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Diálogos críticos 
com o Cinema

A experiência cinematográfica converge uma pluralidade 
de vozes desde a composição da linguagem fílmica às inesgotáveis 
leituras críticas, teóricas, aficionadas ou amadoras. O Projeto 
Cinema, Chá e Cultura promove uma calorosa dialógica com essas 
diferentes vozes. Ao convidar comentaristas para o filme em 
exibição, reúne profissionais de áreas variadas que interagem com 
um público também vário. A introdução inicial contextualiza 
a mostra do filme, antecipando perspectivas e estimulando o 
envolvimento do expectador. Tanto melhor quando a preparação 
não é conclusiva e sim aberta a indagações. Como bem nota o poeta 
Carlos Drummond de Andrade, no poema “Os 27 Filmes de Greta 
Garbo”, a arte do cinema implica antes de tudo questionamento. 
Escreve o poeta: “Que é um filme? / Que é a realidade do real / 
ou da ficção? / Que é a personagem de uma história / mostrada 
no escuro, sempre variável, / sempre hipótese, / na caleidoscópica 
identidade da intérprete?” Assim o espectador, motivado pelas 
premissas iniciais, tem espaço para refletir e manifestar seu ponto 
de vista. Os frutuosos diálogos ao final das exibições mostram a 
relevância de se ter um comentarista que não só partilha sua leitura 
crítica como também acolhe e promove o debate de novos olhares. 

A coletânea aqui reunida complementa mais um ciclo 
desse projeto, trazendo para o detalhamento ensaístico a 
experiência crítica dos encontros. Os autores discutem filmes de 
naturezas diversas entre os quais figuram dialógicas com obras 
literárias, produções que exploram episódios e personagens 
históricos e outras voltadas ao imaginário gótico, relação com 
a ciência e práticas sociais. De natureza concisa, obedecendo 
ao formato da coletânea anterior, esses ensaios oferecem um 
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percurso prazeroso de aprendizado sobre os filmes discutidos. 
Tanto o leitor experiente na área de estudos de cinema quanto 
o mero amante de cinema podem partilhar desse aprendizado. 
O comentário dos ensaios que segue tem o propósito de não só 
antecipar seus conteúdos, mas de instigar sua leitura.

Em seu texto “Sessão das Moças: sociabilidades 
cinematográficas em Florianópolis”, Alexandre Sardá Vieira 
discorre a partir do musical clássico da era de ouro do cinema 
hollywoodiano A bela ditadora (Take me out to the ball game, Busby 
Berkeley, 1949), com roteiro inspirado em uma tradicional 
canção das torcidas de baseball norte-americanas. Filmes como 
esse, exibidos na tradicional sessão de cinema, traziam narrativas 
românticas e seus estereótipos. Os comentários do autor 
evidenciam a interação entre a vida e a arte, ao mostrar como 
os filmes exibidos naquela sessão caracterizavam uma atividade 
formativa, através dos padrões que reforçavam e, ao mesmo 
tempo, produziam práticas sociais. De maneira semelhante, o 
projeto Cinema, Chá e Cultura estimula essas práticas. O texto revela 
diferentes aspectos da interface entre o cinema e a história: assim 
como o filme nos remete a um tempo passado, os comentários 
do autor nos levam a uma viagem a Florianópolis das décadas de 
1940 e 1950, quando havia a exibição da Sessão das Moças no 
tradicional e, infelizmente, extinto, Cine Ritz.

No ensaio “Os Inocentes: trajetórias e percursos”, Anelise 
R. Corseuil discute a adaptação da novela A Volta do Parafuso, de 
Henry James, para o filme Os Inocentes, dirigido por Jack Clayton. 
A análise inicia com a problemática da ambiguidade no texto de 
James, sua ironia referente ao gótico ou expressão do horror e 
uso de elementos psicológicos. Explora, então, como a linguagem 
fílmica traduz isso em três temas principais: “(1) a sexualidade 
da governanta, Miss Giddens (Deborah Kerr); (2) sua relação 
imaginativa com o mundo e (3) a relação de classes, característica 
de diversos romances da literatura inglesa”. Em sua minúcia, a 
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leitura abrange o uso de elementos próprios da linguagem fílmica 
tais como câmera, fotografia, montagem, foco narrativo, entre 
outros. Além disso, aborda questões psicológicas e sua relação com 
o gótico, argumentando que são articuladas de maneira a sugerir e 
não revelar tanto no original quanto no filme. A conclusão sobre 
o filme ressalta a importância do anonimato da câmera, do não 
revelar, mas fazer “voltar à causa ausente: o desejo de Miss Giddens, 
algo proibitivo e reprimido para uma sociedade vitoriana inglesa”.

Daniel Serravalle de Sá contribuiu com o volume atual 
tecendo considerações sobre a peculiaridade do diretor Tim 
Burton ao lidar com a ligação contraditória e inexorável, entre 
a vida e a morte. Após traçar um panorama das obras do diretor 
e de como revelam a presença do imaginário gótico, no ensaio 
intitulado “O imaginário gótico de Tim Burton”, a discussão 
se aprofunda na análise do filme O estranho mundo de Jack (The 
nightmare before Christmas, 1993) para demonstrar seus argumentos. 
Sua leitura desafia uma visão simplista das obras de Tim Burton 
como depressivas ou pessimistas, optando por uma leitura que 
aponta para os elementos que subvertem as convenções sociais. 
Ao abordar as obras da tradição gótica literária, o autor aponta 
para uma função moralizante subjacente aos filmes deste diretor 
e traz elementos relevantes para o entendimento do fascínio que 
exercem sobre o espectador.

A partir da proposta de debater de maneira abrangente 
a interface entre o cinema e outras disciplinas, Marcelo Girardi 
Schappo comenta a refilmagem de A máquina do tempo (The time 
machine, Simon Wells, 2012), adaptação da obra de H. G. Wells 
dirigida por seu bisneto, abordando a teoria da relatividade e a 
possibilidade de viajarmos no tempo. Além de trazer informações 
teóricas pertinentes ao campo da física, tece considerações 
práticas e filosóficas relacionadas às possíveis consequências e 
desdobramentos de um deslocamento para o futuro ou o passado. 
A discussão levantada em “A máquina do tempo: Uma discussão 
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da teoria da relatividade” nos permite ir além da crítica ao que 
pode ser lido como uma solução moralizante na refilmagem e 
compreender a noção de “paradoxo de causalidade na natureza” 
e todas as implicações éticas que daí decorrem.

O ensaio “A adaptação histórica na adaptação fílmica: 
Os sonhadores” de Marcia Tiemy Morita Kawamoto explora 
a relação do filme do diretor Italiano Bernardo Bertolucci com 
o contexto histórico em que foi produzido. Iniciando com a 
intricada rede de adaptações e referências envolvendo o histórico 
do filme, a análise passa ao episódio recriado: a revolta de Maio de 
68 na França, liderada por estudantes universitários e que contou 
com a adesão de trabalhadores franceses. O incidente inicial, 
ocorrido na famosa Cinémathèque Française, está ligado à cinefilia 
dos personagens e é visto pelo caráter nostálgico e preocupação 
com verossimilhança. Liberação sexual, movimentos feministas 
e de homossexuais são outros componentes históricos ligados 
à leitura do filme. Definido como metaficção historiográfica, 
segundo Linda Hutcheon, o filme abrange a história “no meio 
do sonho”, dissolvendo a dicotomia entre o político e o pessoal.

Como antecipa o título do ensaio de Marcio Markendorf, 
“Sobre aquelas duas – fricções entre o cinema e a literatura”, sua 
discussão trata da dialógica entre essas duas artes. A análise inclui 
dois filmes de William Wyler – Sobre aquelas duas e Infâmia – e o 
conto Aqueles dois (história aparente de mediocridade e repressão), do 
escritor Caio Fernando Abreu. O ponto em comum é a temática 
da homossexualidade em sociedades moralistas e repressoras. 
O histórico da produção do filme Infâmia relembra sua censura 
nos Estados Unidos pelo “Código Hays” e a concretização da 
versão original em 1961. O detalhamento da trama aborda o 
dilema da homossexualidade no contexto sociocultural da época, 
sem perspectiva de aceitação. Isso se confirma na conclusão 
que aproxima a “aura pesada de culpa e destruição” do filme ao 
“deserto de almas” do conto. 
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No ensaio, “A megera domada de Zeffirelli na teia da 
história”, Maria Lúcia Milléo Martins discute as implicações da 
adaptação da peça shakespeariana para o cinema. Seu argumento 
inicia com a questão da ambivalência do original como repetição 
subversiva da “crise da ordem” – sistema patriarcal versus rebelião 
de mulheres – na sociedade elisabetana. A partir de noções de 
Gilles Deleuze sobre o teatro da repetição, considera como a 
ambiguidade da peça tem motivado as mais diversas resoluções. 
Sobre a versão de Zeffirelli, comenta como A Megera torna-se 
um “espetáculo carnavalesco que celebra sensualidade e laços 
de família”. Entre outros assuntos, a análise trata da escolha dos 
atores, correspondências entre o contexto da peça e do filme e 
recursos que enfatizam a aura de um romantismo sensual e a 
importância da ideia de família. Em conclusão, não descarta a 
possibilidade de uma leitura irônica do discurso final da megera. 

No âmbito da relação entre história e ficção, Maria Teresa 
Collares discute o filme Amadeus, adaptação da peça homônima, 
no ensaio “Sobre Deus, Amadeus e Salieri”. A contextualização 
inicia com o romance histórico que dá origem ao filme histórico 
visto, então, como espetáculo que motiva no espectador a 
consciência histórica, para além de questões relacionadas com 
fidelidade ou não a fatos documentados. A análise de Amadeus 
considera o papel de Salieri, o transtorno bipolar de Mozart, sua 
libido exacerbada e energia inesgotável. Sobre a relação de Mozart 
e Salieri, destaca-se o conflito gerado por suas naturezas opostas e 
a rivalidade que leva Salieri a assumir o lugar de Deus, “tomando 
o destino de Mozart em suas mãos”. O que consegue com isso, 
no entanto, é um destino frustrante, em sua loucura num asilo. 
Assim a morte do rival é interpretada como irônica uma vez que 
Mozart é imortal em sua genialidade. 

Motivados pela oportunidade dos encontros do Projeto 
Cinema, Chá e Cultura, os ensaios que seguem oferecem reflexões 
críticas mais elaboradas sobre os filmes exibidos. Além do 
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proveito da leitura, espera-se que essa coletânea motive o leitor 
a engajar-se nesse projeto, usufruindo de seu cinema paradiso, 
mescla de encantamento, aprendizado e conversa saborosa.

Maria Lúcia Milléo Martins

Maria Teresa Collares



Sessão das Moças: 
sociabilidades 
cinematográficas 
em Florianópolis

Alexandre Sardá Vieira (IFSC)1

(...) Terças-feiras no Cine Ritz: Sessão das moças.
Superlotado. Metade do preço.

Mocidade namoradeira.
Acabava a sessão das moças,

Sessão esvaziada.
Todos iam para o “footing”,

O “footing” da Felipe Schmidt.
Moças bem vestidas, passeando em pares,

Para lá e para cá.
Formigas matraqueiras, cochichadeiras,

Risonhas, disfarçadas, flertando e flertadas.

1 Alexandre Sardá Vieira é Doutor em História Cultural pela Universidade 
Federal de Santa Catarina (2010). Atualmente é professor do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina-Campus São José. Tem 
experiência na área de História, atuando principalmente nos seguintes temas: 
cinema e história, história da educação, gênero e sexualidade e formação de 
professores.
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Os rapazes, sentinelas ao largo,
Conquistadores, impulsivos, disputados.
Conquistas conquistadas.
Início de namoro, aliança de noivado –
Casamento. (...)
(RAMOS, 1993. p. 11-12)

O trecho do poema de Sebastião Ramos diz respeito a 
uma das principais formas de lazer da juventude florianopolitana 
das décadas de 1940 e 1950, o cinema. Entre imagens de mundos 
muito diferentes da provinciana Florianópolis do período e 
práticas sociais que envolviam as sessões, como o footing, os 
lanches, as paqueras, os encontros na praça XV, os espectadores 
vivenciavam a efervescência da sétima arte na cidade.

Cada sessão de cinema desse período tinha um nome que 
a identificava com determinados tipos e gêneros de filmes e de 
público. Assim, era possível participar das Sessões Populares, com 
ingressos mais baratos, ou das Sessões Elegantes. Das Sessões 
Infantis, para assistir seriados ou desenhos animados como Tom 
& Jerry, ou aproveitar para pagar uma entrada e assistir dois 
filmes na Sessão Dupla. Todas ainda relembradas nas crônicas 
memorialísticas ou nas conversas das esquinas da ilha.

Nenhuma, no entanto, aparece tão presente na lembrança 
dos jovens de então como a Sessão das Moças. Com ingressos 
mais baratos para as mulheres, a sessão durou de 1943 a dezembro 
de 1962. O Cine Ritz, localizado no centro de Florianópolis – Rua 
Arcipreste Paiva, 110 – e que servia de palco para a sessão, foi 
inaugurado em 15 de abril de 1943 com a exibição do filme As 
recordações favoritas de Lydia2 (Julien Duvivier, 1941) e, menos de 
um mês depois, em 27 de abril, acontecia a primeira Soirée das 

2 Ritz. Inauguração Hoje. A Gazeta, Florianópolis, 14 abr. 1943, n. 2742.p.3.
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Moças3, com a exibição de Argélia (John Cromwell, 1938), filme 
estrelado por Hedy Lamarr e Charles Boyer. As primeiras sessões 
aconteciam no começo da noite, geralmente às 19 ou 20 horas, 
mas já no clássico dia de terça-feira.

A Sessão das Moças não era exclusividade nem de 
Florianópolis e nem do Cine Ritz, uma vez que outras cidades 
do estado e do país também possuíam as suas. Antes mesmo de 
sua inauguração, uma Matinée das Moças já acontecia no Cine 
Odeon e outras sessões desse tipo aconteciam tanto na ilha 
quanto no continente em alguns momentos durante as décadas 
de 1940 a 1960. Entretanto, nenhuma tinha a fama, a atenção 
e a repercussão da que acontecia no Cine Ritz. Ainda hoje há 
uma aura de fascínio e nostalgia, entre os moradores da região no 
período, envolvendo esta sessão.

Os filmes apresentados na Sessão eram de gêneros diversos, 
dramas, comédias, “faroestes”, e de origens distintas, americanos, 
mexicanos, alemães, brasileiros. No entanto, a narrativa romântica 
estava presente em sua grande maioria, com todos os estereótipos 
possíveis: mocinhas pobres e sofredoras, galãs trabalhadores, 
sogras perversas, vilãs mal-amadas, casamentos como redenção. 
A crítica do período desqualificava esse tipo de filme, chamando-
os de “água com açúcar”. No entanto, as sessões nas quais esses 
filmes eram exibidos estavam freqüentemente lotadas.

Percebo, então, duas linhas que se cruzam e que chamam 
a atenção: a Sessão das Moças constitui-se em um momento 
privilegiado de exibição de padrões de comportamento ao mesmo 
tempo em que eram tecidas redes de sociabilidade. O cinema 
atuava como atividade formativa no sentido de que contribuía 
para dar forma às experiências futuras, fornecendo modelos, 
termos de comparação, escala de valores, paradigmas de beleza, 
conforto, elegância, amor, comportamento. Ao mesmo tempo, 

3 Em junho do mesmo ano a sessão é batizada de Sessão das Moças.
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não consigo separar a exibição do filme com a rede de práticas 
sociais que a envolvia. Eram chegadas antecipadas para conversar 
com as amigas e amigos, olhar os rapazes e moças, trocar revistas 
em quadrinhos, garantir um bom lugar, passeios pelo Centro após 
os filmes, namoros.

Parte da memória construída sobre a Sessão está 
justamente vinculada a essas práticas sociais. Flávio José Cardoso, 
em uma crônica, deixa claro que foi preciso pesquisar para 
lembrar os filmes, mas o que importava para ele eram as ações 
dos espectadores.

Bem mais simples e sem luxo era a Sessão das Moças no Ritz. 
As garotas vinham de todas as bandas da cidade e pagavam só 
meia entrada. Por muitas razões um estudante matava as aulas do 
Colégio Dias Velho, mas nenhuma era tão sincera, determinante 
e digna de perdão como a Sessão das Moças. Os filmes? Ah, sim, 
havia filmes. Verifiquei nos jornais que passavam coisas como Eu 
e meu anjo, com James Mason e Lucille Ball; Império da espada, com 
Cornel Wilde e Jean Wallace; Serenata em Acapulco, com uns tais 
de Roberto Romana e Martha Roth; A maldição do faraó, com um 
certo Mark Dana e uma certa Ziva Shapir.

