em uma visita, promete lhe levar um fato. Os 
policiais pensam que isso se trata de alguma men-
sagem cifrada e o torturam em busca de nomes de 
outros membros da resistência. Fato, na verdade, é 
um prato angolano preparado com feijão, peixe, ba-
nana e óleo de palma. Além de ressaltar a bravura 
e a solidariedade do preso angolano, que não trai 
seus companheiros de luta, o filme mostra o quanto 
os portugueses desconheciam a cultura angolana. 
Monangambé era o nome dado aos angolanos ne-
gros contratados para trabalhar nas roças dos co-
lonos brancos. É o título de um poema de Antônio 
Jacinto, musicado por Rui Mingas. É a canção que 
abre Sambizanga (1972), o mais célebre dos filmes 
de Sarah Maldoror, que conta em sua trilha com ou-
tra música marcante, Caminho do Mato, adaptada 
da poesia de Agostinho Neto, que viria a ser o pri-
meiro presidente da Angola independente. Antônio 
Jacinto seria seu Ministro da Cultura. Faz



Cena de Sambizanga 
(1973), de Sarah Maldoror. 

Foto: Reprodução
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-se presente na obra de Sarah Maldoror a 
representação de um grupo de intelectuais extre-
mamente importantes na luta anticolonial e na ma-
nifestação de valores culturais africanos opostos à 
perspectiva assimilacionista portuguesa. Para sono-
rizar seu curta Monangambé, ela convidou o Art En-
semble of Chicago, grupo de avant-garde jazz, que 
criou uma trilha que embala a solidão e a dor de 
Lucas Matesso em acordes claustrofóbicos.

Em 1970, na Guiné-Bissau, Sarah Maldo-
ror filma seu primeiro longa-metragem, Des Fusils 
Pour Banta (1970), dado como perdido. Falava do 
envolvimento das mulheres na militância, um tema 
que lhe é caro. Já seu segundo longa, Sambizanga, 
é um marco na história do cinema africano. Tam-
bém adaptado da obra de Luandino Vieira (A Vida 
Verdadeira de Domingos Xavier, 1961) por Sarah 
Maldoror, Mário Pinto de Andrade, Maurice Pons e 
Claude Agostini, o filme mostra a organização dos 
movimentos de resistência e luta contra o colonia-
lismo em Angola. Foi filmado no Congo-Brazzaville, 
onde se cria tanto a paisagem do interior de Angola, 
quanto a de Luanda colonial, com seus musseques 
(bairros populares) e seus órgãos da administração 
portuguesa. Os personagens principais são o trato-
rista Domingos (Domingos Oliveira) e sua esposa 
Maria (Elisa Andrade). Domingos é levado de sua 
casa no interior de Angola como preso político e 
sofre grande violência por parte da polícia colonial 
(Luandino Vieira foi preso pelo regime salazarista 
por seu envolvimento com os movimentos culturais 
de Luanda, o conhecimento que tem do cárcere co-
lonial é visceral). Maria, com seu pequeno filho Bas-
tião nas costas, parte em busca do marido, atraves-
sando a pé as estradas do seu país, enfrentando a 
truculência e a burocracia das instituições coloniais 
e encontrando apoio nas pessoas simples, junto às 
quais tem o seu despertar político. A solidarieda-
de do povo angolano é exaltada: Domingos morre 
para não entregar um companheiro do incipiente 

movimento da resistência, que se organiza entre 
os revolucionários do interior e da capital. Pontos 
controversos são trazidos à tona, como uma discus-
são sobre a maior ou menor importância dos con-
flitos de classes em relação às lutas entre negros e 
brancos. Há presença de brancos no movimento de 
resistência e de negros, talvez obrigados, a serviço 
da polícia colonial. O filme se encerra com um tom 
esperançoso, assinalando a data do primeiro ato da 
longa luta pela libertação de Angola (justamente 
a  tomada de uma Casa de Reclusão Militar), que 
ainda não havia se encerrado quando Sambizanga 
foi realizado. O filme foi agraciado com o grande 
prêmio do Festival de Cartago e o Prêmio Forum da 
Berlinale.

Nos anos seguintes, Maldoror realizou vários 
curtas-metragens e documentários, muitos basea-
dos na obra de Aimé Césaire e alguns em Guiné-
-Bissau, para onde se exilou com Mário Pinto de 
Andrade após a independência de Angola, por di-
vergências com Agostinho Neto. Apesar de ter aju-
dado a construir as primeiras imagens e memórias 
do país com marcante poesia, ela nunca filmou em 
terras angolanas.
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