


 Felizmente, em outubro 
de 2021, em parceria com 
a Cinemateca Capitólio, em 
Porto Alegre - RS, tivemos as 
primeiras sessões presenciais 
abertas ao público desde o 
início da pandemia, nas quais 
foram apresentados os filmes 
The Student Nurses (1970), de 
Stephanie Rothman, e Simone 
Barbès ou a Virtude (1980), 
de Mar ie-Claude Trei lhou. 

 Foi um ano cheio de emoções 
e descobertas cinematográficas, 
que não podemos sintetizar nem 
limitar aqui, e só evidenciamos 
como há uma pluralidade e 
uma qual idade enorme no 
cinema dirigido por mulheres, 
em que a imaginação é o limite.

 Na verdade, o cineclube 
Academia das Musas abre 
portas para um outro tipo de 
concepção de cinema: mais livre, 
mais feminino, mais impossível. 
No f im, o mais impor tante 
acaba sendo sair do óbvio. 
Afinal, se filmes dirigidos por 
mulheres são tratados como 
exceção, aqui eles são a regra. 

 Cercadas pela promessa de vacina e 
com um longo caminho a percorrer para a 
perspectiva de uma nova normalidade, o 
cineclube Academia das Musas manteve-se 
firme e forte através de encontros online 
durante o ano de 2021, nos quais debatemos 
fi lmes dirigidos por mulheres. Então, 
condensamos alguns de nossos estudos e 
reflexões nesta edição da revista. A Revista 
Academia das Musas existe desde 2017, 
contando com cinco edições até hoje, muito 
diversas entre si, e construídas sempre de 
forma horizontal por integrantes do cineclube. 

 Em um mundo determinado pelo olhar 
masculino, é importante que o cinema feito 
por mulheres tenha espaço para ser criado, 
distribuído e visto. É por essa razão que o 
cineclube Academia das Musas existe e se 
mantém forte. Quando uma mulher está por 
trás da câmera, existem outras sensibilida-
des e olhares em jogo, um aspecto que as 
experiências e perspectivas da realizadora 
possibilitam. É daí que podem partir os 
debates sobre o cinema feito por mulheres, 
mas não só! Existem muitos cinemas que 
atravessam e acompanham esse cinema que 
debatemos aqui no cineclube. Desde o cinema 
indígena (Suely Maxakali) ao cinema lésbico 
(Barbara Hammer), do cinema soviético 
(Larisa Shepitko) ao cinema independente 
estadunidense (Stephanie Rothman), do 
cinema experimental (Laura Mulvey) ao 
cinema documental (Chloé Galibert-Laîne), 
dos curtas (Cecilia Mangini) aos looongas 
(Paula Gaitán), são muitas as possibilidades de 
se adentrar na discussão sobre esses filmes. 

 Ao longo dos nossos encontros virtuais, 
atravessamos diversos gêneros e nacionalida-
des nas escolhas fílmicas, sempre com um/a/e 
integrante do cineclube trazendo o filme da 
semana para nosso debate. Essa rotatividade 
de gostos e imaginários pessoais torna sempre 
os encontros muito surpreendentes, uma vez 
que, além de termos filmes distintos sendo 
apresentados, há opiniões muito diferentes 
e pontos de vista inusitados. As trocas que 
ocorrem no grupo são férteis e multiplicam 
possibilidades de olhares: frequentemente 
propiciam novos efeitos, impressões e 
significados aos filmes debatidos, e não é 
incomum que se mude de ideia sobre alguma 
convicção a respeito da obra assistida após 
um fervoroso debate e após o contato com 
diferentes perspectivas. Nesse sentido, o 
cineclubismo se mostra como uma experiência 
potente para difundir o pluralismo de ideias 
e para a construção coletiva de reflexões.

 Em 2021, circularam pelas telas do 
Academia das Musas filmes de nomes do 
cinema francês como Musidora e Chantal 
Akerman, as alemãs Pina Bausch e Maria 
Schrader, a holandesa Marleen Gorris, e a 
colombiana Mercedes Gaviria, entre outras. 

 A l é m  d i s s o ,  t a m b é m  é  m u i t o 
engrandecedor quando podemos ouvir 
as ideias de quem faz os filmes, e nesse 
período pandêmico tivemos oportunidades 
únicas de diálogos. Debatemos virtualmente 
o cur ta-metragem distópico Abjetas 
288 (2020), de Júlia da Costa e Renata 
Mourão, com as realizadoras presentes. 
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 Durante os anos 1950, primeira 
década completamente sob os efeitos 
da paranóia midiática causada pela 
Guerra Fria, as dissonâncias dos meios 
de comunicação em massa começaram 
a demonstrar seus resultados no com-
portamento coletivo, principalmente 
nos centros urbanos. Um grande 
exemplo dessa decorrência embara-
lhadora do fato e da ficção no nosso 
cinema desse período é o, tragicamente 
esquecido, É um Caso de Polícia (1959).
A diretora, Carla Civelli, nascida na Itália 
no início dos anos 1920, presenciou a 
escalada fascista no país (seu pai inclusive 
chegou a apoiar o partido de Mussolini) e 
depois cobriu a guerra que despontou no 
continente europeu, enquanto repórter de 
campo, juntamente com seu irmão, Mario 
Civelli, que também se dedicou ao cinema. 
Os irmãos Civelli, nesse período, tiveram 
contato com cenas de verdadeiras con-
sequências dos combates, tanto bélicos 
quanto ideológicos, registrando com 
suas câmeras imagens que iriam circular 
em cinejornais pela Itália, país-berço 
do cinema que colocou as narrativas 
fílmicas em meio ao assustador “mundo 
real”, devastado pela guerra em questão. 

palácio colonial 
perdido na 

sombra
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 Em 1947, Civelli trocou de 
continente, vindo para o Brasil, 
especificamente São Paulo, e, ali 
pelo início dos anos 1950, passou 
a trabalhar tanto no cinema (como 
montadora e continuísta) quanto 
no teatro (dentre as funções, a de 
assistente de direção). Seu único 
trabalho de direção aconteceu 
em 1959, num filme que acabou 
saindo um pouco dos preceitos 
que circulavam no cinema brasileiro 
da época.. Pensando pelo lado 
das chanchadas de então, o 
humor do filme se sustenta numa 
premissa assumidamente macabra, 
desviando um pouco do clima 
festivo dos seus contemporâ-
neos. Por outro lado, ao propor 
uma leitura das problemáticas do 
seu tempo, acaba saindo do trilho 

cinemanovista que iria se construir 
dali em diante, com uma predomi-
nância do interesse pelo interior 
do Brasil e pela reforma agrária 
na produção cultural durante o 
contexto desenvolvimentista do 
período Juscelino Kubitschek. 
Enquanto isso, as cidades foram se 
desenvolvendo desenfreadamente 
sem muito tempo para refletir 
sobre as angústias e devaneios 
do espaço urbano, que passaria 
a ser um tema inevitável após 
o golpe civil-militar de primeiro 
de abril de 1964 e o estrangula-
mento das Ligas Camponesas.

 Primeiro roteiro cinematográ-
fico do dramaturgo Dias Gomes, É 
um Caso de Polícia traz de maneira 
muito modesta alguns elementos 

Cenas de É Um Caso de Polícia (1959).

constantes do cinema moderno. 
Forçando um pouco, dá pra dizer 
que o longa condensa indireta-
mente alguns dos frequentes temas 
daquele momento, presentes em 
filmes como Rashomon (1950), 
Janela Indiscreta (1954) e, pos-
teriormente, Blow Up (1966). 

 A  n a r r a t i va ,  n o  c a s o , 
acompanha Bel inha (Glauce 
Rocha em seu primeiro papel no 
cinema), uma jovem noiva com 
grande interesse em histórias de 
crimes reais e no jornalismo policial 
sensacionalista de circulação. 
Esse entusiasmo permite que 
ela desvie sua atenção do atual 
noivo desinteressante e desin-
teressado (vivido por Sebastião 
Vasconcelos) para algo muito mais 

instigante: o plano de assassinado 
de alguma Suzana, planejado para 
ser realizado dali a uma semana, 
que fica sabendo escutando de 
esguelha a conversa de dois 
homens em um estacionamento. 

 O rumor fragmentado que 
chega à Belinha constrói em sua 
cabeça uma série de possibilidades, 
uma mais terrível do que a outra, 
envolvendo a morte de alguém que 
ela nem ao menos sabe quem é, 
mas cujos suspeitos se encontram 
a alguns passos de distância, 
Luís e Almeida. Partindo desse 
seu ponto de vista restringido 
pela falta de maiores detalhes, 
Belinha embarca em uma investi-
gação sem muita fundamentação 
e acaba indo parar no casarão 
excêntrico e assombroso de um 
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dos suspeitos, Luís. Depois de uma 
série de desencontros com seu 
noivo e com uma visitante chamada 
Suzana, que aparece no casarão no 
momento em que ela está infiltrada, 
a situação se desenrola levando o 
grupo formado pelo casal prota-
gonista, o suspeito e o seu criado 
até a delegacia mais próxima. Após 
cada um dos envolvidos explicitar 
seu ponto de vista da situação, 
em relatos que não batem entre si, 
incluindo vozes em armários e um 
cadáver que fugiu, Almeida, o outro 
suspeito do suposto crime, surge 
para esclarecer tudo. Cuidado 
aos que abominam saber o final 
antes de assistir: mas, Suzana, 
na verdade, se tratava de uma 
personagem de radionovela que 
seria morta pelo autor, contudo, 
por clamor do público através 
dos anunciantes, seria agora 
poupada desse fatal desfecho. 

 É um caso de fi lme que 
começa já imerso na imagem 
televisiva, assistida pela prota-
gonista, que acompanha um par 
de pés de veludo, se esgueirando 
pelas sombras para levar a morte. 
A suspeita ficcional e apavorante, 
alimentada pela mídia que constan-
temente incide sobre a percepção 
das personagens, contribui para 
um acúmulo de suspeitas que vão 
se atropelando sem preocupação 
em ter algum pé nos fatos. Mesmo 
que o filme se utilize do mundo real, 

por onde Belinha circula na sua 
missão de salvamento imaginária, 
com a presença da cidade do Rio 
de Janeiro muito bem marcadas 
por cenários corriqueiros, o medo 
da protagonista é da possibili-
dade daqueles pés de veludo que 
vê na TV estejam pisoteando em 
algum lugar perto dela. A tensão 
conflituosa entre o particular e o 
público surge nessa peregrina-
ção da protagonista. Durante os 
momentos de perseguição pelas 
ruas do Rio, a cidade é cenário 
de contemplação, onde o real se 
faz observável, onde a criançada 
resolve ajudar a moto que empaca 
na subida, pequenos momentos 
derivados de um olhar neorrealista. 
Nesse momento, o filme assume 

“A suspeita ficcional 
e apavorante, 
alimentada pela mídia 
que constantemente 
incide sobre a 
percepção das 
personagens, contribui 
para um acúmulo de 
suspeitas que vão 
se atropelando sem 
preocupação em ter 
algum pé nos fatos”

uma postura do caminhante urbano, 
outro elemento muito evocado no 
imaginário moderno. Em contra-
posição a isso, dentro da mansão 
gótica do autor de radionovela, lugar 
fechado para o mundo, mergulhado 
nas sombras do inconsciente, o 
que impera é o devaneio, cenário 
de despirocagens em que o jogo 
criativo do artista excêntrico disputa 
o monopólio do que pode ser real.
 