Os filmes... que importavam os filmes se éramos nós os artistas? 
(CARDOZO, 2006)

A Sessão das Moças produzia, assim, práticas de 
sociabilidade que não estavam na programação dos jornais e 
nem na sinopse dos filmes. Preparações, encontros, caminhadas, 
lanches, conversas, namoros. Isso porque a ida ao cinema em 
meados do século XX pressupunha uma ritualização. O filme era 
mais um detalhe no evento da terça-feira.

Essa sociabilidade pode ser traduzida pela própria sala de 
cinema, a qual pode ser interpretada como um convite para as 
práticas sociais. O Cine Ritz apresentava-se como o que de mais 
moderno Florianópolis já tinha conhecido em termos de cinema. 
Além disso, estava localizado em um “majestoso edifício”, cuja 
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inauguração estava sendo “aguardada com visível interesse de 
nossa sociedade”.4 

Ao lado dessas imagens das ruas, encontravam-se as 
imagens das telas. Em especial no período concomitante à Sessão 
das Moças, o cinema vivia o auge dos papeis femininos fortes, 
das mulheres fatais, da provocação e da sensualidade acentuada. 
Era também o período em que a delinquência juvenil passou a 
ser retratada com mais expressão. Marilyn Monroe refrescava-
se em ventilações subterrâneas. Rita Hayworth tirava sua roupa 
e mandava culpar Mame. Em contrapartida, os valores morais 
tradicionais não eram questionados pelos filmes da Sessão das 
Moças. Nos chamados anos dourados, parte das mulheres era 
educada para ser dona de casa, esposa e mãe. Época em que 
as jovens eram classificadas em “moças de família” e “moças 
levianas” (BASSANEZI, 1987, p. 607 a 610). Era ainda o período 
de ouro das fotonovelas, que por sua vez repetia o enredo 
romântico adotado nos filmes exibidos na “Sessão das Moças”. 
A formação de uma mulher considerada “de família” passava, 
portanto, pelo cruzamento dessas imagens vistas nas telas com 
as representações encontradas na literatura e nas revistas. Assim, 
no momento de seu próprio lazer, as mulheres estariam expostas 
a uma série de imagens que delimitavam comportamentos 
adequados e esperados por elas.

Boa parte dos filmes da Sessão tinha o romantismo 
como elemento comum. Os romances poderiam ser cômicos ou 
dramáticos, mas estavam presentes em todos os filmes de alguma 
forma. Tudo leva a crer que os filmes projetados na Sessão das 
Moças auxiliavam na construção de um imaginário romântico. 
Esse amor romântico que insinua uma narrativa para a vida, 
como se fosse vivenciado apenas uma vez. Aquele que pode ser 
reconhecido no primeiro olhar. A narrativa dos filmes clássicos 

4 Cine Ritz. A Gazeta, Florianópolis 20 mar. 1943, n. 2719. p 4.
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aponta um pouco para isso. Nos primeiros dez minutos de filme 
já é possível acertar o seu desfecho.

Essa narrativa romântica faz cruzar as imagens projetadas 
no Cine Ritz com as práticas de sociabilidade possíveis de serem 
vistas após as sessões terminarem pelo Centro de Florianópolis. 
Olhares, flertes, caminhadas. Ou o final feliz ansiado pela 
audiência. Esse final mostrado nas telas sugeria uma comunhão 
possível na felicidade entre os personagens das telas e os das 
poltronas. Apesar de ser apenas o fechamento e a conclusão de 
algo já imaginado nos primeiros minutos de filme, a última era 
a cena que dava sentido a toda a sessão. O beijo final, mesmo 
que apenas sugerido, ou breve demais, antecipava-se ao acender 
das luzes, quando outros tantos beijos nas poltronas, ou o desejo 
deles, poderiam dividir o mesmo espaço. Ou como diria a canção 
final de A bela ditadora (Busby Berkeley, 1949):

Fiquem sentados! Segurem seus chapéus!
Não é o fim do show
A cena de amor deve acontecer
Antes que as luzes desliguem
Sinatra deve ficar com Gerret
Kelly fica com Williams
Porque foi esta a trama que o autor escreveu 
Então, transforme este dueto num quarteto
E termine-o com uma anotação feliz.
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Os Inocentes:  
trajetórias e percursos

Anelise R. Corseuil (UFSC)1

Em 1898, Henry James publicou seu romance A Volta do 
Parafuso. A história, que se passa na Inglaterra, gira em torno de uma 
governanta que é contratada para cuidar de dois irmãos órfãos de pais 
e que ficam sob os cuidados de um Tio -- suficientemente rico para 
colocar os sobrinhos em uma casa de campo em Bly e lá deixá-los aos 
cuidados de uma governanta. O romance, ou mais propriamente uma 
novela, tendo em vista a extensão menor da narrativa, foi publicado 
em um folhetim da época e posteriormente reeditado em uma edição 
completa dos trabalhos de James, intitulada “The Complete Works 
of  Henry James”, também intitulada The New York Edition (1908).2 Se 

1 Anelise R. Corseuil é Professora Titular no Departamento de Língua e 
Literatura Estrangeiras e no Programa de Pós-Graduação em Inglês: Estudos 
Linguísticos e Literários da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). É 
editora-chefe da Revista Ilha do Desterro e da Revista brasileira de Estudos 
de Cinema e Audiovisual (REBECA). É autora do livro A América Latina no 
Cinema Contemporâneo: Outros Olhares, Insular, 2012. Suas áreas de pesquisa são os 
estudos literários e de cinema e os estudos culturais. 

2 O termo novela pode ser utilizado para trabalhos de menor extensão que um 
romance. Conforme O Dicionário breve de termos literários., novela define, de foram 
genérica, “um relato ficcional, de dimensão média, entre o conto e o romance”. 
PAZ, Olegário; MONIZ, António (Lisboa: Editorial Presença,1997). 
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a fortuna crítica da novela a classificou, inicialmente, como uma 
história de fantasmas e horror, posteriormente, a partir da década 
de 1920 e, mais radicalmente, a partir de 1934, com o ensaio 
de Edmund Wilson “The ambiguity of  Henry James”(1934), 
a novela seria, então, analisada a partir dos aspectos mais 
psicológicos e da ambiguidade do texto, onde o inconsciente 
e a repressão sexual tomam contornos bem definidos.3 Dois 
discursos são, de fato, predominantes em A Volta do Parafuso: 
o gótico e os fundamentos da psicanálise, que se definiam no 
final do século XIX.4 As aparentes contradições entre ambos os 
discursos talvez tenham possibilitado nosso fascínio com a obra 
aberta produzida por James.

A Volta do Parafuso sugere ambiguidade e ironia em torno 
do horror. Nesse sentido, a novela pode também ser lida como 
uma paródia do romance de horror em que todos os componentes 
do gótico são subvertidos e trazidos à luz do intelecto, em um 
processo onde o leitor é continuamente convidado a questionar 
os fatos da narrativa. Os elementos do gótico tais como a casa 
misteriosa, a governanta, as almas possuídas, o desejo reprimido 
e as insinuações, dentre outros, podem ser vistos sob o prisma 
da ironia e do sarcasmo. Um dos aspectos mais criativos de 
James é colocar na novela a possibilidade de várias leituras 
não conclusivas: os fatos da narrativa seriam o produto da 
imaginação vitoriana reprimida, representada pela governanta? 
Seria ela e sua imaginação uma representação do neurótico? 
Estariam os eventos fantásticos realmente acontecendo – neste 
caso, a maldade não seria apenas produto da imaginação, mas, 
sim, fatos do enredo? Ou ainda: poderíamos ler a novela como 

3 Para uma análise da recepção crítica da novela, ver http://www.
turnofthescrew.com/, acessado em 15/11/2015. 

4 Para um estudo sobre os primórdios da psicanálise, ver http://www.
unicesumar.edu.br/prppge/pesquisa/epcc2007/anais/mayara_andrade_
leandro.pdf, acessado em 1/11/2015.

http://www.turnofthescrew.com/
http://www.turnofthescrew.com/
http://www.unicesumar.edu.br/prppge/pesquisa/epcc2007/anais/mayara_andrade_leandro.pdf
http://www.unicesumar.edu.br/prppge/pesquisa/epcc2007/anais/mayara_andrade_leandro.pdf
http://www.unicesumar.edu.br/prppge/pesquisa/epcc2007/anais/mayara_andrade_leandro.pdf
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uma grande paródia (irônica) do gênero gótico? Todas essas 
questões possibilitam que a novela seja lida como uma paródia 
do gótico, onde as incertezas do medo se transformam em 
dúvidas intelectuais suscitadas pelo texto.

Além da longa lista de textos críticos sobre a novela, A 
Volta do Parafuso obteve, ao longo do século XX, pelo menos 
onze adaptações para o cinema e para a TV, tais como: Os Inocentes 
(1961, dirigido por Jack Clayton), A Outra Volta do Parafuso (1999, 
dirigido por Atony Aloy), Em Um Lugar Escuro (2006, dirigido 
por Donato Rotunno), além de duas produções para a TV (1976 
e 1999), sendo a mais recente delas produzida pela BBC, ambas 
homônimas. O grande interesse pela novela, independentemente 
do contexto de seus leitores, poderia ser associado às aberturas 
do enredo, em que perguntas sobre a verdade dos fatos diegéticos 
ficam deliberadamente sem respostas. A ambiguidade do texto 
de James engendra a curiosidade intelectual de seus leitores ao 
mesmo tempo em que recupera uma das mais antigas emoções 
humanas, o medo. A medida exata desta equação poderia explicar 
parte de nosso interesse pelo enredo e também parte de nosso 
prazer (não apenas intelectual, mas também emocional). As 
perguntas que temos sobre as visões da preceptora/governanta, 
as súbitas aparições dos mortos, Quint (Peter Wyngarde) e Jessel 
(Clytie Jessop), a cuidadosa evolução da relação da narradora 
com Miles (Martin Stephens) e Flora (Pamela Franklin), duas 
crianças aparentemente inocentes, a sugestiva repressão sexual 
imposta pelo contexto vitoriano inglês, o estado psíquico da 
narradora, bem como seu suposto estado de desequilíbrio mental 
e a narrativa em mise-en-abyme – com um narrador externo e 
outro interno, além da figura do escritor implícito – contribuem 
para a riqueza da novela de James. Um texto com aberturas e 
possibilidades múltiplas se adequaria a uma adaptação fílmica? 
O trabalho em tela apresenta uma análise do filme, Os Inocentes, 
roteiro de Truman Capote e William Archibald e direção de Jack 
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Clayton, buscando explorar as ricas significações engendradas 
pelo cinema em relação às aberturas interpretativas da novela 
de James.5

A sequência inicial do filme anuncia uma cuidadosa leitura 
da obra de James e também estabelece um eixo de leitura para o 
filme, onde a sexualidade sugere ser a tônica. Gostaria de focalizar 
aqui alguns elementos que contribuem para a centralidade de três 
temas da narrativa fílmica: (1) a sexualidade da governanta, Miss 
Giddens (Deborah Kerr); (2) sua relação imaginativa com o mundo 
e (3) a relação de classes, característica de diversos romances 
da literatura inglesa. A partir do flashback inicial do filme, em 
que temos um fade-in do rosto da governanta em sua primeira 
entrevista com o seu futuro patrão, o Tio (Michael Redgrave), em 
seu escritório em Londres, a câmera mantém um distanciamento 
dos personagens, apresentando-se de forma fluida. Em vários 
planos e contra-planos, observamos as reações de Miss Giddens 
às palavras do Tio das crianças. A lateralidade da câmera e o 
enquadramento em plano médio nos distanciam da personagem 
feminina. Igualmente importante são os ângulos baixos utilizados 
para enquadrar a figura do Tio, aumentando a sua estatura e 
poder frente a governanta. A câmera revela as reações de Miss 
Giddens, que parece fascinada pela figura do Tio. Paralelamente à 
fotografia e à montagem, que fluidamente reconstrói as reações dos 
personagens, os diálogos entre os dois são sugestivos do poder de 
sedução da figura masculina: sua primeira pergunta à Giddens, “ A 
Senhora é uma pessoa de imaginação?” parece induzir o espectador 
(e Miss Giddens) a acreditar que ele estaria interessado a fazê-la se 
apaixonar por ele de forma platônica. Subsequentemente à pergunta 
inicial, ele afirma “que é egoísta” e que “em hipótese alguma deseja 
ser incomodado”, além de exigir dela “total confiança”, ou total 

5 Para uma análise de óperas baseadas em A Volta do parafuso, ver Linda 
Hutcheon. Uma Teoria da Adaptação, p. 54. 
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subserviência. Juntamente com estas palavras, ele a elogia até que, 
ao se despedir, a proximidade física entre eles, em plano médio, 
apresenta-se ao espectador como uma promessa de amor. As 
palavras do Tio, os olhares trocados e a expressão de encantamento 
de Miss Giddens denotam a fascinação que ele exerce sobre ela. 
Em sequências posteriores, o encantamento de Giddens vai se 
estender metonimicamente pela casa de campo em Bly, da qual ele 
é o único proprietário. 

As meias palavras da sequência inicial no escritório e a 
influência do Tio sobre Giddens, de forma inconsciente, são 
substituídas pelo diálogo direto de Giddens com a empregada 
da casa, Mrs. Grose (Meg Jenkins), assim que Giddens chega 
à residência de Bly. A sequência da chegada revela a riqueza da 
câmera como um narrador silencioso, mas poderoso, sendo capaz 
de demonstrar a grande influência exercida pela figura do Tio no 
inconsciente de Giddens. Mrs. Grose, ao perceber o interesse de 
Giddens pelo Tio, revela suas impressões sobre ele como sendo 
um sedutor de longa data. Enquanto o diálogo entre as duas 
empregadas se desenvolve, vimos Giddens em plano médio a 
observar a casa em estado de admiração: em um travelling, Giddens 
visita o espaço da casa, as flores, os móveis e amplitude da sala. Ao 
perguntar a Mrs. Grose como era a antiga governanta, Giddens se 
depara com um espelho oval, ao se levantar, e se examina, como 
se estivesse se certificando de sua própria beleza em comparação 
com a da finada Miss Jessel. Silenciosamente, a câmera registra o 
efeito da beleza e riqueza da casa na imaginação de Giddens. 

Não são raros os exemplos de romances em que questões 
de classe se misturam com súbitos interesses amorosos, como se 
estes pudessem ser o trampolim para a ascensão social. A obra 
de Jane Austen é ilustrativa. Igualmente, o romance Reparação, de 
Ian McEwan, publicado em 2001, e sua adaptação para o cinema 
em Desejo e Reparação, lançado em 2007, dirigido por Joe Wright, 
rearticulam, em uma linguagem metaficcional, a luta de classes na 
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literatura e cultura inglesa. O filme Os Inocentes parece recuperar 
esta chave de leitura da novela de James ao nos propor uma análise 
das atitudes de Giddens. A câmara não está apenas registrando os 
eventos diegéticos, ela também lança luz ao perfil psicológico de 
Giddens, sua obsessão em chamar a atenção do patrão e seu desejo 
íntimo em manter contato com ele. Não pareceria estranho, desta 
maneira, pensarmos no desejo como o elemento da narrativa 
que move Giddens a persistir com a ideia das aparições, como 
espécie de desejo sexual reprimido que insiste em retornar. O 
mesmo desejo e repressão que está na base da literatura gótica, 
com seus conventos, submundos, castelos, masmorras, símbolos 
do inconsciente, precisa ser reprimido, escondido ou represado. 
Os Inocentes apresenta também um universo infantil habitado 
por monstruosidades, meias palavras, repressão sexual e lugares 
escondidos de toda sorte. Nada sabemos sobre o que realmente 
ocorreu com Miles para ser expulso do colégio em que era interno, 
ou sobre a malícia de Quint, essa última, apesar de nunca nos ser 
mostrada, é invasiva e parece influenciar todo o tipo de imaginação. 
Nesse sentido, tanto a novela como o filme se baseiam no que 
não é mostrado, mas apenas sugerido. A grande imaginação de 
Giddens, anunciada pelo Tio, é o componente necessário para 
que a protagonista nos leve pelos elementos do gótico. Afinal, 
foi tudo imaginação? James estabelece aqui uma poderosa chave 
de leitura para o gótico: a causa ausente é mais poderosa que 
qualquer indício dos fatos diegéticos. Não obstante, ao revelar que 
a causa das aparições reside na protagonista e seu inconsciente, 
tanto James como Clayton parodiam o gótico, expondo os seus 
elementos mais óbvios relacionados ao medo como falsas provas: 
o cenário, as aparições, os fantasmas são elementos ludibriadores 
do espectador/leitor criados por Giddens.