 O casarão uti l izado, cabe 
destacar, conforme os créditos 

iniciais do filme, pertenceu ao 
ex-prefeito Pereira Passos, 
que durante os primeiros anos 
do século XX pôs em prática 
sua política do “bota abaixo” 
no Rio de Janeiro, uma ideia 
que estaria presente em outras 
capitais do país no período, que 
visava a gentrificação moder-
nizadora do centro urbano aos 
moldes europeus, favorecendo 
outras formas de circulação 
e socialização de pessoas 
pelo espaço da cidade, mas, 
pr incipalmente,  prevendo 
uma valorização de certas 
regiões. Dessa maneira, essa 
política empurrou boa parte da 
comunidade de baixa renda que 
ali vivia para a zona periférica 
da cidade, onde se formaram 
as primeiras favelas, formadas 
de cortiços de baixíssima ou 
nenhuma infraestrutura para 
acomodar  os moradores. 
 
Esse fato, como sabemos, 
contribuiu para uma margi-
nalização dessa parcela da 
população, com um recorte 
racial muito delimitado graças 
ao histórico escravista do 
nosso país, inclusive, o que se 
reflete também na violência 
com a qual o Estado sempre 
lidou com essa situação. O 
que nos leva diretamente para 
o jornalismo sensacionalista 
consumido por Belinha, veículos 

Cenas de É um Caso de Polícia (1959).
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de comunicação l igados, 
justamente, aos interesses da 
população de classe mais alta, 
com propensão em alimentar 
não apenas um pânico gene-
ralizado nas classes médias e 
baixas, mas também uma lógica 
punitivista muito evidente nas 
manchetes que pipocam em 
diversas cenas. Um punitivismo, 
al iás, muito aderido pelos 
personagens masculinos, como 
no caso da ligação feita pelo 
noivo de Belinha, se fazendo 
passar por um dos suspeitos 
ao falar com Luís, que assim 
que fica sabendo de infrações 
supostamente cometidas pela 
futura vítima imediatamente 
cede e enche a boca para dizer: 
“pode matá-la!”. Desse modo, 
a preocupação da personagem 
de Glauce Rocha em salvar 
Suzana, mesmo sem saber de 
quem se trata, faz muito sentido. 
Uma mulher tentando evitar 
a morte de uma outra mulher, 
executada por dois homens 
que riem logo após planejar 
a melhor forma de fazer isso.

 Esses dados permitem 
observarmos o que sustenta a 
violência que permeia a jornada 
sinistra da protagonista, dentro 
e fora do casarão sombrio. Além 
disso, o que Carla Civelli destaca 
é principalmente o aspecto 
absurdo da cacofonia que a 
mídia causa na assimilação que 

essas personagens têm do mundo ao 
seu redor. O humor que todos esses 
desencontros causam se evidencia e 
todo o suspense mórbido é colocado 
em segundíssimo plano. O que pode, 
até certo ponto, ser percebido como 
uma inocência de Belinha, na verdade 
se revela como uma antecipação de 
um espírito de desejo por likes que 
vivemos atualmente. Ela inadvertida-
mente se coloca em um plano nada 
planejado, indo até a casa de um 
possível assassino, numa inconse-
quência muito agarrada na oportuni-
dade de vivenciar uma situação digna 
das manchetes que preenchem seu 
dia a dia, de fazer parte da produção 
desenfreada que transforma até o 
mais desagradável dado social em 
entretenimento desmobil izador. 

 A possibilidade dessa personagem 
ser o retrato de uma classe média 
entediada, afundada numa realidade 
fantasiosa alimentada pelos veículos de 
comunicação desregulados, fica clara 
quando a colocamos lado a lado com a 
personagem da sua irmã (Glória Ladany), 
que durante toda a sucessão de eventos 
do filme quer apenas aproveitar seus 
dias de folga do trabalho para dormir, 
dar um respiro da linha de produção 
que sustentava o suposto progresso 
nacional. No fim das contas, o filme 
capta outra tendência que o cinema 
brasileiro iria cultivar dali pra frente, a 
dos personagens alienados, lidando 
com o pouco que lhes resta tomar como 
realidade. A consequência de tudo isso 

Cenas de É Um Caso de Polícia (1959).
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“O que Carla Civelli 
sublinha disso tudo 
é principalmente o 

aspecto absurdo 
da cacofonia que 
a mídia causa na 

assimilação que essas 
personagens têm do 
mundo ao seu redor”

Cenas de É Um Caso de Polícia (1959).

fica bem ilustrada no comissário da polícia, que no final 
precisa exercer seu ofício e, para resolver o pepino 
que aparece na sua delegacia, acaba cedendo ao uso 
compulsivo de medicamentos para manter a sanidade.
 
 Além de ter sido o único longa-metragem dirigido 
por Carla Civelli, É Um Caso de Polícia também não teve 
um lançamento oficial no ano que ficou pronto. Falecida 
na década de 1970, depois de marcar seu nome no 
trabalho em estúdios de dublagem no país, Carla não 
chegou a ver seu filme com exibições comerciais nas 
salas de cinema. Seu longa veio à tona apenas em 2016, 
no Festival do Rio e em Ouro Preto, com uma cópia rema-
nescente restaurada, em um trabalho de preservação 
organizado por Patrícia Civelli, sua sobrinha. Esse 
resgate permite mais duas aproximações de última hora. 
Uma com A Música Século XX de Jocy, álbum gravado 
por Jocy de Oliveira também em 1959 e que, assim 
como o filme de Civelli, teve sua existência apagada 
da produção cultural brasileira. Além de partirem do 
mesmo caos urbano, embaralhando jornalismo e poesia, 
o relato violento e o cotidiano, um mar de rumores 
dissonantes. A outra aproximação é com o contempo-
râneo Assistindo a Dor dos Outros (2018), da francesa 
Chloé Galibert-Laîné, para onde esse mar se estende, 
levando até a ideia da disputa narrativa mantida pelos 
meios em que as imagens circulam e onde boa parte do 
seu conteúdo se perde no caminho até seus interlocu-
tores, nesse caso, no descontrolado ambiente virtual. 
Espaço em que as coisas passam a circular misteriosa-
mente, possibilitando encontrar pedaços da memória 
do cinema brasileiro que resiste aos trancos em forma 
de arquivo digital, vestígios de diferentes épocas do 
nosso país fixadas em películas desgastadas pelo 
tempo e entregues ao esquecimento em cinematecas 
espalhadas por aí, sem financiamento. Ainda em 
tempo, foi possível resgatar esse retrato de um período 
chave para as transformações que ainda vivemos, 
mas sabe-se lá de quantas sobrará apenas um boato.
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Barbara Grillo é antropóloga e 
montadora; e, além disso, apaixonada 
pelo Cineclube Academia das Musas. 
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 Essere Donne é um curta-documen-
tário de 1965. Nele, a diretora, Cecilia 
Mangini (1927-2021), investiga dois de 
seus grandes interesses: a vida cotidia-
na e os rituais. Pode parecer estranho, a 
princípio, unir a questão dos rituais a um 
filme que explora em profundidade as re-
lações de trabalho, especialmente, na vida 
das mulheres. Entretanto, os rituais não 
precisam ocupar espaços sacrossantos 
em nossas vidas - apesar do grande fas-
cínio que a diretora também tem por eles. 
Ao contrário, eles podem estar por toda 
parte, pois falam de práticas, poéticas e 
significações. Todos esses são traços for-
tes da cinematografia de Mangini. Mas, o 
que isso importa para refletir sobre Essere 
Donne? Nesse curta, a diretora usa com 
especial atenção dois elementos, o som 
e a montagem, para representar um coti-
diano ritualizado, porém, em desencanto.

 A  obra  de Cec i l ia  Mangin i 
concentra-se, em grande medida, em re-
tratar aspectos da vida do Sul da Itália. 
Pioneira do cinema documental do pós Se-
gunda Guerra Mundial, Mangini tornou-se 
conhecida por buscar a poesia dos cená-
rios que retratava - até mesmo onde pa-
recia inviável. Em curtas, como Stendalì 
(1960) e Divino Amore (1963), Mangini 
nos leva ao interior de rituais religiosos 
tradicionais da região enquanto busca 
representar uma personagem enigmáti-
ca: a mulher do Sul - uma região italiana 
economicamente fragilizada em relação 
ao resto do país e ao Oeste europeu. 
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 Em La Canta Delle Marane (1962), mais 
um de seus filmes em parceria com Pier Paolo 
Pasolini, Mangini vai até um pequeno riacho de um 
subúrbio romano e retrata momentos de diversão, 
prazer e rebeldia de um grupo de meninos e ado-
lescentes. Já em Essere Donne, suas motivações 
políticas parecem se colocar mais evidentes. Por 
meio de relatos de mulheres de três gerações, 
Mangini nos apresenta uma teia de trajetórias 
comuns nas quais o trabalho emoldura possibi-
lidades e limitações da vida daquelas mulheres. 
É assim que o socialismo emerge como uma 
solução não somente para a vida das mulheres 
italianas do Sul, mas para toda aquela sociedade. 

 Essas mulheres são, então, filmadas princi-
palmente em dois ambientes: a casa e a fábrica. 
Poucas são as cenas em que estão paradas, 
dando um simples relato. Normalmente, essas 
mulheres contam um pouco de suas vidas 
enquanto ela acontece. Mesmo quando filmadas 
em suas casas, mostram-se atordoadas pelo 
trabalho doméstico e pelas demandas dos filhos. 
Outras são filmadas rumo à fábrica e, depois, 
durante suas funções. Por isso, o movimento é 
contínuo em Essere Donne, assim como era o 
trabalho das mulheres retratadas por Mangini. 
No entanto, essa sensação de movimento não é 
necessariamente construída por movimentos de 
câmera. Grande parte da dinamicidade do filme se 
constrói por uma constante alternância de trilhas 
e efeitos sonoros, que ajudam a nos situarmos e 
a nos acostumarmos aos cortes bruscos entre 
diferentes cenários e personagens. Três pontos 
importantes do roteiro ganham forma a partir da 
escolha das três trilhas principais do filme: Moon 
Ray (1956), de Chris Connor; The Rise and Fall of 
the City of Mahagonny: Alabama-Song, de Lotte 
Lenya (1930); e, por fim, uma canção folclórica 
entoada por mulheres de vilarejos do Sul italiano.

Cenas de Essere Donne (1965).  A canção de Chris Connor é um recurso 
sonoro continuamente usado junto a montagem 
para trazer estranheza e deslocamento. Ao al-
ternar imagens de vilarejos do Sul e imagens de 
cidades grandes do Norte ao som de Moon Ray, 
Essere Donne satiriza a vida urbana e moderna 
como um sonho americano. Talvez em uma das 
poucas encenações do filme, vemos um casal 
jovem e apaixonado completamente destoante 
do restante: enquanto outros voltam para suas 
casas ou assumem seus turnos, o casal se abraça 
e troca olhares ao som de Moon Ray - o casal 
apaixonado, afinal, é parte central do sonho 
americano do século XX. Voltando à realidade, o 
desencontro amoroso entre homens e mulheres 
ao longo do filme é mostrado, por exemplo, pelo 
relato de uma mulher que sai 
de casa para trabalhar quando 
o marido chega da fábrica e 
vice-versa: “quando ele re-
torna, eu vou ao trabalho; 
quando eu retorno, ele vai”.

 A vida dos trabalhado-
res   e trabalhadoras italianos 
de romântica nada tem. A 
pressão pela criação dos filhos 
e filhas recai inteiramente nas 
mulheres, que em algumas 
cenas são questionadas sobre 
o significado da maternidade em contextos sociais 
tão inóspitos. Com cortes rápidos e secos, vemos 
mulheres trabalhando em fábricas e imagens de 
seus filhos em casa. Mesmo na fábrica, a mulher 
ainda pensa no trabalho que a espera em casa, 
mas, como somos lembradas contínua e ironi-
camente pelo narrador: tudo isso se faz pela 
alegria da família. Assim, a desigualdade social, 
ligada à diferença de gênero, é continuamen-
te denunciada pela exposição do uso de força 

“Mangini nos 
apresenta uma 
teia de trajetórias 
comuns nas 
quais o trabalho 
emoldura 
possibilidades e 
limitações da vida 
daquelas mulheres”
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feminina, especialmente para 
trabalhos que os homens já não 
mais desejam se submeter - seja 
na terra, na casa ou na indústria. 
Em outras palavras, as relações 
entre homens e mulheres não 
assumem espaço romântico em 
Essere Donne, mas são repre-
sentadas pelo desencontro e 
pela diferença. Um contexto pre-
enchido de ironia pelas escolhas 
de montagem e de trilha. 

 A canção de Lotte Lenya faz 
parte de uma ópera composta 
por Kurt Weill e Bertold Brecht. 
A letra de Alabama-song é 
uma explícita ironia ao sonho 
americano (“For if we don’t find 
the next little dólar / I tell you 
we must die”) e que a diretora 
mobi l iza,  novamente,  de 
forma satírica. A crítica a esse, 
digamos, sistema, é central, pois 
a mulher italiana que Mangini 
tenta entender e mostrar ao 
mundo tem sua imagem conti-
nuamente contraposta à mulher 
daquele sonho, à mulher das 
revistas de moda. Mesmo que 
a indústria cultural estivesse 
impregnada de um corpo que 
representava a feminilidade ide-
alizada da época, tal represen-
tação não poderia se referir às 
mulheres italianas reais, traba-
lhadoras, do campo e da cidade. 
Essa falta reforça ainda mais as 
perguntas de Mangini: quem 
são as mulheres trabalhado-

ras italianas e qual é a sua força? 
Abrindo espaço a essa pergunta, 
ainda nos primeiros segundos do 
filme, Mangini contrapõe imagens 
de mulheres de revistas com cenas 
diversas em que bombas explodem. 

 Os retornos de Essere Donne 
aos vilarejos são marcados por can-
ções folclóricas italianas, muitas de-
las entoadas em meio às rotinas de 
trabalho rural. O traço cultural “do 
passado”, transmitido às mulheres 
mais jovens por gerações, abre ca-
minho para a compreensão da qual 
surge o “espírito” da mulher italiana: 
uma mulher submetida a jornadas de 
trabalho abusivas, mas que possui 
uma compreensão pragmática da 
vida. Entretanto, Mangini não inten-
ciona manter a imagem dessa mulher 
italiana atada ao passado. Junto a ru-
ídos similares aos de ficções cientí-
ficas, vemos cenas de mulheres que 

trabalham, ainda que anonimamen-
te, nos ramos mais tecnológicos da 
indústria italiana em desenvolvimento. 

 Em meio a idas e vindas entre 
Sul e Norte, casa e fábrica, sonho e 
realidade, Essere Donne cria um ritmo 
próprio para representar a vida da 
mulher italiana da década de 1960. 
Explora hábitos, práticas, sentimen-
tos e afetos e cria um retrato dessas 
mulheres quase esquecidas, mas 
inapagável, num ritual de resistência 
em um mundo que insiste em mudar e 
desencantar. É essa a mesma que se 
dispõe a lutar pelas liberdades indivi-
duais e coletivas, engajada em lutas 
populares e greves operárias, a fim de 
alcançar direitos trabalhistas mínimos. 
Enfim, viver uma vida digna, pois 
essa mulher “sabe que sua libertação 
depende só de si mesma, numa nova 
sociedade, onde o desenvolvimento 
livre de cada um seja a condição do 
desenvolvimento de todos” - como 
elucida o narrador já ao final do 
filme. Essere Donne é um manifesto 
socialista, contra-hegemônico, con-
cebido por uma mulher que, embora 
boicotada na Itália à época, obteve 
grande repercussão internacional. 
Não temos informações sobre um 
posicionamento público feminista de 
Cecilia Mangini. Contudo, é certo que 
feministas já fizeram e, provavelmen-
te, ainda farão muitas outras análises 
sobre os filmes da diretora italiana.

“A mulher 
italiana que 
Mangini tenta 
entender e 
mostrar ao 
mundo tem 
sua imagem 
continuamente 
contraposta à 
mulher daquele 
sonho, à mulher 
das revistas de 
moda”

Cenas de Essere Donne (1965).19 20
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Novaro
1989, México

 A extraordinária Maria Novaro faz 
parte da primeira geração de mulheres 
formadas na escola de cinema do México. 
Ela realizou cinco longas-metragens, que 
evidenciam a grandiosidade de elevar o 
protagonismo feminino ao conceder a 
reconstrução do olhar sobre a mater-
nidade. A cineasta atribui naturalidade 
para as personagens ao destacar seus 
desejos, individualidades e diversas 
personalidades, através de uma sin-
gularidade visual, e contempla planos 
longos, com movimentos de câmera 
sutis. Nesse sentido, é possível inter-
pretar que a sua maneira de filmar 
possibilita a libertação da culpa materna. 

 Em Sin dejar huella (2000), Novaro 
conta a história de duas mulheres que, 
ao se aventurarem em uma viagem 
de carro, buscam um recomeço em 
comum e pretendem fugir de homens 
que as perseguem. Aurélia é a pro-
tagonista, e está na viagem com seu 
filho recém-nascido. A diretora revela a 
presença da criança de forma natural, 
e a personagem da mãe se dedica às 
pausas para amamentação e cuidados, 

a figura 
materna 

naturalizada 
na tela
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mas em momento nenhum se priva 
de beber, fumar, se divertir, conhecer 
pessoas e ir atrás dos seus sonhos.

 A visão da mulher e mãe no 
cinema, frequentemente, é retratada 
de forma superficial, o que fortalece 
um determinado olhar social, no qual 
mães são representadas em modelos 
extremos, superprotetoras ou 
descuidadas, por exemplo. Lucrecia 
Martel, em O pântano (2004), 
aborda a consumição de mulheres 
com perspectivas diferentes sobre 
proteção materna. Ao contar a 
história de uma família que está na 
sua casa de campo e constante-
mente recebe visitas de uma prima, 
que está acompanhada de seus 
filhos e tem muito cuidado para que 
eles estejam seguros, do outro lado, 
há uma personagem que está mais 
cansada do ambiente familiar e não 

acompanha tão atentamente as movi-
mentações das crianças, no entanto, é 
responsável pela funcionalidade de tudo, 
já que o pai dos seu filhos aparece em 
algumas cenas arrumando seu cabelo, 
ou se olhando no espelho, sendo omisso 
em relação às necessidades da casa. A 
diretora possui uma forma pontual ao 
filmar, a câmera tem movimentos rápidos 
e a montagem acelerada possibilita 
aprofundar o cenário caótico de um lar, 
onde crianças correm, brincam e buscam 
os cuidados apenas da figura materna.

 As obras que apontam as dificul-
dades de mulheres que estão exaustas 
geralmente demonstram os homens em 
papéis sem utilidade, e permitem a possi-
bilidade do/a espectador/a entender essas 
figuras como responsáveis pelo ambiente 
confuso que se cria quando a mulher está 
sobrecarregada e, por muitas vezes, não 
consegue atender a sua individualidade. 

 Petra Costa, em seu filme O Olmo 
e a Gaivota (2014), mergulha na culpa 
materna que a mulher carrega desde 
a gravidez ao narrar a trajetória de 
uma atriz sonhadora que engravida 
e precisa se limitar em passar o 
período gestacional dentro do seu 
apartamento. Petra trabalha em 
planos fechados, de forma que reforça 
o sentimento de culpa, uma sensação 
de prisão, e reafirma os questiona-
mentos que muitas mulheres sentem 
nesse momento. Assim, a personagem 
reflete sobre o medo de deixar de 
lado sua individualidade e personalidade 
para que possa ser uma “boa mãe”. Tal 

“Nesse sentido, é 
possível interpretar que 
a sua maneira de filmar 
possibilita a libertação da 
culpa materna”
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obra é realista, diferente da abordagem 
de Novaro que busca o olhar libertador 
para o peso excessivo da culpa, 
que Petra retrata tão fielmente.

 Lançada em 1989, Lola é uma 
das obras mais complexas de Novaro, 
pois utiliza sutilezas e asperezas para 
construir o retrato de uma mulher 
que, sozinha, cuida de sua filha, Ana. 
Já na primeira cena, Maria Novaro 
encanta através de um jogo de luzes 
e sombras, em que a criança canta 
de forma performática e sucede com 
a mãe em cena - o que parece ser 
uma passagem de tempo, na verdade 
é a intenção de mostrar que a mãe e 
a filha estão conectadas e compar-
tilham um lado infantil e espirituoso.

 Novaro retrata muito bem o 
universo infantil: como se tivesse o 
entendimento completo do imaginário 
individual de Ana, a câmera acompanha 
os lugares onde ela brinca e a forma 
que observa o mundo adulto trazendo 
elementos para suas brincadeiras. 
Os planos possuem uma nostalgia 
ao destacar os brinquedos que 
acompanham a menina, ao mesmo 
tempo compreendem a importância 
dos objetos que são significativos 
para Lola - ela anda com um rádio 
vermelho, que representa a sua 
essência e os momentos nos quais 
consegue viver a sua particularidade.

 As camadas de Lola são bem 
exploradas, de modo que ela é uma 
mulher observadora, livre, espirituosa, 

que se dedica aos cuidados de 
Ana e trabalha vendendo roupas 
na rua, inclusive convivendo com 
a constante realidade de seu 
sustento ser recolhido pela polícia.

 Após o término do seu 
casamento, ela precisa de 
espaço para compreender as 
mudanças, contudo, Novaro não 
está interessada em contar uma 
história sobre separação, ou 
entrar na importância dos homens 
na narrativa, na realidade, os 
homens são retratados como 
inúteis,  como sujeitos que 
assediam a protagonista. Dessa 
forma, a relação entre mãe e 
filha é o que ganha evidência. 