A figura do Tio poderia ser uma espécie de símbolo 
paterno, desejado por Giddens, desde sua primeira aparição. 
E, de fato, para os serviçais da casa, a figura dele é onipotente 
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e onipresente: o elemento ausente desejado e que ativa a 
imaginação neurótica de Giddens. Ao mesmo tempo em que o 
Tio seria a figura totêmica, toda poderosa, e claramente associada 
à imagem de um pai (ele dá as ordens a Giddens, de como ele 
deverá permanecer onipotente em sua imaginação); mas ele 
também corresponde a um tabu – ele é aquele de quem ninguém 
se aproxima com receio de quebrar as regras estabelecidas. E de 
fato, o “Tio” não deseja qualquer aproximação com Giddens, 
deseja apenas dominar sua imaginação. Em seu ensaio “Totem e 
Tabu”, Freud define o tabu da seguinte forma:

‘Tabu’ é um termo polinésio. É difícil para nós encontrar uma 
tradução para ele, desde que não possuímos mais o conceito que 
ele conota. A palavra era ainda corrente entre os antigos romanos, 
cujo ‘sacer‘ era o mesmo que o ‘tabu’ polinésio. Também o 
‘ayos’, dos gregos e o ‘kadesh’ dos hebreus devem ter tido o 
mesmo significado expressado em ‘tabu’ pelos polinésios e, em 
termos análogos, por muitas outras raças da América, África 
(Madagascar) e da Ásia Setentrional e Central. O significado de 
‘tabu’, como vemos, diverge em dois sentidos contrários. Para 
nós significa, por um lado, ‘sagrado’, ‘consagrado’, e, por outro, 
‘misterioso’, ‘perigoso’, ‘proibido’, ‘impuro’. O inverso de ‘tabu’ 
em polinésio é ‘noa’, que significa ‘comum’ ou ‘geralmente 
acessível’. Assim, ‘tabu’ traz em si um sentido de algo 
inabordável, sendo principalmente expresso em proibições e 
restrições. Nossa acepção de ‘temor sagrado’ muitas vezes pode 
coincidir em significado com ‘tabu’. (“Totem e tabu e Outros 
trabalhos”disponível em http://www.planonacionaldeleitura.
gov.pt/clubedeleituras/upload/e_livros/clle000164.pdf, 
acessado em 15/11/2015).

A figura masculina do Tio estabelece conotações do 
sagrado e do consagrado, tanto pela sua classe social, inatingível 
para Giddens, como pela sua capacidade de seduzir seus 
subalternos; mas também é figura misteriosa, pois é claramente 
a causa ausente, inabordável e proibitiva da narrativa. A leitura 
do romance gótico que A Volta do Parafuso nos proporciona está, 
assim, mais próxima de uma problematização de seus elementos 
sobrenaturais do que de uma celebração. Nesse sentido, podemos 

http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/clubedeleituras/upload/e_livros/clle000164.pdf
http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/clubedeleituras/upload/e_livros/clle000164.pdf
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entender que os aspectos psicológicos que movem a narradora se 
sobreponham aos elementos sobrenaturais da narrativa, muito em 
voga com os discursos que Henry James dispunha em sua época, 
mais especificamente o discurso da psicanálise. Aproximadamente, 
meio século depois, Jack Clayton soube aproveitar o cinema e 
seus recursos técnicos para revelar a importância do anonimato 
da câmera que, silenciosamente, nos faz sempre voltar à causa 
ausente: o desejo de Miss Giddens, algo proibitivo e reprimido 
para uma sociedade vitoriana inglesa. Este ensaio buscou analisar 
algumas das possibilidades da obra de Jack Clayton em sua leitura 
de A Volta do Parafuso. Fica aqui o convite para que o leitor e o 
espectador descubram a riqueza destes textos.
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O imaginário gótico 
de Tim Burton

Daniel Serravalle de Sá (UFSC)1

O universo criativo de Tim Burton costuma combinar elementos 
do horror e do humor para explorar questões relacionadas à dualidade 
da ligação entre vida e morte, evidenciando o paradoxo de que não pode 
existir uma sem a outra. A lenda do cavaleiro sem cabeça / Sleepy Hollow 
(1999) e Sombras da noite / Dark shadows (2012) são exemplos de filmes 
que focam a temática da vida e da morte como aspectos inerentes à 
experiência humana, demonstrando o interesse que o diretor americano 
nutre pelo lado mais obscuro da psique e da existência.

Não se trata de uma obra pessimista ou depressiva, como pode 
parecer pela descrição acima, mas de uma obra que manifesta um fascínio 
pela representação de mundos paralelos, onde vivos e mortos coexistem 
em espaços marcados por múltiplas expressões de dualidade e que se 

1 Daniel Serravalle de Sá é Professor Adjunto do Departamento de Língua e 
Literatura Estrangeiras da Universidade Federal de Santa Catarina. Possui 
Mestrado em Studies in Fiction na University of  East Anglia (2005), Mestrado em 
Estudos Linguísticos e Literários em Inglês, Universidade de São Paulo (2006) 
e Doutorado em Latin American Cultural Studies, na University of  Manchester 
(2010). Tem experiência nas áreas de Literatura e Cinema, atuando principalmente 
nos seguintes temas: teoria e crítica literária e cultural, literatura e história, análise 
de filmes. Nos últimos anos, tem escrito sobre o gótico e suas manifestações em 
diferentes contextos culturais.
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relacionam ora por oposição ora por justaposição. Tal capacidade 
de interpretar o mundo operando com diversas ambivalências 
exprime uma vontade de burlar as convenções daquilo que as 
pessoas entendem como “normalidade”. Burton, frequentemente, 
inverte os ditos valores convencionais, por exemplo, encenando 
o mundo dos vivos como um lugar triste e hipócrita enquanto o 
mundo habitado pelos mortos e fantasmas se apresenta como um 
lugar colorido e festivo, esse é o caso de Os fantasmas se divertem / 
Beetlejuice (1988) e A noiva cadáver / Corpse bride (2005).

As histórias que Burton narra em seus filmes, a maneira 
como ele as constrói, proporciona uma miscelânea de situações 
engraçadas, mórbidas, melodramáticas, patéticas, que parecem 
dizer que negar ou ignorar o fato de que toda vida tem um fim, 
revela uma tremenda falta de imaginação, a qual tem o efeito 
paradoxal de tornar a vida “sem vida”.

Enquanto a arte e a imaginação de Tim Burton possuem 
uma forte marca individual, muitos de seus filmes colocam-
se conscientemente dentro de uma tradição narrativa muito 
particular de contar histórias, a qual possui um inventário de 
objetos e situações bem estabelecidas: a literatura gótica. O 
imaginário gótico se caracteriza por sua fascinação com o lado 
obscuro, desconhecido ou inexplorado da experiência humana, 
são narrativas que, em geral, exploram o mundo sobrenatural e a 
inevitabilidade da morte. Todavia, enquanto alguns textos góticos 
representam a morte em termos de destruição e aniquilamento (o 
oposto da vida) outros buscam conectar vida e morte como duas 
faces de experiência humana.

 Mesmo que Burton não tenha lido os romances góticos 
fundacionais, escritos na segunda metade do século XVIII, 
na Inglaterra, é possível observar, através de mecanismos de 
transmissão histórica, que certas imagens, temas e técnicas 
específicas, originárias desse tipo de ficção, sobrevivem em 
sua obra, de modo que se pode dizer que Burton tem uma 
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“sensibilidade gótica”. Para criar seu estilo individual, ele mistura 
essa herança do gótico literário com elementos ecléticos da cultura 
popular, na maior parte dos casos provenientes do cinema, da 
televisão e da literatura popular americana das décadas de 1950 
e 1960. Assim, a intertextualidade é o principal elemento criador 
de sentidos na obra de Burton. Entre algumas das apropriações 
textuais que alimentaram sua imaginação e que exerceram um 
papel determinante no conjunto de sua obra, observam-se filmes 
de monstros japoneses, filmes de terror ditos B, filmes de ficção 
científica, imagens de livros do Dr. Seuss e a técnica de stop motion 
de Ray Harryhausen.

Não obstante, a centralidade do gótico enquanto modelo 
narrativo é algo profundamente enraizado na obra de Tim Burton, 
e isso já pode ser visto nos curtas metragens de início de carreira, 
Vincent (1981) e Frankenweenie (1982), cuja essência e princípios 
orientadores se estendem por toda sua filmografia posterior. Em 
Batman (1989) e Batman: o retorno / Batman returns (1992) a mise-
en-scène é um artifício definidor do filme, o cenário e atmosfera 
soturna de Gotham City são exemplares da ligação do cineasta 
com o gótico, substanciando elementos que consolidariam o 
estilo característico de Burton no futuro.

A temática gótica do herói desajustado com a sua 
realidade, vivendo quase sempre situações de isolamento devido 
a sua diferença, em geral, tem como cerne dessa inadequação 
questões relacionadas à sociedade ou à família. Isso pode ser visto 
em Edward, mãos de tesoura / Edward scissorshands (1990), a estranha 
criatura que transforma a rotina tediosa de uma comunidade. 
Burton exibe uma simpatia incondicional por todas as figuras que 
são de alguma forma marginais e as usa como sátira iconoclasta 
da normalidade.

A presença do gótico nos filmes de Burton é definidora 
e exerce influência até mesmo nos filmes que não apresentam 
narrativas de contornos góticos bem definidos. Em Ed Wood 
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(1994) uma evidente homenagem ao gótico é feita através de um 
ator que personifica Bela Lugosi, o eterno Drácula. Todavia, é 
principalmente por meio da caracterização fúnebre dos ambientes, 
dos elementos visuais lúgubres e segredos pessoais que, até certo 
ponto, a conexão entre esse filme e o gótico pode ser estabelecida. 
Há uma vertente da ficção gótica que não se vale do terror 
psicológico, da apreensão e do medo sugerido, ao invés disso, 
apresenta o nervo exposto, o grotesco e o horror explícito para 
atrair leitores para o mundo que está sendo representado. Nesse 
sentido, há traços góticos em filmes insuspeitos como Marte ataca! 
/ Mars attacks! (1996), no qual uma ameaça alienígena desencadeia 
a carnificina indiscriminada de quase todos os personagens do 
filme. Embora Peixe grande e suas histórias maravilhosas / Big fish 
(2003) deva mais aos contos de fadas do que ao gótico, a presença 
de personagens insólitos e de florestas aterradoras sugere uma 
marca gótica, ainda que menos pujante. Até mesmo em A fantástica 
fábrica de chocolate / Charlie and the chocolate factory (2005), o gótico 
ecoa nos conflitos internos de Willy Wonka, assombrado pelas 
memórias e traumas de infância infringidos por seu pai dentista. 
A disposição para a matança (e um retorno ao gótico clássico) 
reaparece em Sweeney Todd (2007), onde o sangue derramado tinge 
de vermelho o clima cinzento de Londres.

Batman, Willy Wonka e Sweeney Todd são personagens 
que lutam para construir uma identidade coerente para si mesmos, 
seus conflitos pessoais emergem de problemas relacionados a 
sofrimentos passados, os quais remetem à brutalidade subjacente 
à natureza humana e à questão dos demônios pessoais. A seguir, 
oferece-se uma discussão mais detalhada acerca do filme O 
estranho mundo de Jack / The nightmare before Christmas (1993) exibido 
numa sexta-feira, dia 25 de novembro, na última sessão de 2011 
do projeto Cinema, Chá e Cultura. 
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A subversão do Natal em 
O estranho mundo de Jack

O estranho mundo de Jack pode ser considerado uma das 
obras que melhor expressa o estilo de Burton. O filme é um 
musical e uma animação que se utiliza de marionetes e da técnica 
de stop motion. Dirigido por Henry Selick, Tim Burton trabalhou 
nesse longa metragem apenas como produtor, em parceria com 
a Disney. As marionetes utilizadas no filme são articuladas e 
muito expressivas, resultado da excelente qualidade técnica. 
O personagem principal, Jack Skellington, contou com uma 
produção de 150 cabeças removíveis para exprimir toda a gama 
de sentimentos necessários à realização do filme, seus meneios 
elegantes fazem o espectador esquecer que a movimentação 
fluida que vemos nas telas é o resultado de animações feitas a 
partir de fotografias, um processo complexo e laborioso. A trilha 
sonora, assim como as vozes de diversos personagens, inclusive a 
de Jack quando canta, foram feitas pelo músico Danny Elfman. O 
elenco de vozes inclui, ainda, Chris Sarandon, Catherine O’Hara, 
William Hickey, Ken Page e Glenn Shadix.

Trata-se de um filme que oferece uma visão singular da 
festa de Natal, misturando-a com elementos do Dia das Bruxas. 
A história pressupõe a existência de mundos paralelos, onde a 
“terra dos feriados” coexiste com o mundo como conhecemos. 
O filme narra a história de Jack Skellington, o rei abóbora da 
cidade do Halloween, que, certo dia, se depara com Christmas 
Town, a cidade do Natal. Enquanto a primeira cidade se 
especializa na comemoração do Dia das Bruxas a cada ano, a 
outra celebra o Natal.

Cansado de repetir sempre as mesmas coisas todos os anos 
para celebrar o Dia das Bruxas, Jack anseia por algo diferente para 
tirá-lo do marasmo. Ele fica tão impressionado com a ideia da festa 
natalina, com a felicidade, a cantoria e a disposição que encontrou 
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na cidade do Natal que, ao regressar para sua cidade, ele tenta 
explicar e compartilhar com seus súditos tudo o que viu e ouviu 
sobre o sentimento natalino. O problema é que Jack compreendeu 
mal tudo aquilo que presenciou, inclusive, não compreendeu o 
nome do Papai Noel / Santa Claus e, ao recontar sua história, os 
nomes se confundem e todos passam a chamá-lo de Papai Cruel / 
Sandy Claws. Nem Jack nem nenhum outro morador da cidade do 
Halloween é realmente capaz de entender o espírito do Natal.

O tempo passa e Jack segue desassossegado e insatisfeito 
com a rotina, até que uma ideia maquiavélica o toma de assalto: ele 
decide sequestrar o Papai Noel e encenar o Natal à sua maneira, e 
toda a cidade do Halloween ficará encarregada dos preparativos. 
Apesar das advertências de Sally, uma boneca de pano e seu 
potencial par romântico, Jack sequestra o Papai Noel com ajuda 
do bizarro trio de ajudantes Lock, Shock e Barrel. Tentando 
desfazer a confusão, Sally vai soltar o Papai Noel, que está sendo 
mantido refém no covil do Bicho Papão / Oogie Boogie, mas 
acaba sendo capturada, tornando-se prisioneira também.

Na noite de Natal, Jack tenta substituir o Papai Noel e 
sai para distribuir os presentes nefastos feitos por seus súditos. 
Entretanto, como seu conceito de Natal é estranho para todos 
que o comemoram, o que se dá é uma subversão da festa natalícia, 
que adquire um caráter sinistro e cômico. Jack consegue apenas 
espalhar medo e pânico com sua aparência horripilante e presentes 
inusitados. Após ter seu trenó abatido pela polícia, a história de 
Jack encontra seu caminho para um final feliz. Num momento de 
lucidez, ele percebe o mal que causou e também como foi errado 
tentar ser uma pessoa que ele nunca foi. Jack retorna para a cidade 
do Halloween e consegue salvar Sally e o Papai Noel, que retorna 
para o mundo das pessoas a tempo de colocar as coisas em ordem 
e fazer o Natal acontecer.

A ornamentação exuberante presente no filme e a 
artificialidade da mise-en-scène evidencia uma rejeição consciente de 
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Burton ao realismo narrativo, conectando o filme ao imaginário 
sobrenatural e extraordinário que caracteriza o gótico. A narrativa 
é relativamente de fácil compreensão e a mistura do macabro com 
o ingênuo permite que as crianças apreciem o filme sem ficarem 
perdidas e nem entediadas. O estranho mundo de Jack é um filme para 
toda a família, mas os mais jovens podem se assustar um pouco 
com os habitantes monstruosos, e ao mesmo tempo cômicos, da 
cidade do Halloween. O humor mais refinado é destinado aos 
adultos que irão projetar suas próprias experiências e sentimentos 
de inadequação nas figuras canhestras do filme e provavelmente 
rir de uma infância que julgavam ter deixado para trás.

Tim Burton busca reduzir a narrativa de O estranho mundo 
de Jack aos seus aspectos essenciais, assim como acontece nos 
contos de fadas tradicionais. O cineasta opta por uma história de 
desenvolvimento simples e diretamente ligada às emoções básicas 
do comportamento humano, pois estas possuem um grande 
poder de fixação na memória dos espectadores. As imagens 
fortes, a noção de perigo iminente, o conjunto de imagens e 
símbolos que Burton utiliza trabalham para a criação de uma 
estética gótica com marcas pessoais. Os elementos góticos nos 
filmes de Tim Burton são fundamentalmente transmitidos através 
de três conceitos básicos: a caracterização do espaço e objetos, a 
atmosfera soturna e a construção dos personagens. Os aspectos 
visuais são elementos estruturantes nesse e em outros filmes 
de Burton, operando como forma de introduzir componentes 
desencadeantes da narrativa ou como forma de induzir estados 
de espírito. Por exemplo, a aparição de um objeto visual como 
uma teia de aranha insinua a presença de que algo tenebroso ou 
fantasmagórico está por vir, ainda que tal prenúncio possa ser 
deliberadamente enganoso.