Cenas de Lola (1989).

 Lola é excessivamente 
quetionada sobre a criação 
de Ana. As críticas a respeito 
da forma que a criança se 
veste, até mesmo sobre sua 
higiene pessoal, por exemplo, 
são aspectos que tornam-se 
maçantes para a mãe. Então, 
ela deixa sua filha com a 
avó para fazer uma viagem 
com colegas de trabalho, na 
qual sofre uma tentativa de 
abuso na beira da praia, mas 

consegue se defender. Essa cena 
é feita sem cortes, e possui uma 
coreografia corporal muito densa.
 
 A diretora conduz a obra 
de forma visual e expressiva ao 
mergulhar na maneira que Lola 
contempla as situações que estão à 
sua volta. Temos uma cena em que 
ela observa os movimentos de uma 
família que está na beira da praia, em 
uma situação cômica e inusitada, e 
sutilmente possuem acolhimento, 
de longe, de modo que a prota-
gonista repara atenta e consegue 
refletir sobre si e entender que 
gostaria de estar perto da sua filha. 
Maria Novaro provoca uma nova 
visão, em sua obra tão poderosa, 
que é uma absoluta quebra de ex-
pectativa para quem espera assistir 
a uma mãe protetora, cautelosa, 
que vive para o lar. A singularida-
de está presente no controle sobre 
a montagem, a fluidez dos planos 
e a construção da mise-en-scène, 
além da possibilidade de entrar em 
níveis sutis e densos que envolvem 
um panorama único e potente.
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dir. Pina Bausch
1990, Alemanha

 O que é uma imperatriz? Uma 
coelhinha de salto caminhando na 
terra íngreme e enlameada? Gritos de 
ajuda correndo pela noite? Uma dama 
fumando em seu trono no meio da 
avenida? Talvez seja ela a perambular 
pela floresta sendo perseguida pelo choro 
incessante das sementes do amanhã.

 O Lamento da Imperatriz (1990) 
é a única montagem cinematográfica 
da coreógrafa e bailarina Pina Bausch, 
gravado entre outubro de 1987 e abril 
de 1988, uma colagem de cenas que 
explora o processo de dança-teatro ao 
longo das estações do ano e ambientes 
tanto bucólicos quanto urbanos. O longa 
não apresenta uma narrativa única, são 
pequenas dramaturgias individuais que 
se conectam a partir de buscas sobre o 
que é paixão, saudade, o desejo de ser 
amado, vestígios de uma história própria 
ou coletiva, necessidade, falta, solidão.

 O filme não sente necessidade de ser 
constantemente “dançado”, de haver movi-
mentos codificados ou de exibir os corpos 
e seu exímio talento para uma câmera. As 
imagens são potentes e os corpos podem 
ocupar um espaço apenas por ocupar, 

os lamentos 
e o corpo 

dramaturgo
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fazer trajetos e movimentações cotidianas, explorar 
sensações em relação a ambientes e situações, 
textos e silêncios, partituras coreográficas. O que 
importa aqui é a que este corpo se propõe e todas 
as perguntas que podem surgir a partir da sua ação. 

 Para compreender as escolhas em seu trabalho 
coreográfico, Bausch explicita: “o que me interessa 
não é como as pessoas se movem, mas sim o 
que as move”. Portanto, o interesse em encontrar 
as movimentações internas de seu elenco é um 
dos aspectos principais na condução da diretora. 
A liberdade dos corpos em suas proposições e 
ações para a montagem de uma dramaturgia é 
fundamental. Compreender isso é também perceber 
a importância que o elenco tem para a diretora e 
toda a potência que o corpo pode ter como criador.

 Por conta de se tratar de um conjunto de per-
formances, a autoria do filme amplia-se também 
para os atores-bailarinos, o que evidencia o 

método de criação de Pina Bausch e 
da Tanztheater Wuppertal: ao elenco 
são feitas perguntas e o que monta o 
espetáculo são suas respostas. Talvez 
isso possa significar que, de alguma 
maneira, é possível entrar em algum 
íntimo do grupo e, mesmo sem saber 
quais são as perguntas, de participar 
desse processo de criação, o espectador 
pode tentar encontrar suas próprias 
perguntas individuais que possam 
conectar as composições e sensações 
espalhadas ao longo da não narrativa.

 Int roduções e  fechamentos 
misturam-se, as ações dos corpos partem 
de um movimento interno que seria uma 
lógica sensorial de como mostrar e, prin-
cipalmente, satisfazer suas necessida-
des em movimentos. Interagir com o 
ambiente é inevitável, o que faz com que 
as paisagens sejam muito mais do que 
estáticas e cinemáticas, ideias a serem 
utilizadas como forma, pensadas por uma 
direção que informa ao espectador uma 
mensagem, um discurso a ser decifrado 
a partir do olho. A paisagem é cenário, 
é utilizada pelo corpo que, ao interagir 
com o ambiente, busca emoções e a 
possibilidade de vivenciar toda a fisi-
calidade e intensidade que ela possui. 
Os corpos se apropriam do espaço 
como uma possibilidade dramatúrgica 
que também pode se relacionar com a 
performance, movimentando-se conjun-
tamente, sem um deslocamento feito pela 
direção a fim de comunicar no auge de 
sua autoria. O espaço também é corpo 
dançante, é tão interativo e vivo quanto 
a própria figura que nele performa. Cenas de O Lamento da Imperatriz (1990).
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 Tensionando o pensamento eu-
rocêntrico de dividir uma pessoa entre 
corpo e mente, esse é um trabalho que 
nos convida a entender o corpo como 
inteiro, escutá-lo, e perceber toda sua 
inteligência. Compreender que a cabeça 
é uma parte que o constitui e que o 
resto de sua massa também é comple-
tamente capaz de pensar em toda a sua 
extensão. Nós, espectadores, também 
entramos no movimento que esses corpos 
apresentam, nosso próprio corpo busca 
respostas que não precisamos elaborar 
logicamente e que nos preenchem de 
mais perguntas. Sentir também é pensar.

 Assim, o corpo produz uma possi-
bilidade de dramaturgia não racional, de 
qualidade sensorial, que possibilita que 
tanto a compreensão quanto a falta dela 
sejam formas de se relacionar com ela. 
Os bailarinos da Tanztheater Wuppertal 
buscam se especializar em conectar-se 
com o próprio corpo, prepará-lo para 
que ele se torne uma potente ferramenta 
de criação, podendo ser dramaturgo 
de si e das relações que surgem na 
interação com o corpo do outro. Voltando 
diretamente ao filme: as figuras que o 
compõe não estão dispostas conforme a 
direção em serventia de uma câmera, ela 
é imergida nas ações e imagens criadas. 
Nós, que assistimos, fazemos parte das 
performances na mesma medida em que 
somos apenas observadores dela, mas 
não temos esses corpos dispostos a uma 
comunicação que há de ser pensada 
para  nossos olhos e a organização 
fechada somente no retângulo da cena.

 No tarot, a carta d’A Imperatriz é 
símbolo de fertilidade, fecundidade, 
de cuidado consigo e com o outro, 
gravidez e maternidade, criatividade, 
feminilidade. De alguma maneira, o 
filme parece explorar essas questões 
arquetípicas da figura também 
trazendo seus possíveis aspectos 
trágicos e individuais, talvez humanizar 
e dar vida à imponência da ideia 
que se pode ter dessa mãe-impera-
triz. De cenas em que crianças são 
içadas em árvores ou levadas floresta 
a dentro por homens de sobretudo a 
duas chorosas segurando-se a uma 
mulher que apenas aguenta, de uma 
dona de salto que arrasta um carneiro 
a outra que, embriagada, deita-se 

entre as ovelhas: a relação 
entre responsabil idade e 
prole transpassa por entre as 
performances quase como 
um questionamento de qual 
seria esse papel do feminino.

 As figuras parecem, em suas 
ações, constantemente estar 
à procura ou à espera de algo. 
Uma interrupção, resposta, 
perfeição, um afago. São as 
próprias crianças levadas, 
abandonadas, procuradas, 
içadas, perdidas e reen-
contradas por si mesmas, 
talvez nós sejamos essas 

crianças, os ovídeos cultivados. Os 
pesos que adquirimos por conta 
de palavras e trajetos podem ser 
apenas embalados por uma zamba, 
sozinha,  ao fundo de um bar.

“Nós, espectadores, 
também entramos no 
movimento que esses 

corpos apresentam, 
nosso próprio corpo 

busca respostas 
que não precisamos 

elaborar logicamente e 
que nos preenchem de 
mais perguntas. Sentir 

também é pensar”

Cenas de O 
Lamento da 
Imperatriz (1990).
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dir. Ngozi Onwurah
1991, Reino Unido

 The Body Beautiful, curta metragem 
de 1991 da realizadora Ngozi Onwurah, 
usa da ficção para apresentar, numa 
primeira vista, somente uma história 
pessoal. Acompanhamos a trajetória 
de Madge e sua filha e a relação de 
ambas. A diretora recria os momentos, 
mas também intervém neles. Assim, ela 
utiliza ficção articulada a relatos docu-
mentados para capacitar a criação de 
espaços cenográficos que representam 
sensações. Desejo, afeto e raiva se 
entrecruzam pela narrativa, assim como 
as vozes e vidas das duas em voice-over.

 O filme começa com uma discussão 
na qual elas estão em níveis opostos de 
plano. O desdém pela mãe se dá também 
pelo enquadramento, que se encontra 
na zona inferior, depois das escadas, 
enquanto a filha, ainda criança, está 
acima, após ter subido as escadas e ter 
a chamado de “sua vaca sem peito”. De 
súbito, através do corte, temos um choque 
entre planos que capacita o espectador 
a retomar o pensamento sobre a relação 
das duas personagens. Vemos, agora, 
elas mais velhas, abraçadas, nuas, 
numa mesma cama. Entre a infância e a 
adultez da filha, segunda maternidade 
da mãe e a sua mastectomia provida 
pelo câncer, existe um redirecionamen-
to do olhar de Ngozi sobre sua mãe.

 Enquanto elas estão deitadas, a 
diretora (e também filha) discorre a 
respeito da sua mãe ter nascido em 
Newcastle e ter se casado com seu pai, 
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Ngozi conta como a nudez era vista por 
eles de forma naturalizada enquanto vemos 
no plano seu irmão dando banho em sua 
mãe. Notamos o sentimento de culpa de 
Madge ao falar “desculpa por isso” para 
seu filho, enquanto os instantes da cena 
são de muita leveza e naturalidade - eles 
riem juntos e o filho joga o balde d’água. 

 Após sua recuperação, os vemos no 
parque. Madge está sentada enquanto eles 
brincam. Suas luvas de compressão junto 

ao seu relato, revelam 
os momentos de dor e 
solidão que, ao mesmo 
tempo, a permitiram 
estar com seus filhos. Um 
homem, também sentado 
nesse parque, grita 
“venha cá”. Pensamos, 
ao vermos anteriormen-
te o ambiente cheio de 
crianças, que virá seu 
filho, mas aparece, então, 
um cachorro. Ao citar 
que homens pertencem a 
outra vida, ela sugestiona 
a falsa “liberdade” que 
eles possuem em relação 
a “paternar”. Além disso, 

é como se Madge estivesse invisível aos olhos 
dele -  a cena gerou uma sensação de que ela 
não se sente vista. Ainda assim, percebe-se 
como os outros também a observam. 