Em relação à caracterização do espaço, Burton geralmente 
se vale de mansões, ruínas, cemitérios, labirintos, escadarias, além 
de outros ambientes arquitetônicos para obter efeitos relacionados 
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ao sobrenatural. A aparição cumulativa desses espaços funciona 
no sentido de construir um conjunto de impressões subjetivas, 
provocadas ou intensificadas pela atmosfera do filme e pela 
interpretação dos acontecimentos. Em O estranho mundo de Jack, 
o rei abóbora habita um castelo (símbolo central do gótico) 
que transmite ao espectador uma percepção visual de impacto 
emocional, exercendo a função dramática de causar estranheza ou 
apreensão na audiência.

Um aspecto relacionado à atmosfera dos filmes, e de 
extrema relevância na literatura gótica, diz respeito ao modo como 
o interesse pela história que está sendo contada depende de uma 
construção narrativa que mantém o suspense e a ambiguidade 
em alta, conduzindo leitores e espectadores a um desfecho que 
poderá ou não desfazer essa atmosfera tensa. Jogos de luz e 
sombra (chiaroscuro), manifestações ou sugestões da presença 
do sobrenatural, circunstâncias estranhas ou emocionalmente 
complexas, situações de isolamento, são alguns artifícios que 
contribuem para a elaboração de atmosferas lúgubres. A 
atmosfera de um filme diz respeito à imersão no universo ficcional 
e ao acompanhamento dos personagens em suas hesitações e 
devaneios. Logo, o objetivo é priorizar o desenvolvimento da ação 
através da criação de ritmos e perspectivas que possam despertar 
reações emocionais, por exemplo, predispondo à suspensão da 
verossimilhança em face ao que parece impossível.

Em relação à construção dos personagens, em meio à 
diversidade de vozes enunciadoras que constituem a caracterização 
dos personagens, temos uma inclinação ao favorecimento da 
perspectiva das figuras marginais, os personagens com dificuldades 
de inserção social. Além disso, Burton costuma introduzir em 
suas narrativas personagens que possuem uma aparência estranha 
ou desagradável, mas que, ao mesmo tempo, têm uma natureza 
amável e generosa. Esse recurso tem como objetivo criar confusão 
na identificação do real, pois nem sempre o que é bonito é bom, 
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nem sempre o feio é mau. Outro tipo comum de personagem em 
Tim Burton é o anti-herói, ele é criativo e tem boas intenções, mas 
pode ser desastrado e tomar péssimas decisões por ser inexperiente 
e ingênuo, a tendência para a caricatura dos personagens é mais um 
fator que aproxima Tim Burton do imaginário gótico.

Historicamente, uma das funções da literatura gótica foi 
expandir os horizontes dos padrões sociais vigentes, desafiando 
a ordenação racional do mundo e liberando o caminho para a 
expressão dos sentimentos e emoções (que posteriormente seria 
uma bandeira do Romantismo). Em outras palavras, o gótico 
literário amplia o sentido da realidade e seu impacto sobre o ser 
humano. Ao expor as deficiências da lógica de normatização da 
vida cotidiana, os filmes de Burton se enquadram na tradição 
gótica de artistas que valorizam o sentimento sobre a razão.

Pode se pensar que, subjacente aos filmes de Burton, há 
uma intenção moralizante acerca da necessidade de aceitar e, se 
possível, compreender a diferença entre as pessoas, principalmente 
em relação àquelas que fogem do padrão da “normalidade”. 
Todavia, se não for possível aceitar e compreender, o indivíduo 
diferente não deve ser julgado, mas deixado em paz, pois, de 
fato, existem pessoas que não se enquadram nas convenções 
ou moldes sociais vigentes, e não se deve esperar que o façam. 
Seus filmes desafiam a categorização fácil ou simplista acerca dos 
indivíduos que não se adaptam à sociedade. A moral subjacente é: 
o ser humano é complexo, ambíguo e único e deve ser respeitado 
nas suas diferenças.
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A máquina do tempo: 
Uma discussão da 
teoria da relatividade

Marcelo Girardi Schappo (IFSC)1

A Escolha do Tema

Após o convite para participar de um evento do projeto 
Cinema, Chá e Cultura, refleti por algum tempo sobre qual seria um tema 
de física adequado e motivador para tratar com o público do evento 
e acabei optando pela viagem no tempo no filme A máquina do tempo (The 
time machine, Simon Wells, 2012). A razão da escolha está relacionada 
ao fato de que a maioria das pessoas, em algum momento da vida, já 
se questionou, ou virá a questionar, sobre a possibilidade de viajar no 
tempo: seja em decorrência de querer viver algum momento passado 
novamente, seja por uma nova oportunidade de tomar decisões que 

1 Marcelo Girardi Schappo é doutor em Física Atômica e Molecular e professor 
efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa 
Catarina (IFSC), atuando no câmpus São José. Além do interesse pelo ensino de 
física nos diversos níveis da educação, também participa e coordena projetos de 
extensão, na área de divulgação científica e popularização da ciência, e projetos 
de pesquisa, na área de interações da radiação com a matéria, tema do seu 
trabalho de mestrado e doutorado.
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julga equivocadas atualmente, ou seja pela simples curiosidade de 
observar o que o futuro reserva a si mesmo ou à humanidade: 
curas de doenças, evolução da ciência, o futuro dos netos, etc. 
Peço licença aos meus nobres colegas físicos para deixar de lado 
a linguagem científica e acadêmica que usamos, na esperança de 
cumprir o desafio que me foi proposto para este texto.

Um reflexo do interesse das pessoas pelas viagens 
temporais aparece no próprio cinema: diversos filmes já foram 
produzidos com este pano de fundo, explorando possibilidades 
para as viagens, para os viajantes, e fornecendo mais ideias 
para mexer com o imaginário popular. Dentre eles, alguns bem 
conhecidos ultimamente são O efeito borboleta I, II e III (The butterfly 
effect, Eric Bress e J. Mackye Gruber, 2004, 2006 e 2009), O som 
do trovão (The sound of  thunder, Peter Hyams, 2005) e Interestelar 
(Interstellar, Christopher Nolan, 2014).

Além disso, uma das teorias físicas mais famosas para o 
público geral, atualmente, talvez seja a Teoria da Relatividade, 
desenvolvida pelo físico Albert Einstein, em 1905. Usando os 
conceitos e ideias dela, conseguimos, hoje, fornecer uma resposta 
sobre as possibilidades de viagem no tempo. Vale salientar que essa 
resposta pode vir a mudar no futuro, afinal a ciência é um processo 
em constante evolução, no qual teorias novas e reformulações de 
antigas são possíveis e, mais do que isso, incentivadas.

Este filme serviu, portanto, para discutir pontos da teoria 
da relatividade com base nas explicações que estão por trás do 
fenômeno da viagem no tempo2.

2 Agradeço ao público pelas discussões frutíferas no debate sobre o tema, 
e agradeço também a revisão deste texto feita pelos meus colegas físicos 
Maurício Girardi Schappo, Vinícius Jacques e Humberto Oliveira. Sem 
dúvida, seus comentários foram de grande valia.
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Breve Resumo do Filme

É uma história motivada pelo amor. Um cientista e 
professor vê sua noiva morrer nas mãos de um disparo acidental 
de um assaltante. Inconformado, constrói uma máquina do tempo 
no intuito de voltar ao passado e tentar, de alguma forma, reverter 
os acontecimentos daquela fatídica noite. Apesar do professor 
mudar o itinerário do passeio com a noiva, ela acaba sendo vítima 
de um acidente e torna a falecer. Ele conclui, então, que a resposta 
para a impossibilidade de salvar sua noiva não está em sua época 
e se motiva a buscar respostas no futuro. O cientista viaja do seu 
tempo atual, ano 1889, para além do ano 800.000, encontrando o 
planeta dominado por duas raças distintas, os Elois e os Morlocks: 
os primeiros vivem pacificamente sobre a Terra e acabam servindo 
de presas para os segundos, que se adaptaram para viver no 
subterrâneo do planeta. A resposta é finalmente encontrada: o 
cientista construiu a máquina do tempo somente porque a sua 
noiva morreu e, por esta razão, ao usar o aparelho na tentativa de 
salvá-la, estaria gerando um paradoxo de causalidade na natureza.

O filme é baseado no livro de ficção científica de mesmo 
título, escrito por H. G. Wells, cuja primeira edição é de 1895 
e que já ganhara uma primeira versão cinematográfica em 1960.

Discussões Físicas

A primeira discussão após o filme foi a apresentação das 
razões pelas quais o escolhi (descritas acima), na tentativa de 
provocar o público e trazer à tona os questionamentos pessoais 
que cada um já experimentou sobre o assunto. Além disso, os 
seguintes pontos foram apresentados ao longo de todo o debate, 
não necessariamente nessa ordem, mas vou explanar uma 
sistematização deles, na esperança de facilitar o entendimento 
do leitor.



46

Marcelo Girardi Schappo

Surgimento e Aplicabilidade 
da Teoria da Relatividade

A visão da humanidade sobre o mundo, o universo e os 
fenômenos que os governam mudou bastante a partir dos anos 
1900. Por volta deste ano, acreditava-se que nosso universo era 
infinito (sem fim, sem limites), eterno (sempre existiu e sempre 
existirá) e vazio (composto apenas pela nossa galáxia e mais 
nada). No campo da mecânica3, desde Newton, por volta do ano 
1600, já se tinha a ideia de que a velocidade de um corpo poderia 
aumentar de forma contínua e sem limites, desde que fosse 
impulsionado constantemente por uma força resultante diferente 
de zero. Esse corpo de conhecimento chamado mecânica clássica 
ou newtoniana é regido pelas Leis de Newton que aprendemos na 
escola com uma linguagem matemática mais básica. A mecânica 
newtoniana é bem sucedida ao explicar os fenômenos mecânicos 
cotidianos tanto daquela época quanto os atuais: descrição de um 
carro se deslocando, o equilíbrio de um quadro na parede ou de 
uma construção inteira de um prédio, o voo de um inseto ou de 
um avião, e é suficiente para colocar satélites em órbita.

Ao longo do século XX, no entanto, nosso entendimento 
desses processos mudou radicalmente e a razão foi o 
desenvolvimento iniciado por duas teorias de grande difusão no 
imaginário popular hoje: a mecânica quântica e a teoria da relatividade. 
Não é à toa que se denomina o período iniciado por elas, até os 
dias atuais, de física moderna ou contemporânea.

Sobre o universo, hoje sabemos que ele teve um início 
há 13,72 bilhões de anos e atualmente, encontra-se em expansão 
acelerada, contendo bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de 
estrelas. Pertencemos a um planeta rochoso em volta de uma estrela 

3 Mecânica é uma subdivisão do conhecimento físico para estudos de 
movimento e equilíbrio de corpos, fluidos e gravitação.
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qualquer, numa galáxia qualquer, num dos “cantos” do universo... 
Descobrimos, também, que as Leis de Newton da mecânica 
clássica não conseguem descrever e explicar os fenômenos que 
ocorrem no nível dos átomos e moléculas e também, não dá 
conta de eventos que ocorrem a velocidades próximas à luz e 
nem que envolvem as grandes quantidades de massa e grandes 
distâncias do universo. Para isso, as teorias bem sucedidas são as 
novas mecânicas do século XX: a mecânica quântica, para o mundo 
dos átomos e a mecânica relativística, para fenômenos de grande 
velocidade, grandes massas e grandes distâncias. No entanto, isso 
não significa que a mecânica newtoniana perdeu a validade. Ela 
continua valendo nos limites e situações discutidas anteriormente.

Neste texto, os temas tratados competem à teoria da 
relatividade especial ou restrita, pois é aquela que vai apresentar os 
argumentos e descrições que nos permitem fazer inferências 
sobre as viagens no tempo. Uma das consequências práticas 
dessa teoria que contradiz o esperado pela mecânica clássica é o 
que diz respeito à velocidade máxima atingida por um corpo em 
movimento: enquanto a clássica afirma que a velocidade máxima 
é indefinida e pode ser tão grande quanto se queira, a mecânica 
relativística demonstra, por meios que não serão tratados aqui, 
que qualquer corpo que possua massa jamais conseguirá alcançar 
uma velocidade maior ou igual à velocidade com que a luz se 
propaga no vácuo.

A Velocidade da Luz

A teoria da relatividade especial trata dos fenômenos que 
ocorrem quando um corpo se desloca com uma velocidade próxima 
ao limite da velocidade da luz no vácuo. De fato, alguns fenômenos 
relativísticos passam a ser significativos quando a velocidade atinge 
cerca de 10% do valor limite. Quanto vale a velocidade da luz? O 
valor é alto, bem alto quando comparado a qualquer outra velocidade 
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prática de que já ouvimos falar: 300.000km/s. Isso significa que se 
tivermos um raio de luz no vácuo, a cada 1 segundo ele deslocar-
se-á 300 mil quilômetros, o que seria a distância correspondente a 
sete voltas e meia ao redor do planeta Terra.

Caso você ache que essa velocidade não é tão grande assim 
para os limites da tecnologia humana atual, você está certo e errado 
ao mesmo tempo. Errado porque uma sonda enviada na década 
de 1970 pelos Estados Unidos e pela Alemanha para explorar o 
Sol a uma distância inferior à órbita de Mercúrio, a Hélios B, é um 
dos aparelhos mais rápidos já construídos pela humanidade. Ela 
atinge uma velocidade próxima de 70 quilômetros por segundo, 
o que corresponde a menos de 0,1% da velocidade limite. Isso 
mostra o quão longe estamos de colocar uma pessoa se movendo 
a uma velocidade próxima à da luz. No entanto, felizmente, você 
está certo quando vai para o mundo dos átomos e das partículas 
elementares da natureza: os aceleradores de partículas atuais 
conseguem fazer com que pequenos fragmentos da matéria 
atinjam velocidades bem próximas do limite da luz. Um exemplo 
é o acelerador LHC (Large Hadron Collider), localizado na fronteira 
entre França e Suíça, que consegue acelerar feixes de prótons4 a uma 
velocidade maior que 99,9% da velocidade da luz. Os objetivos de 
tais experimentos são diversos, dentre eles, destaca-se a geração 
de colisões de altas energias para fragmentar esses componentes 
e tentar responder de forma cada vez mais completa sobre o que 
compõe a matéria e o universo. 

Dilatação Temporal

Aqui reside o cerne da explicação do que seria a viagem 
no tempo do ponto de vista científico. Esse é o ponto principal, 

4 Prótons são partículas presentes, por exemplo, no núcleo dos elementos 
químicos.
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e para o qual peço especial atenção e mente aberta, pois foge 
completamente do que esperamos com o senso comum e nossas 
experiências cotidianas. Se julgar necessário, leia mais de uma vez, 
pode ajudar a se acostumar com a ideia. Passei por isso quando 
tive que aprender relatividade... Vamos tentar entender o processo 
com base na situação seguinte:

Imagine duas pessoas conversando numa mesa de bar, 
João e Maria. João está com um relógio novo que acabara de 
comprar antes do encontro e pede para ajustar a hora com o 
relógio de Maria. Suponha que eles ajustem os relógios de forma 
exata, com toda precisão possível: horas, minutos e segundos. 
Após ajustarem, João pede licença a Maria, levanta-se e vai para 
casa. No caminho, percebe que se esqueceu do celular na mesa 
e volta para pegar. Por sorte, Maria ainda está no bar, no mesmo 
lugar, terminando de comer os petiscos que pediram. A questão é: 
quando João retorna após sua saída momentânea, seu relógio ainda 
coincide com o relógio de Maria? Supondo que ambos os relógios 
estejam em perfeito estado de funcionamento, não há qualquer 
razão para acreditar que haverá diferença no valor indicado por 
João ou por Maria. Muito bem, estamos no âmbito da mecânica 
clássica, e é exatamente isso que percebemos no nosso cotidiano.

Agora vamos além: sairemos do domínio da mecânica 
clássica para chegarmos ao domínio das velocidades relativísticas, 
onde as leis que governam a mecânica são diferentes. Qual 
mudança teríamos que fazer na nossa situação hipotética? 
Precisamos colocar a viagem de ida e volta de João acontecendo 
a uma velocidade próxima a da luz no vácuo. Se ele conseguisse 
fazer isso, quando ele retornasse para o local onde Maria está, os 
relógios de ambos não seriam mais coincidentes. O horário no 
relógio de Maria seria maior do que o horário no relógio de João. 
Poderia acontecer de João sair às 21h do bar (mesmo horário de 
Maria) e, ao retornar, após viajar próximo à velocidade da luz, 
seu relógio marcar, por exemplo, 21h10min, enquanto o de Maria 
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seria 21h15min. Essa diferença na marcação do tempo é o que se 
chama, em física, de dilatação temporal, e o valor exato da diferença 
entre os relógios vai depender de dois fatores: a velocidade 
com que João se moveu (quanto mais rápido ele viajar, maior 
a diferença entre os relógios) e o intervalo de tempo que João 
mediu para seu deslocamento (quanto mais tempo João decidir 
ficar viajando a velocidades próximas à luz, maior a diferença com 
o relógio de Maria quando ele voltar).

Essa situação ilustra para os cientistas um resultado 
inédito até então: a forma como o tempo passa não é absoluta 
(igual para todos os observadores), mas sim relativa à forma 
como o observador se move pelo universo. Então por que não 
percebemos essa relação na prática cotidiana? O segredo é aquilo 
que já comentamos antes, ou seja, vivemos num mundo onde 
estamos sujeitos a velocidades muito pequenas em comparação 
com a velocidade da luz no vácuo e, por isso, os efeitos 
relativísticos não são percebidos.

Um destaque importante que costumam me perguntar 
quando dou palestra sobre o tema é se essa diferença temporal 
não é apenas “aparente” ou ocasionada por algum “erro” no 
mecanismo do relógio. Bom, por mais estranho e difícil que seja 
acreditar nisso, a resposta é “não, não é!”. Todos os processos 
(mecânicos ou biológicos) reagem, de fato, ao intervalo de tempo 
daquele observador com o qual estão relacionados, ou seja, no 
exemplo de João e Maria, no caso de altíssimas velocidades 
exemplificado, João envelheceu apenas 10 minutos, enquanto Maria 
envelheceu 15 minutos, uma diferença real de 5 minutos. Esse efeito 
de dilatação temporal corresponde a uma propriedade fundamental 
do que se conhece por “tempo” atualmente.

Para encerrar esta seção, preciso apenas comentar que 
o movimento a velocidades próximas a da luz não é a única 
forma de causar dilatação temporal, mas não vamos detalhar 
este assunto por entender que a descrição e análise feitas em 



A máquina do tempo

51

termos de velocidade são suficientes para explicar o que sabemos 
atualmente sobre as viagens no tempo.

Evidências da Teoria da Relatividade

Você pode estar imaginando, e com razão, como será 
que os físicos sabem disso, afinal acabei de defender que nossas 
melhores máquinas nos levam cotidianamente a velocidades muito 
inferiores ao que seria necessário para perceber esses efeitos. 
Bom, aqui entra um ponto importante nas teorias científicas: a 
sua validação é feita a partir de testes e medidas experimentais, e 
isso não é diferente com a relatividade. Experimentos envolvendo 
comparações do tempo medido por relógios de grande precisão 
(relógios atômicos) localizados um na superfície da Terra e 
outro numa viagem de avião, mostram que a dilatação temporal 
acontece. Experimentos envolvendo as partículas elementares 
com velocidades próximas à velocidade da luz nos aceleradores 
de partículas também só conseguem ser bem explicados quando 
as correções relativísticas são aplicadas. Além disso, os sinais 
de GPS (Sistema de Posicionamento Global) também são 
processados com base em cálculos relativísticos para poder 
manter a precisão de posição do usuário sobre o planeta. Esses 
são apenas alguns exemplos com uma mensagem bem forte: as 
ideias de relatividades não são baseadas em puro “achismo” ou 
misticismo, elas estão baseadas num corpo de conhecimento 
científico sólido e capaz de ser testado e demonstrado, sendo 
responsável pela explicação de diversos fenômenos da natureza: 
a teoria da relatividade.

O surgimento de novas evidências podem levar a 
reformulações das teorias. Com a relatividade, isso aconteceu 
recentemente, em 2011: físicos detectaram que neutrinos 
poderiam se mover mais rapidamente que a luz. Caso essa 
evidência fosse confirmada por outros laboratórios e outros 
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experimentos independentes, o conceito de velocidade limite 
precisaria ser revisto. Não aconteceu; o experimento original 
continha alguns erros e isso manteve a teoria da relatividade na 
forma como a conhecemos hoje.

Viagem no Tempo para o Futuro

Caso você não tenha percebido, o exemplo que dei na 
situação entre João e Maria é, justamente, o que se conhece por 
viagem no tempo atualmente. Naquele exemplo ilustrado, quando 
João retorna após viajar a velocidades próximas a da luz, ele viajou 
para o futuro 5 minutos, exatamente a diferença entre o tempo que 
passou para Maria e o tempo que passou para ele mesmo. Essa 
diferença pode ser mais significativa, dependendo dos fatores 
discutidos naquele momento. Então, aqui vai mais um exemplo, 
usando gêmeos5 desta vez: Cláudio e Carlos possuem, ambos, 20 
anos de idade no ano 2000. Cláudio embarca numa nave espacial 
e viaja a uma velocidade próxima de 75% da velocidade da luz no 
vácuo, com sua viagem durando, para ele, 10 anos. Carlos, que 
permaneceu na Terra, teve um intervalo de tempo medido maior, 
pela mesma discussão do relógio da Maria no exemplo anterior. 
Logo, assim que Cláudio retorna, o ano na Terra será 2025, 
calculado com base nos dados do exemplo. Conclusão: a idade 
de Carlos no retorno será 45 anos, enquanto Cláudio chega de 
viagem com apenas 30 anos. Conclusão: Cláudio, nosso viajante, 
está 15 anos no futuro.

Isso nos mostra que a viagem no tempo para o futuro é 
possível. Ela pode ser entendida tanto do ponto de vista teórico 
quanto a partir de evidências experimentais que a corroboram na 
prática. Incrível, não? Bem-vindo ao fantástico mundo da Física.

5 Esse exemplo costuma aparecer intitulado por “Paradoxo dos Gêmeos”.
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Viagem no Tempo para o Passado

É aqui neste ponto que as teorias começam a ficar bem 
mais complicadas, em especial, do ponto de vista prático. Quando 
pensamos em viagem ao passado, alguns paradoxos começam a 
surgir. Imagine a possibilidade de você voltar à época em que seus 
avós eram crianças e, então, matá-los. Sem dúvida você seria um 
cidadão bem malvado, mas nós teremos um problema sério para o 
“futuro”: se seus avós morreram, como você pode existir? Se não 
pode existir, como poderá voltar ao passado e matar seus avós? É, 
de fato, um problema. Essa situação fere um princípio chamado 
de causalidade. Talvez um caminho possível, proposto por Stephen 
Hawking, seja criar um sistema de proteção à cronologia, que não 
limitaria a ocorrência das viagens no tempo em si, mas sim o que 
um viajante poderia fazer no futuro ou passado. Por enquanto, 
nada de prático, apenas uma conjectura...

Então, o que temos? Em 1948, Kurt Gödel apresentou 
uma solução das equações de gravitação de Einstein onde é 
permitido, sob certas condições do universo (que até agora não 
foram observadas), um objeto, ou astronauta, viajar num círculo 
fechado não só de espaço, mas também de tempo, fazendo com 
que ele pudesse retornar contínuas vezes ao seu passado. Daí 
em diante, outras propostas teóricas surgiram: cilindros infinitos 
rotacionando e utilização de buracos de minhoca com aberturas 
separadas no espaço e no tempo.

Vou me permitir não alongar as discussões sobre viagem 
ao passado e não entrar nos detalhes dessas propostas teóricas, 
afinal, a mensagem deixada aqui é que, em tese, viajar ao passado 
não é proibido, mas o cenário atual dessa possibilidade, como 
talvez você tenha percebido, é bem diferente do relacionado às 
viagens para o futuro: ir ao passado ainda não passa de objeto 
de estudo e, algumas vezes, especulação, pois não temos medidas 
para corroborar este evento na prática.
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A Máquina do Tempo do Filme e 
a Máquina do Tempo Real

Quem assistiu às cenas do filme onde aparece a máquina 
do tempo construída pelo professor, pode acabar ficando confuso 
em relação a como ela funciona, ou se tem, de fato, algo a ver 
com a forma que conhecemos para viajar no tempo. A máquina 
é pequena, tem algumas partes que giram rapidamente e, quando 
atingem uma determinada velocidade de giro, o tempo começa a 
passar de forma diferente para o cientista dentro dela. A máquina 
em si nem mesmo sai do lugar.

Se tivéssemos que viajar no tempo com o que conhecemos 
atualmente sobre isso, a máquina real seria bem diferente desta 
apresentada no filme. Você consegue imaginar como ela deveria 
funcionar, tendo em vista o que discutimos até aqui? Se você 
pensou em algo como uma nave ou ônibus espacial, está correto. 
Viajar no tempo, para o futuro, de acordo com a forma apresentada 
neste texto, requer viajar com grandes velocidades, próximas à luz 
para o efeito ser significativo. Logo, ela não deveria ser muito 
diferente, em princípio, das naves que temos atualmente, salvo, é 
claro, algumas modificações que pudessem ocorrer na estrutura, 
materiais, sistema de propulsão, etc. Mas não deixaria de ser uma 
espaçonave. Já para o passado, como as metodologias são diversas 
e, ainda, teóricas, não vamos especular para figurar uma possível 
engenharia para essas máquinas, mas, de qualquer forma, é 
preciso ter em mente que não seria necessariamente igual a esta 
apresentada no filme. Vale lembrar que isso é um filme, e na ficção 
a ideia também é fazer algo bonito e chamativo para entreter os 
espectadores. Faz parte do processo.
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Problemas Tecnológicos e Sociais 
da Viagem no Tempo

A questão agora é a seguinte: se a viagem no tempo é 
possível e prática, ao futuro pelo menos, por que não estamos 
planejando viagens e fazendo isso acontecer de forma corriqueira? 
Você já deve ter um bom palpite baseado na tecnologia e na 
capacidade de fazermos uma máquina capaz de transportar um 
ser humano à velocidade próxima a da luz. Está correto. Essa é 
uma limitação tecnológica no momento. Mas a questão tem uma 
resposta que vai além disso.

Suponhamos que, a partir do mês que vem, a viagem no 
tempo ao futuro se tornasse algo prático, e pudéssemos ir tão no 
futuro quanto desejássemos. Como essa viagem seria planejada? 
Quantas vagas teríamos? Quem preencheria essas vagas? Qualquer 
um que quisesse ou precisaríamos de requisitos profissionais para 
isso? E qual o objetivo da viagem? Levar algo do presente para 
o futuro, ou simplesmente chegar ao futuro pelo simples prazer 
de chegar? Essa resposta torna-se ainda mais necessária quando 
consideramos que a viagem ao futuro pode ser do tipo passagem 
só de ida, sem chance de retorno ao tempo presente do momento 
da partida...

Além disso, planejaríamos uma viagem de quanto tempo 
para o futuro? Se for muito tempo, no referencial de quem fica 
no planeta, então também precisaríamos de um plano de recepção 
desse viajante no tempo, que deveria ser aplicado por nossos 
descendentes que estivessem esperando a nave retornar. Veja 
quanta evolução científica e tecnológica tivemos nos últimos 20 
ou 30 anos com a era da informática e automatização. Se esses 
viajantes voltarem ao planeta quando aqui tiverem se passado 
100 anos, é altamente provável que estejam em uma situação 
completamente nova: sem seus entes queridos com quem 
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conviviam na partida, com instrumentos tecnológicos diferentes, 
com sistemas sociais distintos e sabe-se lá mais o que.

Ainda podemos refletir sobre um cenário um tanto quanto 
catastrófico (o que não é totalmente absurdo considerando os 
conflitos nucleares que podem vir a acontecer se nossa civilização 
não for responsável suficiente para resolver seus problemas 
de forma pacífica): não é impossível que aconteça algum tipo 
de conflito entre povos que culmine na ocorrência de ataques 
nucleares em massa e acabem por dizimar os seres humanos da 
face da Terra. Nesse caso, talvez ninguém esteja esperando pelos 
viajantes quando eles retornarem... Que situação!

Se você achava que viajar no tempo era apenas uma 
questão tecnológica, nossa lição final é que não é... As relações 
humanas são mais complexas do que isso, e precisamos estar 
preparados, em termos sociológicos, para poder suportar uma 
sociedade com capacidade de viajar no tempo.

Considerações Finais

Começar a responder aos anseios humanos sobre a viagem 
no tempo é algo bem novo na história da ciência: somente com 
as revoluções de conhecimento proporcionadas pela física do 
Século XX, hoje sabemos que o tempo marcha de forma diferente 
para observadores com estados de movimento diferentes. Isso 
contradiz o que sempre se acreditou como tempo absoluto, que 
é independente de referencial, e que se ele assim fosse, todos 
concordariam sobre o intervalo de tempo de qualquer fenômeno 
na natureza. Se você não se espanta com isso, eu não tenho 
dúvidas de que grandes nomes da mecânica clássica espantar-se-
iam, como Newton e Galileu. Mas é disso que a ciência é feita, 
um trabalho constante na tentativa de entender como a natureza 
funciona, buscar relações, leis e princípios que podem gerar 
explicação e previsão nos diversos fenômenos naturais. E o fato 
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da ciência nunca estar pronta é o que motiva a pesquisa e a busca 
por novos conhecimentos ou revisões daquilo que já sabemos. 
O que virá pela frente? O que as pesquisas nos reservam? Quais 
respostas teremos para esse mesmo assunto daqui a 100 anos? 
Talvez seus filhos e netos possam fazer parte da tentativa de 
responder essas perguntas...

Com essa discussão, espero ter alcançado o objetivo de 
tornar simples e pública a discussão que tivemos naquela noite 
tão agradável após a exibição do filme. Espero ter contribuído um 
pouco mais com a forma como você, leitor, entende a natureza, 
e também dado argumentos um pouco mais sólidos sobre a 
situação atual da visão científica sobre as viagens no tempo.
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A adaptação histórica 
na adaptação fílmica: 
Os sonhadores

Marcia Tiemy Morita Kawamoto (IFSC)1 

Os sonhadores (2003), do diretor Italiano Bernardo Bertolucci, 
compõe parte de uma complexa rede de adaptações. O filme é uma 
adaptação do romance The holy innocents2 (1988) do escritor escocês 
Gilbert Adair, que foi inspirado no romance de Jean Cocteau, Les 
enfants terribles3 (1929), que também virou um filme homônimo 
(1950) de Jean-Pierre Melville. Em cima disso, após as filmagens 
de Os sonhadores, em que Adair participou ativamente e escreveu o 
roteiro, o autor decidiu reescrever seu romance, e o renomeou: The 

1 Marcia Tiemy Morita Kawamoto possui graduação em Letras (Português/
Inglês), Licenciatura plena pela Universidade Estadual de Maringá (2009), 
mestrado em Letras (Inglês e Literatura Correspondente) pela Universidade 
Federal de Santa Catarina (2012), doutorado em Inglês e Literatura 
Correspondente pela Universidade Federal de Santa Catarina (2016) com 
doutorado sanduíche na University of  St. Andrews. Atualmente é Professora 
do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Canoinhas. Tem experiência na 
área de Letras, com ênfase em Línguas Estrangeiras Modernas, Literaturas em 
Língua Inglesa e Cinema contemporâneo.

2  Sem tradução para o português. 

3  Sem tradução para o português.



60

Marcia Tiemy Morita 
Kawamoto

dreamers.4 Uma explícita referência ao filme de Bertolucci. O filme 
é um intricado de referências que cria um tributo ao cinema e 
especialmente, ao cinema francês do período em que se passa 
a narrativa, a década de 60, a Nouvelle Vague. Estas referências 
surgem como homenagens nas muitas citações e reproduções de 
filmes como Band à part (1964) de Godard, Freaks (1932) de Tod 
Browning, Mouchette (1967) de Breson e Scarface (1983) de Howard 
Hawks. Essa complexa rede parece confirmar o argumento 
rizomático dos filósofos Gilles Deleuze e Félix Guattari,5 que 
excluem a possibilidade de um pensamento fundamental com 
uma raiz única e principal, que daria razão a tudo. O argumento 
dos autores é em favor de uma estrutura do conhecimento 
rizomática, que parte simultaneamente de vários princípios e gera, 
assim, um todo complexo, cheio de referências, que remete não 
a uma ideia, mas a várias, como Os sonhadores, que tem múltiplas 
fontes de adaptação.

Neste sentido, Os sonhadores aborda três vieses de 
adaptação principais: a adaptação do livro de Adair, a adaptação 
das referências fílmicas e a adaptação da histórica do final da 
década de 68. Este artigo, no entanto, não está interessado nos 
interesses financeiros e mercadológicos que a reescrita do livro de 
Adair pode sugerir, ou ainda, na intertextualidade pós-moderna 
e complexa das múltiplas referências do filme e do romance.6 
O objetivo deste artigo é discutir a adaptação fílmica enquanto 
uma adaptação histórica, em relação ao contexto histórico da 

4 Sem tradução para o português.

5 Ver DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. A thousand plateaus. 
Minneapolis: University of  Minnesota Press, 1987.