 Por consequência, a realizadora recria 
uma cena para constatar o olhar dos adultos 
sobre Madge, devido a mastectomia de um 
seio.  Ngozi  conta que, nessa idade, se con-
siderando mais adulta,  foi sua primeira vez 

um médico nigeriano, terem ido morar 
na África e, três anos depois, precisarem 
sair por causa da guerra civil - naquele 
momento, a mãe dela estava grávida 
de seu irmão. Observa-se, no enqua-
dramento, uma silhueta que representa 
os três enquanto ela comenta sobre o 
pai ter mandado elas para a Inglaterra 
sem ele e, ao vermos uma foto sua 
criança, ela fala que eles nunca mais 
viveriam como uma família novamente. 
Durante esse trajeto, com a câmera 
percorrendo pelo quarto que 
elas estão, temos no início do 
filme a sua introdução: vemos 
as imagens em retratos per-
tencentes a um passado; a 
silhueta dos três (filhos e 
mãe) que busca, mesmo que 
na sombra, seus reflexos; elas 
deitadas nesse local, como 
presente envolto em imagens 
em torno que as constituem.

 Posteriormente, a tensão 
e medo no hospital tomam 
conta da cena. Observada 
por essa criança que vê sua 
mãe se afastando, sendo 
levada pelos médicos, com 
a bolsa de sangue caindo. Ngozi narra 
que precisou tentar ser uma garota 
forte e tentar não chorar ao visitá-la.
Madge tinha um ritmo diferente das outras 
mães, esse outro compasso dela é, então, 
representado pela bengala colocada em 
quadro, em uma peça da casa. Enquanto 
a artrite e a reumatóide tomavam seu 
corpo, ela, mãe solo, precisou contar com 
a ajuda dos seus filhos ainda crianças. 

“Assim, ela utiliza ficção 
articulada a relatos 
documentados para 
capacitar a criação de 
espaços cenográficos 
que representam 
sensações. Desejo, afeto 
e raiva se entrecruzam 
pela narrativa, assim 
como as vozes e vidas 
das duas em voice-over”
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forçada a ver sua mãe como talvez as 
outras pessoas viam. A cena começa 
com ambas entrando na sauna, o 
saxofone cria uma atmosfera agradável. 
As mulheres estão relaxadas, todas 
com os bustos à mostra. Vemos a mão 
fixa da mãe na toalha, rígida, como um 
escudo. À medida que a câmera passa, 
em planos fechados, pelas mulheres 
relaxando, de olhos fechados, Madge 
vai descansando - quando pega num 
sono, sua mão se abaixa, de forma 
que cai a toalha e aparece o local da 
cicatriz. O semblante tranquilo de 
uma das mulheres transforma-se em 
assustado. Madge acorda com a batida 
da porta daquela que saiu da sala, 
causando estrondo. Identificamos o 
incômodo de outra mulher, que fecha 
os olhos, como se não quisesse ver. A 
frase que a filha fala quando a mãe está 
com receio de ir: “ora essa, não seja 
tão rígida” parece agora fazer sentido, 
talvez ela tenha entendido melhor o que 
poderia se passar ali. Esse estalo de re-
conhecimento é também colocado em 
cena, conforme é decidido enquadrar 
apenas as duas ao final disso, na sauna.

 Conclui-se, então, que ela é sim 
vista, mas muitas vezes com rejeição, 
desgosto ou pena. O que acontece é 
que Madge, desde então, não se sente 
desejada. Talvez esse sentimento de 
culpa, muito suscetível socialmente 
às mulheres (principalmente mais 
velhas, que param de ser vistas como 
objetos), duplicado às mães, seja 
triplicado pelo seu corpo não ser visto 
com naturalidade. Como se, ao ocupar 

esses papéis, o preconceito e 
a discriminação eliminassem a 
possibilidade de alguém sentir 
tesão por ela. Mas, afinal, 
quem define o que é desejável?

 Através de sons do que 
parece ser um rádio ou telejornal, 
uma voz masculina fala sobre 
colocar lenços brancos do 
seu marido no local onde há 
ausência de seio para quem 
o retirou pelo câncer se sentir 
mais compensada. Acrescenta-
-se que  Ngozi, aos 16, começa 
sua carreira de modelo - vemos 

um homem que faz seus retratos. 
Então, aquele mesmo narrador fala 
sobre as mulheres não precisarem 
mais sacrificar sua feminilidade 
para serem levadas a sério, que 
as curvas estão chegando na nova 
moda e também. Simultanea-
mente, outro homem dirige Ngozi 
nos retratos, fala como ela deve 
posicionar sua cabeça, o quão seus 
seios precisam estar brilhosos: uma 
hiperssexualização direcionada.

 Em contraste com isso, a 
realizadora aproveita o espaço de 
estar contando uma narrativa para 
modificá-la. Utiliza-se, então, da 
ficção dentro do documentário 
enquanto artifício para recontar uma 
história. Ao passo que ela condiciona, 
enquanto diretora, o que é falado, 
enquadrado e ouvido, ela decide 
colocar sua mãe entre os cliques 
do fotógrafo no lago azul no qual 
ela era modelo - a coloca enquanto 
foco, desejo. Ngozi transforma, 
através dos cortes, o homem que 
falava de peitos na revista e citava 
outros peitos como ovos fritos, 
em outro, num espectro de sonho, 
quando sua mãe o olha e recorda de 
outro tempo, quando se apaixonou 
por uma pessoa assim, o seu pai. 
Através dos takes, brinca com a 
perspectiva do espectador quando o 
personagem olha para frente e então 
encara Madge, convidando-nos 
para a fantasia - como se chamasse 
para o que não se espera, mas que 
aqui (e não só) pode ser recriado. 

Portanto, condiciona a fala da 
mãe: “me devolva o direito de ser 
desejada pelo meu corpo e não 
apesar dele” em imagem e som. 

 Sob o mesmo ponto de vista, 
a realizadora rompe com a imagem 
da sua mãe sem sexualidade e sem 
forma corporal. Enquanto Madge e 
o rapaz estão se beijando, nesta 
cena de espectro de sonho, 
ouvimos, novamente, em voice-
over,  a filha falar “ora essa, não 
seja tão rígida” - frase que ela 
fala antes da mãe ir com ela para 
sauna. Em takes paralelos, vemos 
a filha literalmente sendo moldada 
para performar tudo aquilo que é 
imagem de consumo enquanto 
modelo. O fotógrafo pede para a 
modelo (e filha) reagir cada vez 
mais até que, pela sua ira, como 
se visse na cena paralela o susto  
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dele com a cicatriz de sua mãe, assim 
ela invade o espaço cenográfico: num 
primeiro momento gritando, ainda no 
estúdio de modelagem, para tocar na 
cicatriz e, em sequência, entrando no 
próprio enquadramento, com sua mão 
o obrigando a encostar. Depois, vemos 
o reflexo da filha, como se assistisse 
atrás dos panos. E, então, como se 
isso não tivesse acontecido, o vemos 
beijando a cicatriz e os dois juntos.

 Dessa maneira, a realizadora 
constrói sua atmosfera, em que o 
desejo também possui ira, vontade. 
Ngozi também entende que, mesmo 
narrando de forma conjunta a história, 
pode se colocar enquanto pessoa ativa 
nas câmeras, compreendendo a força 
que sua mãe teve - ela não tem como 
imaginar como foi isso. Ela diz que, por 

mais que tentasse, seria como fechar os 
olhos tentando imaginar como seria ser 
cego, contando que todo ponto sobre 
a cegueira é saber que você nunca vai 
conseguir abrir seus olhos de novo.
Depois de se olhar no espelho e se 
analisar, ela vai até a porta de sua 
mãe. Enquanto a filha senta e olha para 
mãe, diz: “eu queria falar pra ela que eu 
amava ela, que eu estava arrependida, 
mas as palavras não vinham e a verdade 
era que se ela não fosse minha mãe, 
se eu não a amasse, ou soubesse da 
sua força absurda, se eu não tivesse 
vindo de dentro desse corpo que todo 
mundo quis esconder, eu também 
possivelmente teria virado as costas”.

 Ao finalizar o filme, observamos 
elas novamente abraçadas, naquele 
quarto, juntas. Após assistir a tudo isso, 

é como se essa imagem tomasse uma consistência 
muito maior do que no início do filme. Assim como 
crianças, que acham que sabiam tudo, ela fala que 
achava que sabia alguma coisa sobre 
ser mulher antes, mas agora entende 
quantas fantasias são criadas e 
como os corpos são definidos. E do 
azul do anoitecer escuro, no qual 
elas se deitam sobre uma cama, 
vamos para uma janela que, num 
fade branco, amanhece na janela. 

 Esse curta metragem, que presta 
uma homenagem, mas também 
busca muitos espaços de reflexão. 
Serve como um ótimo ensaio de 
narrativa e aspectos para o que viria 
ser seu longa metragem Welcome II 
Terrordome (1995), seja pelas questões de identidade 
racial e sexual,  pela retomada do tempo, pela fúria 
enquanto motor, pelo som, ou pela própria narração.

“Ngozi também 
entende que, mesmo 
narrando de forma 
conjunta a história, 
pode se colocar 
enquanto pessoa 
ativa nas câmeras, 
compreendendo a força 
que sua mãe teve”
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o céu gira

Carla Oliveira é membro do Cineclube Academia das 
Musas desde a sua fundação e escreve sobre cinema no 
fanzine Zinematógrafo e na MUNDI - Cultura em Revista.
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 Importantes filmes na história 
do cinema, como muitos westerns e 
americanas, mostraram a formação de 
comunidades através da constituição 
de seus valores, mitos e ritos, tais como 
os de nascimento, casamento, festas e 
encontros coletivos, danças populares 
e funerais. Mercedes Álvarez, em seu 
documentário O Céu Gira (El Cielo Gira, 
2004), escolhe filmar o ocaso da pequena 
Aldeaseñor, aldeia de Soria, pertencente 
à comunidade autônoma espanhola de 
Castela e Leão. Após o êxodo gradual 
de grande parte de seus habitantes, 
restavam apenas quatorze pessoas no 
povoado, todas elas já envelhecidas.

 O filme, dedicado a seu pai, está 
permeado por memórias pessoais. A 
cineasta foi o último bebê nascido em Al-
deaseñor. A família, em busca de uma vida 
melhor, partiu para uma cidade mais de-
senvolvida quando ela ainda era criança, 
no final dos anos 1960. Uma imagem re-
corrente em O Céu Gira é a que Mercedes 
Álvarez capta da janela de sua antiga 
casa. Uma extensão ampla de campo, 
onde se destacam uma montanha, uma 
árvore e o céu, provocando sombras e im-
pressões efêmeras sobre a terra. A vida na 
aldeia será filmada em todas as estações, 
envolta em diferentes luzes, névoas e 

sob o céu de 
aldeaseñor
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intempéries. Seu filme não é apressado. É 
belo, contemplativo e desperta reflexões. Ela 
narra, já nas primeiras imagens, que aquela 
terra abriga os restos mortais de seu pai.