6 Para isso consultar: KAWAMOTO, Marcia T. M.; CORSEUIL, A. R. 
Adaptações nostálgicas: Os sonhadores, uma visão pós-moderna dos anos 
60. In: Arturo Gouveia; Genilda Azerêdo (Org.). Estudos comparados: 
Análises de narrativas literárias e fílmicas. 1ed. João Pessoa: Editora 
Universitária/UFPB, 2012, v., p. 191-208.
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produção, início do século XXI, e do momento histórico que o 
filme adapta, final da década de 60. 

Os sonhadores não é baseado em fatos reais como um 
filme histórico tradicional, que tem como referência um claro 
acontecimento histórico. Alguns exemplos são No (2012) que 
mostra o fim da ditadura de Augusto Pinochet, A paixão de Joana 
D’Arc (1928) sobre a vida da mártir e Gangues de Nova Iorque (2001) 
sobre o bairro Five Points em Nova Iorque em meados do século 
XIX. O filme se passa no final da década de 60, no início de Maio 
de 68, que foi uma revolta estudantil francesa. Esta revolta remete 
às manifestações de Junho de 2013 no Brasil, e em outras partes 
do mundo como o Occupy Wall Street, em 2011, e os Indignados 
na Espanha, em 2011. 

Richard Jobs explica que a revolta de Maio de 68 foi o nome 
dado a um mês de guerra civil na França. Ela começou e cresceu 
sobre liderança estudantil universitária da Paris Universidade 
de Nanterre, quando os estudantes ocuparam a administração 
da universidade para contestar problemas institucionais, 
administrativos, políticas burocráticas e discriminação de classe. 
Em 2 de Maio de 1968, Nanterre fecha suas portas por causa 
dos constantes protestos dos estudantes, é quando alunos de 
outras instituições se unem nas revoltas (p. 278-80). A revolução 
cresce rápido e a guerra civil se instala quando os operários 
também participam com exigências como aumento de salário 
e menos horas de trabalho (JOBS, p. 278). Neste momento, 
a população e o governo franceses entendem a dimensão do 
poder dos jovens. A historiadora Kristin Ross declara que “9 
milhões de pessoas, de todos os setores públicos e privados – de 
atendentes de lojas de departamento a construtores de navio – 
simplesmente pararam de trabalhar” (p. 3, minha tradução).7 Em 

7 “9 million people, across all sectors of  public and private employment—
from department store clerks to shipbuilders—simply stop working” 
(JOBS, p. 3). 
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torno de dois terços dos trabalhadores franceses se juntaram 
aos estudantes nas ruas, o que causou uma série de greves e o 
quase fim do mandato do presidente Charles de Gaulle. Chris 
Reynolds aponta que um consenso entre os historiadores é a 
violência excessiva dos policiais, que é interpretada como um 
resquício do histórico militar do presidente de Gaulle e de sua 
inabilidade em lidar com a situação, e que se tornou um dos 
motivadores dos protestantes (p.13). 

Em Os sonhadores, a revolta de Maio de 68 pode parecer 
um sonho distante na imaginação de Bertolucci. Os personagens 
principais Matthew, Isabelle e Théo participam pouco do que 
é mais um cenário para suas experiências sexuais. O primeiro é 
um jovem americano, estudando na França como uma forma de 
fugir do alistamento para a Guerra do Vietnã. Os outros dois são 
gêmeos, filhos de uma burguesia artística, francesa e decadente. 
Cinefilia é o que eles têm em comum. Enquanto os pais dos 
gêmeos estão viajando, o trio aproveita o apartamento livre para 
seu jogo favorito Home Movies, enquanto um deles imita a cena 
de um filme e os outros têm que adivinhar o filme. Em breve, 
as penalidades se tornam penas sexuais, até o ponto em que o 
jogo não é mais necessário. Como os personagens, o espectador 
se esquece dos conflitos políticos e de todo o contexto de 1968 
na França.

Em Os Sonhadores, a revolta de Maio de 68 começa em 
Fevereiro com o incidente “Langlois Affair,” que aconteceu 
na famosa Cinémathèque Française. De fato, a cinefilia dos 
personagens não poderia se expressar de outra forma senão pela 
Cinémathèque Française, que é uma cinemateca fundada em 
1936, por Henri Langlois, Georges Franju, Paul-Auguste Harlé 
e Jean Mitry. O objetivo inicial era preservar os filmes e exibir 
a maior diversidade possível de películas. Além disso, diretores 
com menos ou nenhum suporte financeiro podiam exibir seus 
filmes ali, o que facilitava o contato entre público e produção. Por 
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isso, essa cinemateca foi uma parte ativa na educação de muitos 
diretores daquele período, incluindo Robert Bresson, Jean-
Luc Godard e François Truffaut. Bernardo Bertolucci também 
costumava ir às exibições, como declara em entrevista a David 
Thompson (par. 16). 

A recuperação histórica da Cinémathèque é certamente 
de nostalgia. Na primeira sequência, a breve descrição em voz 
offscreen de Matthew resume muito: “A primeira vez que eu 
assisti um filme na Cinémathèque Française eu pensei: Somente 
os franceses, somente os franceses iriam hospedar um cinema 
dentro de um palácio” (00:01:48, minha tradução).8 O que 
me interessa nesta cinemateca é o evento “Langlois Affair,” 
em que Henri Langlois foi tirado da posição de curador da 
cinemateca por má administração (LEBOVICS, p. 149). O 
que causa forte manifestação no palácio de cinema, e essa é a 
primeira participação política do trio. Esta sequência é marcada 
pela interpelação entre cenas coloridas, explícitas reproduções 
da manifestação, e cenas em preto e branco, que são imagens 
históricas do evento. Essa contradição mostra o forte apelo 
histórico e de verossimilhança do filme, em sua tentativa 
consciente de representar um incidente histórico. Quase como 
dizendo: vejam só como a minha cena reproduz fielmente o 
acontecido. O que também gera ironia, uma vez que as imagens 
em preto e branco, até certo ponto, também são reproduções; 
perspectivas de quem as filmou. Tal ponto de vista nos indica 
novamente o complexo de referências, mencionado por Deleuze 
e Guattari. De fato, esse é único momento do filme em que tal 
recurso é utilizado para um momento histórico, o que sugere ser 
este o corte histórico mais relevante.

8 “The first time I ever saw a movie at the Cinémathèque Française, I 
thought: Only the French. Only the French would house a cinema inside 
a palace” (00:01:48). 
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Além disso, o que vemos da revolta de Maio de 68 são 
breves sugestões ao longo do filme. Quando Théo vai à escola, 
a mise-en-scène nos diz que os estudantes estão se organizando 
para revolta; há cartazes, um deles tem o desenho de Mao Tsé-
Tung, pichações como “Vive Nanterre,” alguns estudantes estão 
escrevendo nos pilares, uma estátua tem um simbólico lenço 
vermelho amarrado na boca. A câmera na grua perpassa por 
todo esse cenário e acaba com um amigo de Théo cobrando 
sua participação nos encontros, e Théo prontamente se recusa 
explicar sua ausência. Um segundo relance do Maio de 68 é 
quando Matthew e Isabelle perdem suas virgindades no chão 
da cozinha, enquanto Théo fritas ovos. O espectador ouve 
sirenes da polícia e quando o último olha pela janela, tão distante 
quanto uma tela de televisão, a câmera acompanha sua visão, o 
enquadramento mostra jovens correndo com bandeira vermelhas 
nas mãos e carros da polícia atrás. Outro momento é quando 
Matthew e Théo discutem a política de Mao e o primeiro diz: 
“Se você realmente acreditasse no que estava dizendo estaria lá 
fora [...] Há alguma coisa acontecendo lá fora. Alguma coisa que 
poderia ser realmente importante. Alguma coisa que sugere que 
as coisas poderiam mudar” (01:29:10, minha tradução).9 

Aparentemente, Matthew, Isabelle e Théo são jovens 
alienados, que somente espiam os protestos estudantis de suas 
janelas, como bons filhos da cômoda burguesia à qual pertencem. 
Se antes a cinemateca os alienava, como descreve Matthew 
“Talvez a tela realmente fosse uma proteção. Ela nos projetava 
fora do mundo” (00:03:20, minha tradução),10 depois o sexo 
se torna uma forma de fuga. É possível afirmar também que a 

9 “if  you really believed what you were saying, you’d be out there […] There 
is something going on out there. Something that feels that could be really 
important. Something that feels like things could change” (01:29:10). 

10 “Maybe the screen really was a screen. It screened us from the world” 
(00:03:20).
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distância entre o engajamento dos personagens e a revolta sugere 
que o foco do filme não é a história do Maio de 68, nem o evento 
do “Langlois Affair”, mas sim o contexto cultural em que esses 
jovens cinéfilos existiam. No entanto, sexo é também uma forma 
de revolução, principalmente se pensarmos no contexto histórico, 
na década de 60. 

A França foi invadida por todo tipo novidades no pós-
Segunda Guerra Mundial, período em que o país passou por uma 
renovação econômica e governamental (JOBS, p. 6). Liberação 
sexual foi um desses aspectos, com forte contribuição dos 
métodos anticoncepcionais. Essas pílulas se tornaram populares 
na metade do século XX, ao liberar as mulheres do medo da 
gravidez e da obrigação de construir uma família. Jobs enfatiza 
que a atividade sexual era condenada somente em relação a jovens 
mulheres, das quais ainda se espera assumir papeis de mãe e 
donas de casa (p.190). Assim, liberação sexual era mais uma causa 
feminina do que uma preocupação masculina. Neste sentido, 
Isabelle é uma verdadeira revolucionária, à frente de seu tempo. 
Apesar de virgem no início da narrativa, ela parece sempre no 
comando das brincadeiras sexuais. É ela que inicia o jogo Home 
movies e é também a primeira a dar um castigo sexual, ao pedir que 
seu irmão se masturbe com um pôster de Gene Tierney na frente 
dela e Matthew. Jobs explica que “sexualidade se tornou a arena 
onde jovens mulheres acertavam sua autonomia”11 e conclui 
que a independência das mulheres era “baseada na busca por 
prazer sexual” (p. 193, minha tradução).12 De fato, Isabelle abusa 
de seu poder feminino, quando praticamente estupra Matthew, 
uma forma de poder historicamente associada a homens, e o 
ridiculariza dizendo “Sabe Matthew você não está sendo muito 

11 “Sexuality became the arena in which young women asserted their 
autonomy” (JOBS, p. 193).

12 “[B]ased on the pursuit of  sexual pleasure” (JOBS, p. 193).



66

Marcia Tiemy Morita 
Kawamoto

galante, a possibilidade de fazer amor comigo tão detestável?” 
(00:50:58, minha tradução).13

Jackson declara que outras formas de revolução sexual 
surgiram naquele período. Segundo Jackson, o Maio de 68 
influenciou especificamente dois movimentos: o feminista Movement 
de libération des femmes em 1970, e o homossexual Front homosexuel 
d’action révolutionnaire em 1971 (p. 632). A revolta do Maio de 68 
alertou as pessoas para uma perspectiva mais aberta e liberal. De 
certa forma, ela abriu portas para a Liberação Gay, que aconteceu 
no final da década de 60 e meados de 70.

Neste sentido, o romance, The holy innocents, trabalha melhor 
com as questões homossexuais dos personagens e como a revolta 
do Maio de 68 se conecta com essa descoberta e libertação sexual. 
No livro, Matthew sofre por repreender sua homossexualidade, 
ao revelar sua orientação sexual para seu melhor amigo, esse se 
sente “revoltado por esta divulgação não solicitada” (ADAIR, p. 
6, minha tradução).14 Além disso, no romance, os gêmeos têm 
uma relação incestuosa, que seria não só uma forma de quebrar 
com imposições sociais de virgindade, mas também com a própria 
instituição da família.

Um segundo viés de interpretação evidencia que 
os acontecimentos históricos acontecem paralelamente às 
descobertas sexuais do trio. Eles se conhecem no “Langlois 
Affair,” Isabelle e Matthew se desentendem depois que a 
passividade de Théo em relação aos protestos é questionada na 
escola, eles perdem a virgindade enquanto Théo vê os protestos, 
e finalmente, a relação dos três termina em meio a um protesto. 
Esse paralelo entre a relação dos três e os eventos históricos 
torna o sexo uma metáfora para revolução, como se o que estava 

13 “You know, Matthew, you aren’t being very gallant. Is the prospect of  
making love to me so hateful?” (00:50:58).

14 “revolted by this unsolicited disclosure” (ADAIR, p.6).
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acontecendo de novo e revolucionário na França também estava 
acontecendo com os três jovens.

Nesse paralelismo entre história e ficção, o apartamento 
funciona como uma alegoria para certos aspectos da sociedade 
francesa. Uma visão simplificada e ampla da história é que os 
jovens revolucionários consideravam a França uma sociedade 
burguesa e decadente, que tinha lutado na Segunda Guerra Mundial 
e se reconstruído, mas que neste momento estava se entregando 
para comodidades capitalistas e consumismo (Reynolds p.11 e 
Atack p.10). Neste sentido, a pouca iluminação do apartamento, 
os papeis de parede rasgados e velhos, os longos corredores 
compostos de estantes de livros empoeirados, as reproduções de 
pinturas, os sofás de veludo, entre outros elementos criam uma 
atmosfera de burguesia decadente, um período de glamour já 
muito acabado. O velho apartamento é onde os valores da velha 
burguesia habitam, mas também onde eles serão questionados.

Essa forma implícita de representar um acontecimento 
histórico se encaixa na definição de uma metaficção historiográfica, 
proposto por Hutcheon (p. 15). O elemento pós-moderno surge 
da consciência em misturar histórico com ficcional e entender 
o paradoxo de que história não pode ser totalmente recuperada 
ou representada, de que estamos sempre considerando uma 
perspectiva do que de fato aconteceu. A aparente alienação 
dos jovens é talvez o melhor exemplo desse irônico paradoxo. 
Matthew, Isabelle e Théo vivem em 1968, como se esse período 
fosse algum tipo de sonho nostálgico, em que até a revolta é 
diversão, como mostra o sorriso de Isabelle na sequência final. 
A história está lá em algum lugar no meio do sonho, e é essa 
consciência que realmente importa. Desta forma, a dicotomia 
entre o político e o pessoal perde sentido, uma vez que a história 
pessoal dos personagens se torna tão relevante quanto o grande 
evento histórico do filme.
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Sobre aquelas duas 
– fricções entre o 
cinema e a literatura

Marcio Markendorf  (UFSC)1

O título deste ensaio cria um jogo intertextual com o conto 
do escritor Caio Fernando Abreu, Aqueles dois (história aparente de 
mediocridade e repressão), narrativa publicada em Morangos mofados, 
coletânea de 1982. A relação não é, de forma alguma, gratuita. Na 
fábula imaginada pelo brasileiro, dois jovens recém-contratados em 
uma repartição começam uma sensível amizade, algo que se torna 
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alvo de uma forte e oculta repressão, instaurada por uma pretensa 
vigilância da moral. O subtítulo do conto apresenta, nesse 
sentido, um vocábulo ambíguo, sugestivo de duas leituras: aparente 
pode remeter tanto a algo evidente e incontestável – a rejeição 
violenta e banal de uma relação homossexual possível – quanto a 
uma configuração de história verossímil, constituindo a narrativa 
a representação de comportamentos sociais típicos da década de 
1980. Embora menos rico semanticamente, Sobre aquelas duas, 
procura fazer referência, ao mesmo tempo, às personagens do 
filme Infâmia (The children’s hour, William Wyler, 1961) e às duas 
formas de arte em discussão, a audiovisual e a literária.

A razão para evocar-se o texto de Caio Fernando Abreu é 
ser o filme de Wyler o ponto de intersecção da história, o incidente 
que provoca o laço dos dois personagens. Em uma conversa 
trivial, Saul explica a Raul ter chegado atrasado ao trabalho porque 
passara a madrugada assistindo Infâmia2, revelação propícia à 
aproximação íntima de ambos posto ser o cinema uma paixão em 
comum. A obra citada possui função narrativa e constitui elemento 
realçador do efeito dramático da história: a relação dos rapazes é 
colocada sob suspeita de “perversão”, segundo um moralismo 
hipócrita e um controle repressor anônimo, o que leva à demissão 
dos dois. Estas situações aludem aos acontecimentos da história 
dirigida por Wyler, muito embora sem um final tão devastador 
quanto ao da obra audiovisual, preferindo o escritor gaúcho 
expressar uma visão irônica sobre os verdadeiros detentores da 

2 A adaptação cinematográfica do conto Aqueles dois, dirigida por Sérgio 
Amon e roteirizada em parceria com Pablo Vierci, produção de 1985, 
substituiu a referência à obra de Wyler por Psicose (Psycho, 1960), filme 
realizado por Alfred Hitchcock, com roteiro adaptado por Joseph Stefano 
da obra homônima de Robert Bloch. A substituição, todavia, não tem 
qualquer função dramática no contexto da história de Amon, destinando-
se a um expediente tão decorativo/informativo quanto à referência ao 
filme No limiar da liberdade (Figures in a landscape, Joseph Losey, 1970) 
feita logo em seguida.
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felicidade: enquanto os dois amigos vão embora juntos, sob o 
olhar recriminador dos outros funcionários, permanece para trás 
o “deserto de almas”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em se tratando de literatura, vale lembrar que Infâmia 
é uma adaptação da peça da escritora norte-americana Lillian 
Hellman, The children’s hour, publicada em 1931, e ainda sem 
tradução no Brasil. William Wyler rodou em 1936 uma primeira 
versão adaptada dessa obra, com roteiro da própria autora; 
contudo, em vista do moralismo instituído pelo Código Hays3 
no cinema hollywoodiano, o filme levou o nome de These three, 
por explorar as consequências do rumor acerca de um triângulo 
amoroso supostamente existente entre os personagens Karen, 
Joe e Martha, conflito dramático heterossexual substituto do 
romance lésbico aventado na narrativa original. Apenas em 

3 O Código Hays, normativas de produção cinematográfica vigente nos 
Estados Unidos entre 1934 e 1967, tinha a função de censurar conteúdos 
considerados moralmente inaceitáveis, dentre os quais figurava a 
homossexualidade. Triângulos amorosos seriam aceitáveis desde que não 
atentassem, segundo a perspectiva da época, contra o caráter sagrado 
expresso pelo matrimônio. Infâmia (These three), de 1936, conclui a 
história com a defesa da monogamia e do amor romântico.

Imagens de divulgação dos filmes. À esquerda, cartaz da versão de 1936; ao 
centro, pôster da película rodada em 1961; à direita, capa do DVD da versão 
brasileira da segunda adaptação de The children’s hour.
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1961, quando a força repressora da censura havia enfraquecido, 
The children’s hour, com roteiro de John Michael Hayes e Lillian 
Hellman, pôde finalmente ser rodado em atenção ao espírito 
original do drama.

O título brasileiro da produção, Infâmia4, aponta 
diretamente para a premissa básica da história – o atentado 
contra a honra, a reputação, o nome e o caráter de alguém.5 E 
este ataque dá-se pelo caminho da informação falsa, representada, 
em primeiro momento, pela “potencial vítima” Mary Tilford 
(Karen Balkin) e, em segunda instância, dentro da esfera do poder 
(econômico, político, judicial) encarnada pela avó da criança, 
Amelia Tilford (Fay Bainter). 

O ato de plantar fatos inverídicos, de acordo com a 
diegese, é um meio empregado por Mary para atrair, sem a correta 
avaliação dos danos, benefícios exclusivos para si. Fazendo uso 
de situações extraídas de um livro inadequado para sua idade, 
não mencionado explicitamente na história, a menina consegue 
fazer com que a matrona não lhe permita mais frequentar a 
escola de meninas supervisionada por Karen Wright (Audrey 
Hepburn) e Martha Dobie (Shirley MacLaine), depois de sugerir 
ter presenciado comportamentos lésbicos entre as professoras. 
Contudo, não se deve ser condescendente com esta personagem: 

4 Embora empregado para as duas adaptações cinematográficas, o foco 
deste trabalho é a obra de 1961.

5 É interessante a leitura semiótica proporcionada pelas imagens de 
divulgação dos três filmes: Infâmia (These three), de 1936, materializa 
em imagem a campanha de boatos, representada pela mulher que aponta 
para o centro do cartaz e onde figura o presumido triângulo amoroso; o 
pôster americano da versão de Infâmia (The children’s hour), lançada em 
1961, dá destaque às duas amigas, deixando diminuta a imagem de Joe, 
e enfatizando a ambiguidade da cena pela palavra “diferente” (different) 
seguida de reticências; já a capa do DVD desta mesma versão distribuído 
no mercado brasileiro apresenta os rostos das duas protagonistas em 
primeiro plano e, ao fundo, na forma de um simulacro, silhuetas escuras 
que sugerem carícias românticas entre duas mulheres.
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sua lábia sagaz equaciona com uma personalidade manipuladora, 
centrada na chantagem afetiva e no jogo com o social. Seu mau 
comportamento é apresentado desde os primeiros minutos da 
película, deixando claro o quanto sua figura é problemática e, 
aparentemente, incorrigível. É particularmente significativa a cena 
em que, ao descobrir a cleptomania de uma colega, a personagem 
faça uso da descoberta para dominar a outra garota de maneira 
cruel. Quanto a isso, não seria difícil aproximar a personagem 
da criança de natureza má, aquela de caráter monstruoso ou, no 
mínimo, com potência para o mal, tão comum a partir da década 
de 1990 nos filmes de terror. 

Em vista da noção moderna da criança como bem futuro, 
tesouro a ser protegido, vítima inocente e símbolo da pureza 
encarnada, Amelia Tilford pouco hesita em não acreditar na 
neta. Obviamente as condições do encontro com Lily Mortar 
(Miriam Hopkins), tia de Karen, recém-dispensada do colégio 
pela sobrinha, e os comentários feitos por esta sobre a parente 
contribuem enormemente para que a história de Mary seja 
endossada como verdadeira. Dá-se início, então, a um processo 
de infâmia por parte de Amelia. As consequências da calúnia são 
rápidas: não demora e todos os pais retiram suas filhas do colégio. 
Vale aqui a lógica na qual é mais fácil destruir que construir.

Filmada em preto e branco, privilegiando planos fechados, a 
obra audiovisual – indicada ao Oscar de melhor fotografia e melhor 
direção de arte – tem um desfecho devastador, características 
próximas ao estilo noir e seu universo temático das mentiras. E, 
reforçando a partilha estilística com tal gênero cinematográfico, 
o enredo nos faz levantar dúvidas: as pressões psicológicas da 
mentira trazem à tona o que sempre existiu e mantinha-se oculto ou 
geram a perda das convicções para a assunção de uma inverdade? 
Infâmia, assim, tem como premissa temática a honra e a suspensão 
da credibilidade, pois aqueles que são vítimas de uma mentira/
boato sofrem efeitos de desconfiança e esmorecimento em todos 
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os espaços nos quais circulam. Joe Cardin (James Garner), o 
namorado de Karen, apesar do esforço em acreditar e ser o único 
defensor das duas mulheres, não conseguiu mais se convencer 
da proteção oferecida, sendo assombrado pela suspeição6. Era a 
cidade inteira contra aquelas duas; como a repartição toda contra 
aqueles dois, personagens do conto de Caio.

E se Martha, levando em consideração a hipótese de 
retorno do recalcado, não tivesse conseguido mais represar os 
próprios sentimentos e finalmente libertado o que estava excluído 
do campo da consciência? Se assim for, os rumores, verdadeiros ou 
falsos, têm a capacidade de se tornarem reveladores de conteúdos 
não manifestos, ainda que sejam à força da ressignificação de 
eventos. Na história, por exemplo, a possível homossexualidade 
emerge da memória afetiva, por meio da lembrança da primeira 
vez que Karen viu Martha. “Teria sido amor à primeira vista?”, 
pergunta-se a personagem. Martha achou a amiga uma linda 
menina na ocasião, mas esta era uma consideração sexualmente 
ambígua ou apenas um juízo de fato? É possível que Martha esteja 
em busca de alguma justificativa do estado caótico do presente 
em sua história pregressa, procurando localizar a circunscrição da 
prova óbvia de que a mentira de uma menina entediada pode ter 
um fundo verdadeiro. A opção pelo determinado é mais aceitável 
que o estado difuso e em suspenso da incerteza – condições 
provocadas pela reprodução, em diferentes estâncias e em uma 
cadeia complexa, da mentira contada por Mary.

As insinuações de Lily Mortar, além disso, recebem a 
configuração de um elo com este possível passado desvelado: 

6 Na versão de 1936, a da murmuração do triângulo amoroso, é Karen 
quem passa a suspeitar que Joe tenha tido algum relacionamento com a 
amiga. Mais tarde, defendendo a sinceridade absoluta no mar das mentiras, 
Martha acaba por confessar para a amiga que havia tido amor à primeira 
vista por Joe, reiterando, em seguida, que se tratava tão somente de uma 
paixão platônica.
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Martha muda de temperamento todas as vezes que Joe está em 
casa, algo que se repete ciclicamente – o que significa que o 
ciúme sempre esteve presente na relação de Martha com Karen, 
observação retirada do convívio de Lily com a sobrinha desde 
quando esta era jovem. É, por isso mesmo, interpretado ao 
modo de algo antinatural. O unnatural ouvido por Rosalie Wells 
(Veronica Cartwright), a garota cleptomaníaca, na discussão entre 
Martha e sua tia, vocábulo reproduzido, mais tarde, para Mary. 
É antinatural, segundo Mortar, não ter um marido, não levar 
adiante relacionamentos com homens, apenas se interessar pelo 
trabalho e pelos verões com uma melhor amiga. Para o contexto 
sociocultural da época era um tipo de anormalidade grave. Não 
é à toa que, depois da calúnia, a população da cidade as trate 
como curiosa anomalia, a ponto de Karen declarar, para um dos 
curiosos entregadores do mercado, ter oito dedos e duas cabeças, 
representando uma espécie alienígena. 

Contudo, esta suspeita sofre uma virada irônica: logo após 
Martha declarar a Karen ser bastante provável ter sentido algum 
tipo de amor lésbico, Amelia Tilford aparece na escola e afirma 
ter descoberto que tudo era mentira, oferecendo pagamento 
por danos morais e uma retratação pública. O mal estava feito, 
a caixa de Pandora não poderia mais ser fechada. Martha, não 
acreditando no absurdo da situação, expressa um riso nervoso.

Muito embora o filme tenha enfocado um tema antes 
proibido pelo Código Hays, a história não deixa de integrar uma 
longa tradição imaginária em que a diversidade de gênero deve 
ser paga com a própria vida. É significativo, portanto, Martha 
desejar dormir depois dos últimos incidentes – a confissão 
forçada e a retratação tardia – pois o verbo torna-se uma 
metáfora para a morte. É preciso fazer desaparecer o anormal 
(unnatural) da sociedade “normal”, ainda que seja pelo caminho 
do suicídio. O final da trama parece dar forças à verdadeira moral: 
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Karen abandona o cemitério olhando para frente, passando por 
pessoas tão negras quanto sombras, purificando-se da infâmia 
pela redentora morte da amiga. Atrás de si, permanece uma aura 
pesada de culpa e destruição, imagem que poderia ter fundado o 
“deserto de almas” do conto de Caio Fernando Abreu.
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A Megera Domada 
de Zeffirelli na 
teia da história

Maria Lúcia Milléo Martins (UFSC)1

Entre as comédias de Shakespeare, A Megera Domada (The 
Taming of  the Shrew, 1590-92), é sem dúvida uma das mais provocantes. 
Isso não só porque aborda questões cruciais de gênero, mas pela 
ambivalência engenhosa do original. Leituras críticas do texto tendem 
a assumir duas posições antagônicas: uma argumentando que a peça 
romantiza o domínio patriarcal; outra considerando que subverte 
esse poder em representação irônica. Também o julgamento de 
Shakespeare é controverso: um chauvinista, machista (a ser condenado 
ou absolvido); um feminista a frente do seu tempo; ou, ideologias à 
parte, simplesmente um gênio. 

1 Maria Lúcia Milléo Martins é professora de literaturas de língua inglesa na 
Universidade Federal de Santa Catarina. Publicou Antologia de Poesia Norte-
Americana Contemporânea (como tradutora), Duas Artes: Carlos Drummond de 
Andrade e Elizabeth Bishop, ensaios críticos e traduções na área de poesia. Cursou 
mestrado na UFSC e doutorado na University of  Massachusetts (Amherst). 
Por duas vezes foi bolsista Fulbright e recebeu do governo canadense a bolsa 
Faculty Enrichment Program in Canadian Studies. No momento conclui estudo 
sobre poesia canadense e multiculturalismo, resultante de pesquisa de pós-
doutorado na University of  Toronto.
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Na Inglaterra do período elisabetano, a ambivalência está 
no âmago da chamada “crise da ordem”, revelando, de um lado, 
os esforços do sistema patriarcal para manter seu poder; de outro, 
a rebelião de mulheres contra a opressão. Dizer que a peça de 
Shakespeare meramente espelha essas contradições é concordar 
com seu status de comédia conservadora, em clara desvantagem 
com outra do mesmo período do dramaturgo John Fletcher, O 
Prêmio da Mulher ou o Domador Domado (The Woman’s Prize or the Tamer 
Tamed, 1613).2 Em uma proposição mais liberal para o conflito de 
gênero, Fletcher redime a saga da megera shakespeariana. Dando 
continuidade à trama, a peça inicia após a morte da megera, com 
o segundo casamento de Petruchio com Maria. Uma versão 
visionária de uma feminista altamente politizada, Maria não 
tem apenas a missão de domesticar Petruchio, mas também a 
de organizar uma manifestação massiva de mulheres contra a 
dominação masculina. 

Ao invés de simplesmente aceitar a superficialidade de 
rótulos, “comédia conservadora” ou “comédia liberal”, vale 
examinar o texto shakespeariano como repetição subversiva da 
“crise da ordem” e suas ambiguidades na sociedade elisabetana.3 
Sabe-se que personagens femininas ou masculinas em ficção ou 
teatro não desafiam a ordem apenas quando subvertem padrões 
morais e sociais, como a heroína Maria de Fletcher, mas quando 
passivamente os repetem. Em estudo sobre diferença e repetição, 
Gilles Deleuze observa que, 

no teatro da repetição, experimentamos forças puras, linhas 
dinâmicas no espaço que agem sem intermediação sobre o 
espírito e o ligam diretamente com a natureza e a história, com 

2 Os comentários sobre a peça baseiam-se no estudo intitulado “John 
Fletcher’s Response to the Gender Debate: The Woman’s Prize and the 
Taming of  the Shrew”. SMITH, p. 38-61. 

3 Discuto esse argumento no ensaio intitulado “The Taming of  the Shrew: 
Shakespeare’s Theatre of  Repetition”. MARTINS, p. 126-137.
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uma linguagem que fala antes das palavras, com gestos que se 
desenvolvem antes de corpos organizados, com máscaras diante 
de faces, com espectros e fantasmas diante de personagens – 
todo o aparato da repetição como um “terrível poder” (p. 10).4

Assim, o “terrível poder” da repetição de normas da 
sociedade patriarcal na Megera Domada modulado pela refinada 
ironia shakespeariana faz do texto da peça um enigma provocante. 
Sua repetição em diversas versões teatrais, fílmicas e outras 
estende esse poder de questionamento e a Megera segue resistindo 
à domesticação do rótulo de comédia de costumes. 

A longa história da peça transposta para novos 
contextos sócio políticos e culturais mostra como a ambivalência 
shakespeariana tem motivado as mais diversas escolhas. 
Particularmente, dois exemplos mostram escolhas antagônicas: 
a adaptação cinematográfica de Franco Zeffirelli em 1966, e a 
produção teatral de Charles Marowitz em 1974. A versão de 
Marowitz enfatiza sadismo e brutalidade.5 Alternando cenas do 
texto original com estereótipos de um casal moderno, Marowitz 
associa questões de gênero e classe social. Sua adaptação revive 
as punições contra as megeras, implícitas em Shakespeare, mas 
visíveis em outros registros de época, sugerindo seu eterno 
retorno. Na cena final, Marowitz justapõe a dupla violência do 
marido e do pai que consente ao discurso hesitante da megera e 
encerra a peça com o casal moderno entrando no palco, sorrindo 
e pousando para a fotografia de casamento. Marowitz descarta, 
assim, a possibilidade de domesticação, deixando em seu lugar 
brutalidade dissimulada ou hipocrisia.

4 Essa e demais citações de originais em inglês são minha tradução. As 
páginas de referência correspondem às dos originais.

5 Para um maior detalhamento da versão de Marowitz, ver o ensaio 
“Katherina Bound, or, Play (K)ating the Strictures of  Everyday Life”. 
HODGDON, p. 538-54.
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Na versão de Zeffirelli, A Megera torna-se um espetáculo 
carnavalesco que celebra sensualidade e laços de família. De 
certa forma, a adaptação segue uma tradição hollywoodiana das 
chamadas screwball comedies que se tornaram populares nos Estados 
Unidos, nos anos 30-40, período da Grande Depressão. Esse 
tipo de comédia explora uma bem-humorada batalha entre os 
sexos na qual o homem quase sempre perde. Há também outros 
gêneros semelhantes aos quais se pode associar o filme, tais como 
slaptstick, pastelão, comédia burlesca e comédia romântica. Mas, 
mesmo partilhando traços comuns de tradição ou relações de 
semelhança, é preciso discutir o caráter singular do filme e suas 
implicações contextuais.