 Persistem muitos vestígios de vida no 
povoado e em suas áreas adjacentes. O céu 
que gira é observado há milhares de anos. 
Marcas da presença de dinossauros, ruínas de 
antigos assentamentos celtibéricos e de vilas 
romanas submergidas se mantêm conserva-
das. Um velho palácio abandonado, construído 
anteriormente à formação da aldeia, alimenta 
o imaginário dos habitantes com histórias 
de antigos fantasmas. O extraordinário vem 
da tradição oral. Surge na conversa entre os 
moradores remanescentes de Aldeaseñor.

 No cemitério, dois idosos trabalham 
na terra, preparando terreno para as futuras 
sepulturas, enquanto divagam sobre a existência 
e a morte. Tranquilamente, filosofam sobre 
uma possível vida no espaço e viagens à lua. 
Grande parte dos encontros e conversas entre 
os moradores se dará, no entanto, em frente 
à igreja, na praça central, onde costumam se 
sentar nos bordos de uma fonte. Velhas fotos 
em preto e branco comprovam que essa é 
uma tradição antiga, mas que anteriormente a 
vida comunitária era muito mais rica e festiva. 
Lembranças tristes da guerra civil e suas con-
sequências e repercussões na comunidade são 
também suscitadas por diálogos e imagens fo-
tográficas. Da contemporaneidade, conversam 
sobre a invasão americana ao Iraque e, nesse 
momento, parecem pessoas abandonadas 
e esquecidas, à parte dos atuais eventos 
históricos, desenrolados em sítios afastados.

“Há um interesse 
na individualidade, 
mas principalmente 
na coletividade, na 
maneira como os 
últimos aldeões 
seguem suas vidas, 
convivem entre si, 
esperam e interagem 
com os de fora”
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 Mercedes Álvarez mostra a vida 
cotidiana da Espanha rural em uma 
comunidade que se desfaz. Opta 
por planos fixos e muitas vezes por 
uma distância respeitosa. É dessa 
forma que ela nos apresenta à 
antiga parteira do povoado, antes de 
finalmente entrarmos em sua casa. 
Há um interesse na individualidade, 
mas principalmente na coletividade, 
na maneira como os últimos aldeões 
seguem suas vidas, convivem entre si, 
esperam e interagem com os de fora. 
Recebem poucas visitas do correio, 
de vendedores e de cabos eleitorais 
que brevemente estacionam seus 
carros, colam cartazes e partem sem 
demonstrar interesse em conversar 
com a totalidade de seus moradores. 
Próximo à pequena comunidade de 
tradição pastoril, trabalha também 
um pastor de origem marroquina, que 
relembra a um atleta conterrâneo da 
herança árabe da região hispânica. 

 Foi em uma visita ao pintor 
Pello Azteca que a cineasta decidiu 
retornar ao seu povoado para realizar 
este filme. Ele estava gradualmente 
perdendo a visão e suas imagens 
pessoais estavam ameaçadas pelas 
trevas, numa analogia com a morte. 
Ela o convida para conhecer Aldea-
señor. Caminhando por suas ruas, ele 
escuta as descrições e as histórias 
dos moradores. Conhece a igreja, a 
fonte, uma árvore centenária, uma 
cancha de pelota. Posteriormente, 
com muita dificuldade, ele irá fixar a 
paisagem de Aldeaseñor em uma tela.

“Um velho palácio 
abandonado, 

construído 
anteriormente à 

formação da aldeia, 
alimenta o imaginário 

dos habitantes 
com histórias de 

antigos fantasmas. O 
extraordinário

vem da tradição oral”

 No tempo em que Mercedes 
Álvarez passa na aldeia, avista-se 
a chegada de máquinas e tecnolo-
gias. Moinhos de energia eólica são 
instalados. Logo começam obras no 
antigo palácio que será transforma-
do em um hotel de luxo. Virão turistas 
em busca de descanso, paisagem 
bucólica e histórias antigas sobre 
povos que temiam que o céu caísse 
sobre suas cabeças, caso dos cel-
tibéricos. Não se sabe se ainda 
estará ali o pequeno povoado de 
Aldeaseñor e se eles conhece-
rão a história de que no antigo 
palácio que abriga o hotel vivia uma 
menina que não sabia sorrir. Junto 
a restos mortais e vestígios históri-
cos, pinturas e velhas fotografias, 
o cinema de Mercedes Álvarez 
recorda e documenta memórias, 
histórias, terra, céu e ruínas.
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Caroline Karnas é formada em 
cinema e atualmente atua como continuísta 
e montadora; é fortemente atraída pelo 
mundo da direção cinematográfica.
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 Logo no início de Mogari no Mori nos 
deparamos com a cena de um funeral, 
cercada pela floresta, fazendo uma certa 
poesia com a narrativa que está por vir e 
questionando para quem aquela cerimônia 
é destinada. Em seguida, somos levados 
para dentro de um asilo, onde uma nova 
cuidadora é introduzida mediante as 
palavras “não existem regras rígidas 
aqui”, frase repetida diversas vezes que 
irá tornar-se cada vez mais concreta 
conforme ela for interagindo com os resi-
dentes e que também, de certa forma, será 
mostrada através da forma como o filme 
é construído, sem ter um roteiro rígido 
clássico - muito similar à forma com que a 
natureza flui, tema muito presente na obra.

 Percebemos desde o início, em 
momentos silenciosos de contempla-
ção da nova cuidadora, Machiko, que 
tem algo acontecendo em seu mundo 
interior. Observamos ela acender uma 
vela em sua casa todas as noites, e só 
mais adiante conectamos isso à morte de 
seu filho, pela qual ela parece culpar-se 
devido à pergunta sem resposta do pai 
da criança: “por que soltou a mão de 
nosso filho?”. Em momento algum a vemos 
chorar e enfrentar tais sentimentos, e é 
possível entender que, de certa forma, 
ela está buscando outras formas de 
cuidar de alguém através de seu trabalho.

 Na casa de repouso, um morador, 
Shigeki pergunta se está vivo, ao que 
é respondido: “Estar vivo tem dois sig-
nificados. O primeiro: comer, arroz ou 

dir. Naomi 
Kawase
2007, Japão
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condimentos. [...] Outro significado: ter a 
sensação de estar vivo, se sentir vivo”, e 
logo pede que ele segure a mão de Machiko, 
perguntando se ela está transmitindo sua 
energia para ele, exemplificando que aquela 
é a sensação de viver. Essa breve conexão 
entre eles prevê algo que irá intensificar-se 
no decorrer do filme, uma vez que naquele 
momento tanto a cuidadora quanto o idoso 
estão vivos apenas pelo primeiro significado, 
sentindo falta do segundo. Isso é nítido quando 
um outro residente pergunta: “Então, quando 
queremos nos abrir para os outros, mas não 
nos sentimos preparados, o que podemos 
fazer?” e a câmera permanece em Machiko, 
novamente com seu olhar distante e lamentoso.

 Quando eles estão escrevendo nomes 
em uma atividade com nanquim, Shigeki põe 
o nome de Mako - sua falecida esposa - no 
papel, riscando o de Machiko para que forme 
o mesmo que ele havia escrito, mostrando 
que ele ainda é profundamente afetado por 
aquela perda, e que de algum modo a enxerga 
em todos os lugares. Assim que é lhe per-
guntado, ele diz que faz 33 anos desde seu 
falecimento, e então é revelado que naquele 
aniversário de morte - segundo a crença 
budista - será quando a Senhora Mako entrará 
de uma vez por todas no mundo de Buda e, 
tornando-se um Buda, não voltará mais “lá 
para baixo” no mundo físico. No momento 
em que isso é dito, Shigeki agressivamente 
rasga o papel com a caneta, ação que é com-
preendida quando, ao fim do filme, desco-
brimos que ele passou grande parte de sua 
vida escrevendo cartas que nunca seriam 
lidas para Mako. Apesar de não estar mais 
presente em vida, ele ainda a sentia consigo.

Cenas de Mogari No Mori (2007).

 Outro momento de conexão entre 
Shigeki e Machiko, que envolve a questão 
de estar vivo, é quando os dois tocam piano, 
em que os vemos sorrir juntos. O plano 

mais fechado focando 
em suas emoções 
transmite uma certa 
leveza contrapondo a 
dor habitual que habita 
nesses personagens, e 
a cor quente da ilumina-
ção traz um aconchego 
íntimo, em que eles se 
permitem desprender 
por alguns segundos. 
No entanto, isso não 
se perdura por muito 
tempo, pois assim que 
a cuidadora sai de 
quadro, o idoso para de 

tocar e é como se o luto se apossasse de 
si novamente; mais uma vez ele diz o nome 
de Mako e perde as forças para tocar, e 
as notas pressionadas saem com um tom 
mais melancólico. Um pouco mais adiante, 

“Com a potência 
da natureza, 

passando por 
todos os quatro 

elementos, Naomi 
Kawase compõe 

um belo filme 
que trata sobre 
cuidado e afeto, 

além do luto”
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quando ela pega a mochila de 
Shigeki contendo as cartas que ele 
escrevera para a falecida esposa, 
ele torna-se agressivo, novamente 
mostrando essa faceta tão inex-
plorada do luto, que ele ainda 
parece viver tão intensamente.

 Em contraponto às emoções 
até então demonstradas, algo tão 
simples e sensorial quanto roubar 
uma melancia para comer apenas 
com as mãos em um dia quente traz 
a leveza de Shigeki. Essa leveza 
também se expressa em momentos 
similares, como quando ele corre 
para longe de sua cuidadora em 
uma brincadeira enquanto distribui 
sorrisos, em uma inocência similar 
à de uma criança; reforçando a 
concepção de que idosos têm uma 
certa ligação inerente à infância. O 
filme apresenta esses momentos 
logo após construir uma certa 
tensão ao espectador como se 
dissesse que algo está prestes 
a dar errado, e ter essa recom-
pensa com momentos tão deli-
ciosos é muito gratificante de se 
assistir. A turbulência de Floresta 
dos Lamentos, contudo, vem logo 
em seguida, como uma tempes-
tade arrastando tudo que pode.

 Logo que eles perdem-se na 
floresta e se cansam de caminhar, 
Machiko pergunta para Shigeki 
se aquela mochila é importante, 
e ele assente, e então insiste na 
pergunta: “mais importante do que 

você mesmo?”, e ele mantém sua 
resposta. Sem entender, ela aceita 
aquelas palavras, e nós podemos 
apreender o que aquela bagagem 
simboliza, independente de seu 
conteúdo. Sentimos a força do 
riacho e quase nos preparamos para 
uma tragédia acontecer - apesar 
de a verdadeira catástrofe já estar 
presente nos personagens, sendo 
ela seus sentimentos de mesma 
magnitude - e percebemos seu 
medo e hesitação ao atravessá-lo. 
Machiko implora para Shigeki não 
cruzar o rio, que vem com toda sua 
potência, possivelmente represen-
tando os sentimentos reprimidos, 
porém, os dois acabam enfrentando 
aquilo e terminam encharcados da 

Cenas de Mogari No Mori (2007).

cabeça aos pés pela chuva, de qualquer 
forma. Shigeki já estava acostumado com 
aquilo, contudo aquele luto era novo para 
Machiko, o que explica os diferentes modos 
em atravessar o riacho. Ele então diz a ela: 
“A água do rio que flui constantemente 
nunca retorna a sua fonte”; passando por 
ali, por aquele luto, eles não voltariam para 
onde começaram, não seriam os mesmos. 
Momentos depois, estão acendendo uma 
fogueira e se aquecendo, e em uma certa 
simbiose de luto, vemos essas duas pessoas 
compartilharem suas dores e alternarem 
entre papéis de cuidador e pessoa cuidada. 

 Com a potência da natureza, passando 
por todos os quatro elementos, Naomi 
Kawase compõe um belo filme que trata 
sobre cuidado e afeto, além do luto. Perce-
bemos nas escolhas de montagem o ritmo 
do filme, com os planos longos dando ênfase 
nos personagens e na poesia elemental. A 
câmera na mão dentro da floresta traz um 
aspecto orgânico, como se respirasse junto 
com o ambiente fazendo parte da dança 
de cada cena, e a escolha de ausência de 
trilha sonora para essa segunda parte do 
filme faz com que a caixinha de músicas 
no final ganhe um impacto ainda maior 
perante os sons da natureza que imperam 
no clima geral. Embora eu ache belíssima a 
tradução “Floresta dos Lamentos”, uma das 
palavras do título original em japonês que 
é explicada ao final do filme merece seu 
próprio destaque: “Significado da palavra 
Mogari: É o período dedicado ao luto, para 
lembrar dos entes queridos. É também 
o lugar do luto” e “Etimologia da palavra 
que define Mogari: como o fim do luto”.

“Sentimos a força 
do riacho e quase 
nos preparamos 
para uma tragédia 
acontecer - apesar 
de a verdadeira 
catástrofe já 
estar presente 
nos personagens, 
sendo ela seus 
sentimentos de 
mesma magnitude”
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Helena Lukianski participa do Cineclube 
Academia das Musas desde 2016.
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dir. Julia 
Ducournau
2016, França

 Primeiro filme da diretora Julia 
Ducournau, Grave (2016) ganhou o 
título internacional Raw (“cru”). O lon-
ga-metragem se tornou conhecido 
por supostamente ter feito algumas 
pessoas desmaiarem em uma de 
suas primeiras exibições devido às 
cenas de canibalismo, fenômeno que 
pode ser analisado de várias formas 
– a antropofagia muitas vezes é vista 
como uma metáfora no sentido de 
transfiguração da cultura do outro. 

 No caso de Raw, o despertar do 
canibalismo da protagonista Justine se 
conecta com as suas primeiras experi-
ências sexuais. Após ingressar no curso 
de Medicina Veterinária, ela é obrigada 
a comer carne pela primeira vez. Com 
sua irmã Alexia, veterana no mesmo 
curso, Justine também experimenta 
o canibalismo. Há todo um exagero na 
composição estética do filme, perceptível 
nas barulhentas cenas de festa com 
tintas, músicas altas e gritarias. Justine, 
anteriormente tímida, parece ter sido 
tragada para esse novo mundo de uni-
versitária. Depois de mostrar o ambiente 
da graduação (e a própria juventude) 
como algo selvagem e descontrolado, 
o final de Raw proporciona uma espécie 
de explicação didática e desnecessá-
ria para a condição da protagonista. 

 Mesmo com seus exageros, o 
filme dá conta de orquestrar o seu 
caos e trazer algo de original na sua 
fábula de amadurecimento – com 
destaque para a atuação das atrizes que 
interpretam as irmãs e a direção de Julia. 
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eu não sou 
uma bruxa

Entusiasta da sétima arte, Aryanne Rocha participou 
dos encontros virtuais da Academia das Musas durante 
a pandemia. Formada em relações internacionais, é 
professora de inglês e estudante de psicologia e psicanálise. 
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dir. Rungano 
Nyoni
2017, Zambia

 Eu Não Sou Uma Bruxa (I Am Not a 
Witch), de 2017, é o primeiro longa-me-
tragem escrito e dirigido pela cineasta 
zambiano-galesa Rungano Nyoni. Trata-se 
de uma sátira sobre uma menina de nove 
anos de idade que está a vagar pela vila 
e é acusada pelos moradores de ser uma 
bruxa. O intento da diretora com o filme 
foi de contar uma história seguindo os 
moldes de um conto zambiano, ou melhor, 
seguir o jeito zambiano de contar histórias, 
que, nas palavras dela, é permeado de 
musicalidade, bem humorado e não tem 
um gênero ou uma linearidade definidos. 

 Assim segue a estrutura do filme: 
uma forte presença de música instru-
mental, alguma imprevisibilidade narrativa 
- a partir de um elenco formado por não 
atores, Nyoni trabalhou com diálogos 
improvisados, por exemplo; e uma 
linearidade suficiente para ser compreen-
sível - e, nesse sentido, Nyoni fez questão 
de que as cenas transmitissem com 
clareza o que está a acontecer. De fato, 
essa particularidade zambiana confere ao 
filme um ar espirituoso tendo em vista que, 
dentre outras coisas, a cineasta trabalha 
a partir de um tema sério e polêmico que 
é esse de como as mulheres, sobretudo 
idosas, e as crianças estão mais sujeitas à 
acusações de bruxaria, portanto à mercê 
de ter sua liberdade e autonomia privadas. 
Por certo, paisagens secas, com pouca 
vegetação, amplas, com vista para o 
horizonte largo ao fundo transmitem uma 
sensação de esvaziamento e desalento. 
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 Ainda, a cineasta empreendeu 
uma pesquisa de campo em regiões 
em Gana e no Norte da Zâmbia, 
locais onde o fenômeno e a crença 
na bruxaria são bem fortes hoje em 
dia. Seu interesse também esteve em 
mostrar como as pessoas oprimem 
as outras, como é fácil ser oprimida 
e como é difícil sair desse controle 
mesmo sendo ele absurdo. Mesmo 
a protagonista tem a aparente pos-
sibilidade de escolher se seria uma 
bruxa e arcaria com as implicações 
disso ou seria uma cabra solitária. 
A personagem é colocada em uma 
espécie de cabine e tem uma noite 
para decidir sobre seu destino.
 
 Contraintuitivamente - pois no 
filme ela sai da cabine e se afirma 
uma bruxa com todas as letras -, o 
título do filme é imperativo em dizer, 
em primeira pessoa, que ela não se 

Cenas de Eu Não Sou Uma Bruxa (2017).
percebe uma bruxa. De fato, desde 
o começo até o final do filme, 
Shula dá sinais de que entende 
que o controle concreto, assegu-
rado cotidianamente por todos, 
precisa ser compartilhado primeiro 
no imaginário. Indefesa, Shula 
precisa afirmar que é bruxa e em 
sua noite na cabine talvez tenha 
vislumbrado ser essa sua única 
saída posto que fazendo parte e 
estando junto às demais bruxas 
- em uma espécie de acampa-
mento itinerário - estaria segura. 

 Assim, ao longo do filme, 
Nyoni mostra que o aprisiona-
mento a acontecer na realidade 
necessita da adesão de todos a 
uma ilusão compartilhada e que a 
cumplicidade subjacente é contra-
ditória e absurda - daí, por exemplo, 
a cena em que um senhor narra em 
detalhes inventados uma história 
esdrúxula e mirabolante de bruxaria 
que teria sofrido da parte de Shula 
e o fato central de que, na verdade, 
somente associá-la com bruxaria 
era suficiente para torná-la bruxa. 

“O intento da diretora 
com o filme foi de contar 

uma história seguindo 
os moldes de um conto 

zambiano, ou melhor, 
seguir o jeito zambiano 

de contar histórias”
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 Às bruxas, historicamente, atri-
buiu-se o poder do voo, logo, cada uma 
das bruxas do grupo tem o torso ligado 
por uma fita branca a um rolo gigante, 
com isso impedidas, de voar, seus mo-
vimentos, limitados, pela extensão de-
terminada de fita e pelo arbítrio dos 
homens governantes e demais encarre-
gados de encarcerá-las e submetê-las 
a diversos tipos de trabalho forçado. 
O absurdo e a imprevisibilidade 
presentes no filme tendem ao cômico 
e à incredulidade e essa confusão 
acaba por nos deixar desconfortáveis. 

 Aliás, logo nas primeiras cenas, 
nos encontramos dentro de um ônibus 
que está a caminho do campo de con-
centração das bruxas onde, sentadas, 
elas são exibidas como um atrativo 
turístico. A câmera encontra-se 
dentro do ônibus, ou seja, estamos 
posicionados junto aos turistas de 
maneira que possamos perceber 
de onde parte e o que faz o nosso 
olhar. Rungano deixa entrever que os 
visitantes são cúmplices da dinâmica 
de opressão às mulheres consi-
deradas bruxas ao observarem as 
mulheres, tirarem fotos delas e partir. 
Do lado de cá da tela, nós estamos lá 
inseridos, e qual a implicação disso?

 Autodidata, Nyoni também dirigiu 
os curta-metragens 20 Questions 
(2009), Africa First: Volume Two (2012), 
Listen (2014) e outro longa, Nordic 
Factory (2014) e co-dirigiu outros. 

“Seu interesse 
também esteve em 

mostrar como as 
pessoas oprimem as 
outras, como é fácil 

ser oprimida e como 
é difícil sair desse 

controle mesmo 
sendo ele absurdo”

Cenas de Eu Não Sou Uma Bruxa (2017).
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assistindo à dor 
dos outros

Marina Stein é graduanda em Letras, 
estudante de francês e frequentadora 
de salas de cinema como prioridade. 
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 Chloé começa seu filme-ensaio 
contando, de forma orquestrada no 
desktop de seu computador, sobre como, 
incapaz de continuar assistindo, saiu da 
sala durante a exibição de The Pain of 
Others (2018), de Penny Lane, no festival 
de Rotterdam. O filme se debruça sobre 
uma comunidade virtual de mulheres auto 
diagnosticadas com Morgellons – uma 
doença misteriosa cujo principal sintoma 
relatado pelas vítimas consiste em fibras 
(e, às vezes, outros corpos estranhos) 
emergindo de feridas na pele. O filme de 
Penny Lane reúne depoimentos de várias 
mulheres que padecem desse mesmo 
mal, vídeos retirados diretamente de seus 
canais no YouTube, em que tentam deses-
peradamente provar que os “parasitas” que 
afligem seus corpos são reais, e não uma 
ilusão autoinfligida. Nisso, somos apre-
sentados a toda evidência visual capaz de 
ser produzida: close-ups de machucados 
abertos, bolhas na pele, fibras aumenta-
das 30x em microscópios, tratamentos 
alternativos escatológicos, entre outras. 
Foi ao ver o frame que mostrava o rosto de 
uma mulher cheio de machucados infla-
mados, imagem que aparece em menos 
de dois minutos de filme, que Chloé saiu 
da exibição de The Pain of Others (2018).

 Como o título indica, a força motriz 
do filme-ensaio é justamente a disposição 
da cineasta de, em suas próprias palavras, 
“dar ao filme (ou dar a mim mesma, na 
verdade) uma segunda chance”. Encarar 

dir. Chloé 
Galibert-Laîné
2018, França
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o sofrimento alheio “nos convida 
a ser espectadores ou covardes” , 
coloca Susan Sontag em seu livro 
Diante da dor dos outros (2002, p. 
39) – obra da qual os dois filmes 
puxam citações e modelos de título. 
Se Chloé titubeia em um primeiro 
momento, agora ela terá a oportu-
nidade de ser essa estranha espec-
tadora. Assim, escreve diretamente 
a Penny Lane para pedir uma cópia 
de The Pain of Others e encará-la 
novamente no conforto de sua casa, 
onde se sente menos vulnerável 
às imagens. Ser apenas especta-
dor da dor dos outros, todavia, se 
prova uma tarefa difícil. Assim como 
não sabemos o que sentir diante 
de registros fotojornalísticos de 
grandes guerras, essas mulheres 
que choram em seus quartos e 
incompreendidas desabafam às 
suas pequenas câmeras não nos 
dão uma resposta óbvia do que 
fazer com aquilo. Sentimos talvez 
pena, compaixão, empatia. Pode 
ser, então, desesperador que não 
haja o que fazer pelo sofrimento 
dessas mulheres, seja ele advindo 
de parasitas ou de uma verdadeira 
onda histérica. Não é à toa que uma 
das hipóteses levantadas acerca 
da transmissão de Morgellons seja 
a de contágio virtual, por meio da 
empatia. A condição de co-es-
pectador desse sofrimento mis-
terioso se torna tão insuportável, 
a proximidade imaginária desses 
sujeitos tão inquietante, que abre 
caminho para a identificação. 

Leslie Jamison, escritora que visitou 
uma convenção de Morgellons 
em 2012, afirma no ensaio The 
Devil’s Bait sobre reconhecer-se 
na dor das pessoas que encontrou:

“Quando Dawn fala sobre seu 
corpo como algo que lhe fez 
mal?, eu caio no buraco? fácil da 
identificação. Sua condição parece 
uma cristalização do que eu sempre 
senti sobre mim mesma – uma 
estranheza no meu ser que eu 
nunca pude nomear e tão grudada 
em meu corpo, minhas coxas, meu 
rosto. Essa ressonância? é parte do 
que me instiga sobre Morgellons” 
(JAMISON, 2018, p. 66, 
tradução nossa).

 Assim, não é difícil que uma 
coceira mental se torne uma coceira 
real (JAMISON, 2013, p. 67), e que 
nos vejamos examinando as próprias 
peles em busca de qualquer coisa 
que possamos enquadrar como 
anormal – passamos a padecer 

“A força motriz 
do filme-ensaio 
é justamente a 
disposição da cineasta 
de, em suas próprias 
palavras, ‘dar ao filme 
(ou dar a mim mesma, 
na verdade) uma 
segunda chance’”

das mesmas dores como autode-
fesa a essa condição dolorosa que 
é apenas olhar e sentir. Aponta 
também Sontag que “a compaixão é 
uma emoção instável [...] ela precisa 
ser traduzida em ação, do contrário 
definha” (SONTAG, 2002, p. 85). Se 
integramos o grupo dos que sofrem, 
a dor não é mais alheia e podemos 
somatizá-la como nossa. Mesmo 
Chloé, ao investigar e examinar 
The Pain of Others, a partir de um 
contato presumidamente mais dis-
tanciado, em determinado ponto do 
filme nos mostra as feridas misterio-
sas que encontrou no próprio corpo 
depois de começar a trabalhar 
em Assistindo a dor dos outros.

 Se confundem, assim, as 
válvulas de escape da compaixão. 
Se por um lado o instigante parece 
ser interpretar, examinar os rastros 
do filme, e formular hipóteses sobre 
uma dor que nos parece alheia 

Cenas de Assistindo a Dor dos Outros (2018).
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– Leslie Jamison observando a con-
ferência e escrevendo um ensaio, 
Penny Lane lendo o ensaio e fazendo 
seu filme, Chloé fazendo um filme 
sobre assistir a esse filme, e até 
mesmo eu que aqui escrevo sobre 
tudo isso –, por outro lado existe 
uma angústia do próprio corpo que 
nós compartilhamos e que nos iden-
tifica com o outro, com seu sofri-
mento. A alteridade é embaçada.

 Além disso, temos o artifício: 
ao final do filme, Chloé dispõe as 
diversas imagens utilizadas ao longo 
de sua duração – depoimentos 
daquelas com Morgellons, vídeos dela 
mesma entrevistando Penny Lane – 
em diversas configurações pela tela 
de seu desktop, como em chamadas 
de vídeo. Pela particularidade dessa 
linguagem digital, em que imagens 
lado a lado também são imagens que 
se encaram, a cineasta embarca em 
uma tentativa de subverter um pres-
suposto equivocado: o de que nós 
apenas olhamos, e o outro apenas é 
olhado. O “nós” passa a ser encarado 
de volta pelos rostos chorosos das 
mulheres pessoalizadas para além 
do Morgellons. Como explica Sontag 
(2002, p. 63), o “outro, mesmo 
quando não se trata de um inimigo, só 
é visto como alguém para ser visto, 
e não como alguém (como nós) que 
também vê”. Aqui, passamos a habitar 
um espaço confuso, e entre Chloé, 
Penny Lane, Tasha, Carrie e Marcia, 
somos simultaneamente espectador e 
espetáculo, em um fractal de olhares. 

“Ser apenas 
espectador 
da dor dos 

outros, todavia, 
se prova uma 

tarefa difícil. [...] 
essas mulheres 
que choram em 
seus quartos e 

incompreendidas 
desabafam às 

suas pequenas 
câmeras não nos 

dão uma resposta 
óbvia do que fazer 

com aquilo”
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fico te devendo uma 
carta sobre o brasil

Helena Lukianski participa do Cineclube 
Academia das Musas desde 2016.
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 Para aqueles que sofreram durante 
a ditadura civil-militar brasileira restou um 
eterno fantasma, um trauma mal elaborado 
que persiste no sangue dos filhos e 
netos das pessoas vitimizadas. Não é à 
toa que as experiências relacionadas a 
esse período acabam sempre voltando 
em novos depoimentos. O filme Fico te 
devendo uma carta sobre o Brasil (2019), 
estreia na direção de Carol Benjamin, traz 
em seu próprio título uma certa carga 
literária/poética que remete a esse algo 
a mais que faltou ser dito e, como não 
poderia ser diferente, podemos relacioná-
-lo com diversos outros filmes brasileiros 
sobre resgates de memórias traumáticas. 

 Em um primeiro momento, a narração 
na voz doce da diretora me faz lembrar 
do tom personalista e sentimental de 
obras como Elena (2012), de Petra 
Costa. Em ambos os filmes vemos o 
fluxo da água (mar, rio) que contém suas 
múltiplas metáforas – o surgimento da 
vida, as transformações em cada etapa 
e o desejo de purificação, por exemplo. 
É difícil também não pensar em Os Dias 
com Ele (2013), de Maria Clara Escobar. 
No entanto, o filme de Carol Benjamin 
tem suas singularidades e se afasta total-
mente da obra de Escobar na medida 
em que não há diálogo com o pai que se 
recusou a participar do documentário. 

dir. Carol 
Benjamin 
2019, Brasil
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 César Benjamin foi preso no dia 13 de 
agosto de 1971, aos 17 anos de idade. Amargou 
na solitária por três anos e meio. A narrativa 
centraliza-se em Iramaya Benjamin (falecida 
em 2012), mãe de César e de Cid, que também 
foi preso durante o regime. Há gravações da 
avó da diretora relembrando as humilhações 
nas sessões de tortura de César, e vemos 
também Carol buscando saber mais sobre seus 
antepassados em conversas com Maryanne 
Eyre, pertencente à Anistia Internacional, com 
quem Iramaya se correspondia por cartas.

 Se é certo que todo documentário pode se 
desdobrar em múltiplas camadas (“recorte da 
realidade” é um dos sinônimos mais utilizados), 
o filme de Carol Benjamin contém em si uma 
espécie de buraco negro de dúvidas na medida 
em que pensamos sobre o que teria feito o 
seu pai mudar tanto a ponto de ter aceitado 
o cargo de secretário municipal de Educação 
do ex-prefeito (e bispo) Marcelo Crivella, 
escolha que simplesmente destoa total-
mente da sua trajetória política na juventude. 

 É interessante relacionar esse fato 
com o que nos é apresentado no filme 
sobre a vida de Iramaya, pois a mãe de 
César também passou por uma grande 
mudança. Nas suas próprias palavras, 
era uma “dona de casa pacata que não 
ousava contrariar o marido, 
oficial do Exército”. Diante 
das consequências das ações 
subversivas dos seus jovens 
filhos, tornou-se uma figura 
atuante contra a ditadura. 
No início do filme há uma 
cartela em que está escrito: 
“meu país tem documentos 
históricos trancados numa 
espécie de caixa preta. Caixa 
preta é como sempre me 
referi ao meu pai, uma pessoa 
que trancou o passado 
dentro de si”. Além de se 
ater a fatos históricos, o documen-
tário também perpassa a questão da 
infinita complexidade de cada indivíduo.

“Se é certo que 
todo documentário 
pode se desdobrar 
em múltiplas 
camadas [...] o filme 
de Carol Benjamin 
contém em si uma 
espécie de buraco 
negro de dúvidas”

Cenas de Fico Te Devendo Uma 
Carta Sobre o Brasil (2019).
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 No momento em que escrevo 
este texto, vivemos em um país 
governado por um presidente que 
exaltou a conduta de um torturador 
do regime militar brasileiro e que 
foi aplaudido com entusiasmo por 
isso. Essa cena da história do Brasil 
está eternizada no filme O Processo 
(2018), de Maria Augusta Ramos, e 
carrega todo o peso de ter sido uma 
das centelhas que nos conduziu à 
tragédia de mais de 600 mil mortos. 
No final de Fico te devendo uma 
carta sobre o Brasil, novamente 
vemos uma cartela preta, e nela está 
descrita essa homenagem macabra 
realizada pelo atual presidente. O 
filme oculta essa cena e destaca, no 
meio do documentário, o momento 
do abraço dos filhos de Iramaya, 
ocorrido em 1976 em Estocolmo, 
local de exílio de Cid, logo após a 
soltura de César. A expectativa de 
Cid na pista de pouso e o instante 
em que os dois finalmente se reen-
contram é carregado de emoção 
sem recorrer a nenhum tipo de arti-
ficialismo. Revelar o conteúdo das 
cartas de uma mãe em luta (pessoal 
e política) e não exibir imagens 
da violência explícita da ditadura 
brasileira – e seus desdobramen-
tos – são escolhas que versam 
sobre resistência e esperança.

Cenas de Fico Te Devendo Uma Carta Sobre o Brasil (2019)
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