Com roteiro de Paul Dehn e filmado em inglês na Itália, 
a produção, inicialmente, pretendia ter como protagonistas 
Sophia Loren e Marcelo Mastroianni, mas acabou optando 
por Elizabeth Taylor e Richard Burton, um casal na época. Ao 
retratar a imagem da megera Catarina em Taylor, um ícone de 
beleza feminina, Zeffirelli estabelece desde o início uma aura de 
romantismo que faz com que a plateia possa antecipar os termos 
de sua domesticação. Burton como Petruchio personifica um 
domesticador atraente e passional; para alguns críticos, um dos 
mais afáveis. 

Barbara Hodgdon observa que “a linguagem corporal de 
Taylor supera a facilidade de Burton com Shakespeare”. Explica 
que, enquanto “Petruchio possui as palavras, o silêncio codifica 
a presença de sua mulher até o final da peça, quando Catarina 
fala e fala e fala” (p. 545). Curiosamente, o silêncio – código para 
obediência no contexto elisabetano – torna-se, na atuação de 
Taylor, código de escapismo e fantasia. Hodgdon chama atenção 
para o modo com que o silêncio visualmente se concentra nos 
famosos olhos violeta da atriz e como esses recursos de close-up 
privilegiam, assim, o ponto se vista de Catarina. Hodgdon ilustra 
isso com dois episódios do filme: um é o close-up dos olhos de 
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Catarina enquanto Petruchio se vangloria de sua vitória para uma 
plateia de homens. “Catarina submerge em uma pose pensativa,” 
descreve Hodgdon, “e um sorriso se desenha no rosto enquanto 
uma música romântica ao fundo expressa a privacidade do 
seu prazer” (p. 545). O outro episódio acontece no casamento 
de Bianca (irmã de Catarina): depois de trocar olhares com 
Petruchio, a atenção de Catarina volta-se para várias crianças 
brincando. A cena insinua tanto intimidade sensual quanto 
instinto de família, códigos que pouco depois se confirmam no 
discurso final da megera.

Levando em conta o contexto cultural dos anos 60, a 
adaptação de Zeffirelli faz um curioso ajuste na trama de conflitos. 
Do domínio patriarcal versus rebelião de mulheres, o foco se 
desloca para laços de matrimônio e família versus liberação sexual. 
Linguagem corporal e silêncio servem para acomodar o conflito 
na promessa de um modelo de casamento em que virtudes de 
família e erotismo possam partilhar uma mesma cama. Com 
a exclusão do prólogo original, o filme elimina um dos véus da 
ficcionalidade. No prólogo, nobres e criados pregam uma peça em 
um funileiro bêbado, fazendo com que acredite ser um nobre. A 
encenação da trama da megera serve de diversão para o funileiro. 
Assim, Shakespeare constrói a ideia da autoridade masculina de 
duas maneiras: na criação da identidade do funileiro com nobre 
e na encenação da história da megera como metateatro, ambas 
mostrando de forma irônica o exercício do poder. O funileiro 
bêbado, ainda que suficientemente sóbrio para lembrar sua linhagem 
e ocupação, apenas se torna convencido da identidade de nobre 
quando lhe confirmam que tem uma esposa. Isso, ironicamente, 
inverte a ordem elisabetana de concessão de identidade e status às 
mulheres pelos seus maridos através do casamento. Assumindo-
se nobre, o funileiro trata então de impor sua autoridade exigindo 
da esposa obediência sexual imediata. Com desculpa submissa, a 
esposa desautoriza o poder do marido, ironicamente submetido 
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à vontade feminina. Na montagem de Zeffirelli, a exclusão do 
recurso de metateatro do prólogo e a escolha do casal protagonista 
Taylor e Burton (casados na vida real) tornam menos distintas as 
linhas entre realidade e ficção.

Sobre protagonista feminina, vale lembrar que no teatro 
elisabetano quem fazia esse papel era um boy actor. Kathleen 
McLuskie discorda da ideia que cross-dressing era uma convenção 
aceita sem ambivalência. Nas comédias de Shakespeare, reconhece 
ambivalência na maneira em que cross-dressing ao mesmo tempo 
motiva e nega “uma consciência metateatral da identidade do 
ator desempenhando o papel de mulher” (p. 123-124). McLuskie 
também salienta as implicações desses jovens serem vistos como 
transgressores dos limites entre masculino e feminino. Com o 
abandono da convenção, a presença feminina no palco se tornou 
crucial em produções modernas e contemporâneas. Basta pensar 
no que representava uma megera na pele de um boy actor no teatro 
elisabetano e no que representa hoje na pele de uma atriz como 
Taylor. Além dos já mencionados fatores de beleza e linguagem 
corporal, há o fato de Taylor incorporar um protótipo feminino 
da máquina hollywoodiana e seus valores na época. Obviamente 
Burton representa a versão masculina disso.

No âmbito das implicações contextuais, a cena final do 
filme requer atenção especial. O quadro burlesco da chegada 
de Petruchio para o casamento mostra uma inversão irônica de 
papeis. Na extravagância de sua vestimenta e alarido, Petruchio 
rouba a cena, a centralidade que devia ser da noiva. No contexto 
histórico das megeras, esse episódio faz lembrar exposições 
degradantes de mulheres, centro de zombaria pública em 
rituais de punição. Vários registros confirmam esses rituais de 
punição por desobediência de mulheres na esfera doméstica 
e em rebeliões públicas no período vitoriano. Mas nem seria 
necessária essa confirmação se considerarmos simplesmente 
a necessidade de doutrinação. Sermões, homilias enfatizando a 
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obrigação de esposas não seriam tão populares na época se o 
comportamento feminino não estivesse em risco. O discurso 
final de Catarina representa essa necessidade de doutrinação. 
As plateias elisabetanas certamente não ignoravam a ameaça de 
rebelião de mulheres por trás dos sermões. Então, é possível que 
percebessem isso implícito no discurso de Catarina. Shakespeare 
sutilmente contrapõe essa lição de obediência ao silêncio de 
Bianca e da viúva, mulheres que se recusam a obedecer – uma 
engenhosa inversão irônica uma vez que silêncio era código de 
obediência e discurso, forma de transgressão. 

A ambivalência do discurso ganha nova roupagem na 
adaptação de Zeffirelli. Ainda que muito do texto original se 
mantenha, sua combinação com outras linguagens – expressão 
corporal, silêncio, close-up, música – consolida a aura de 
romantismo, sensualidade e laços de família que envolve a trama 
desde o início. Entender a domesticação de Catarina apenas 
como mais um cliché hollywoodiano de final feliz é subestimar 
as implicações de um contexto em que movimentos como women’s 
lib conflituam com modelos patriarcais de casamento e família. 
Considerando-se que o filme foi lançado ao final dos anos 60, 
coincidiu com campanhas políticas por reformas em questões de 
direitos da mulher, tais como sufrágio, igualdade salarial, proteção 
contra violência doméstica e assédio, controle da natalidade, 
iniciativa de ação de divórcio, entre outras. Portanto, o contexto 
de desobediência ao sistema patriarcal presente na Inglaterra 
elisabetana (a chamada “crise da ordem”) tem seu semelhante em 
tempos contemporâneos. Há que se acrescentar a importância 
da ideia de família nesse novo contexto como um dos principais 
pilares da sociedade americana e a necessidade de doutrinação 
contra possíveis ameaças. Ainda que a aura de romantismo 
envolva o discurso final da megera na versão de Zeffirelli, não se 
pode descartar a possibilidade de uma leitura irônica ou dizer que 
essa versão resolve o enigma do texto original. 
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Também o caráter carnavalesco que dá circularidade ao 
filme mostra sua ambivalência: no prólogo, a anarquia boêmia; 
no desfecho, a festa de casamento. Esses episódios evocam as 
raízes do carnaval em sua dualidade lúdica e transgressora. Assim, 
a adaptação de Zeffirelli oferece uma teia de fios de história que 
serve de reflexão ao expectador atento, sem que por isso se perca 
o enlevo da beleza extravagante do espetáculo.
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Sobre Deus, 
Amadeus e Salieri

Maria Teresa Collares (IFSC)1

Amadeus (1984) é um filme que marcou minha experiência 
como espectadora, assim como seu diretor Milos Forman, que é 
também o diretor de Hair (1979), adaptação de musical que até hoje 
é um dos meus filmes favoritos. Hair me maravilhou quando eu era 
criança e passei a adorar assistir a musicais, como gosto pessoal, por 
pura fruição. Já o filme Amadeus, filme do mesmo diretor em que 
novamente a música aparece em primeiro plano, assisti pela primeira 
vez no cinema, aos 10 anos, com minha mãe e uma amiga dela, 
ambas professoras. Ao terminar o filme, elas se levantaram e uma 
disse “horrível” enquanto a outra disse “maravilhoso”, exatamente 
ao mesmo tempo! Essa reação me intrigou sempre e (criei essa 

1 Maria Teresa Collares é uma das organizadoras do Cinema, Chá e Cultura, 
Docente do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal 
de Santa Catarina e Coordenadora do programa Inglês sem Fronteiras no 
Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. Possui graduação 
em Letras (2000), mestrado em Letras (Inglês e Literatura Correspondente) 
(2006) e doutorado em Letras (Inglês e Literatura Correspondente) (2012) pela 
Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência na área de Letras, 
Formação de Professores e Ensino de Línguas e Literatura, com ênfase em 
Estudos de Cinema e Estudos Culturais, atuando principalmente nos seguintes 
temas: cinema, história, identidade e narrativa.
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interpretação do fato ao longo dos anos) acho que se deve ao fato 
de uma ter se envolvido com a trágica história narrada no filme, 
enquanto a outra se maravilhou com o visual deslumbrante e o 
modo como a história foi contada. E isso está relacionado com o 
fato de ser um filme de ficção histórica, ao qual subjaz uma visão 
sobre o que é a história.

Justamente estas imbricações entre história e ficção no 
cinema foram o objeto das minhas pesquisas de mestrado e de 
doutorado. Como o cinema vai reconstruir o passado e dar a ele 
um significado que faça sentido no presente? Se o nosso acesso ao 
passado é fragmentado, através de documentos, imagens, objetos 
e até sons, como ligar estes fragmentos de modo que eles tenham 
sentido? Qual o significado que essa ligação vai dar ao passado e 
às figuras históricas? Um caminho para buscar estas respostas é 
através da narrativa.

Para cada tipo de narrativa que dá sentido ao passado, 
existe uma série de regras, de características formais para que 
este discurso seja considerado válido. Assim, a historiografia, por 
exemplo, deve usar um determinado tipo de fraseologia que ponha 
em destaque as evidências documentais e mantenha um aspecto 
impessoal do discurso, mas ainda assim há a construção de uma 
narrativa. Que fique bem claro que isso não invalida o discurso 
historiográfico, não quer dizer que os fatos não existiram e que foi 
tudo inventado, mas que a maneira de contá-los traz implicações 
de sentido, conforme nos lembra Hayden White (1996, p. 34). 
Além disso, este discurso vem sendo exposto como narrativa 
e, com sua impessoalidade ou neutralidade sendo questionada, 
sua forma vem se modificando. A ficção histórica também tem 
suas regras, melhor dizendo, características que vêm mudando ao 
longo do tempo. 

O Romance Histórico surgiu no Romantismo, no início 
do século XIX, e teve como característica a reconstrução dos 
costumes, da fala e das instituições do passado. Para tanto, serve-
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se de enredo fictício e da mistura de personagens históricos e 
de ficção. George Lukács, um dos primeiros teóricos a estudar a 
escrita histórica de caráter ficcional, define o romance como um 
gênero inerente à classe burguesa (1976, p.141). Para o estudioso, 
apesar de a ficção histórica clássica ter surgido na estética do 
Romantismo, ela é antirromântica por estar intimamente ligada à 
ascensão da burguesia, às novas mudanças econômicas, sociais e 
políticas do momento e à conscientização das pessoas em relação 
à relevância da história do próprio país e do mundo. Ou seja, de 
alguma forma ela é didática, por assim dizer.

Uma das características fundamentais para a existência 
dos romances históricos, que deram origem aos filmes de ficção 
histórica, é a utilização de dados verídicos para a constituição 
ambiente. Segundo Bujnicki (apud. RIBEIRO, 2009, p.77), as 
suas características principais seriam: tema histórico como ponto 
de partida para a narração; interação entre o universo ficcional e 
o histórico e a tentativa de legitimar o plano histórico pelo uso 
de referências documentais numa interação com o universo 
criado ficcionalmente; tentativa de recuperar estruturas e estilos 
do passado; o tema é, geralmente, moralizante e heroico; as 
personagens dos romances históricos tradicionais representariam 
valores morais e éticos que, na maioria das vezes, são maneiras 
utilizadas pelo narrador como forma de criticar o presente (de novo 
aparece aqui a questão da conscientização que Lukács teorizou).

Como essas características aparecem, ou não, no 
filme Amadeus? Bem, o tema histórico é óbvio, temos a vida (e 
principalmente a morte) do compositor Wolfgang Amadeus 
Mozart e tudo o que o cercava. A valorização do plano histórico – 
além dos nomes, lugares e alguns fatos – fica mais latente, no meio 
cinematográfico, no esplendor da reconstituição dos cenários 
e figurinos, basta lembrar que o filme também ganhou Oscar 
por  melhor direção de arte, melhor figurino, melhor maquiagem 
e melhor som (além de melhor filme, melhor diretor, melhor 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_de_melhor_dire%C3%A7%C3%A3o_de_arte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_de_melhor_figurino
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_de_melhor_maquiagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_de_melhor_mixagem_de_som
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ator e melhor roteiro adaptado). Leger Grindon, em Shadows of  
the Past, discute a relação entre romance e episódio histórico no 
filme histórico para além da distinção entre imaginário e real. 
Para Grindon, o tema central do filme histórico ficcional é a 
relação entre o indivíduo e a sociedade, revelada na relação entre 
romance – que enfatiza a experiência pessoal – e espetáculo – 
entendido por Grindon como o cenário de época, as atividades 
da vida pública, as cenas com multidões e até a paisagem. Se um 
filme evidencia o romance e os personagens nele envolvidos, 
revela uma visão na qual razões pessoais e ações individuais são 
as forças que causam a mudança histórica. Se, por outro lado, 
enfatiza o espetáculo, o filme ressalta forças extrapessoais, como 
as econômicas e religiosas, suplantando a vontade individual e 
impulsionando a história (1994, p. 25).

Partindo de um diferente significado para a palavra 
espetáculo, Vivian Sobchack, escrevendo sobre o épico 
Hollywoodiano, atribui a ele outra função, embora não contraditória 
àquela descrita por Grindon. De acordo com Sobchack, é o 
espetáculo – caracterizado pela extravagância, repetição, excesso 
e grandiosidade – que faz emergir a consciência histórica no 
espectador. O excesso de cenários e costumes de época, de estrelas 
do cinema, dinheiro e trabalho humano necessários para a produção 
deste entretenimento é particularmente apropriado para atingir 
espectadores que estão inseridos numa sociedade capitalista. Neste 
caso, ainda segundo a autora, o que se entenderia por fidelidade aos 
fatos históricos fica em segundo plano: é o espetáculo o principal 
elemento responsável por imprimir na audiência o sentimento de 
estar no tempo e participar de eventos de uma maneira e magnitude 
que extrapola qualquer construção ou apropriação temporal 
individual (1995, p. 285-287). 

É justamente ao buscarmos as fontes históricas de 
Amadeus que encontramos características muito interessantes: o 
conflito principal da narrativa entre Mozart e Salieri é ficcional, 
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ao menos até que se encontrem provas documentais que 
comprovem a frase atribuída a Salieri em seus últimos dias em 
um manicômio: “Eu matei Mozart!”. A documentação histórica a 
que se tem acesso até o momento aponta para uma ótima relação 
entre os dois compositores, inclusive para o fato de que Mozart 
foi aluno elogiadíssimo por Salieri e que este último sempre 
enalteceu, divulgou e defendeu as composições do aluno/colega. 
O conflito entre eles aparece pela primeira vez já na literatura, 
em um minidrama do poeta russo Púchkin, que se chama Mozart 
and Salieri (PUSHKIN, 2000, p. 55). Essa peça, traduzida para 
o português, em 1968, por Tatiana Belinky (a mesma autora de 
inumeráveis e maravilhosos livros infantis), é um drama em poesia, 
em dois atos, escrito em 1830, com dois personagens, Salieri e 
Mozart. Estes personagens dialogam sobre talento e inveja, bem 
e mal, e a injustiça divina, uma vez que Salieri ama a música e a 
ela se dedica, ao mesmo tempo em que acha que Mozart tem um 
dom que não percebe completamente e não merece. Neste drama 
em poesia, Salieri decide envenenar a ele mesmo e a Mozart, mas 
este último bebe o conteúdo do copo sozinho e não deixa nada 
para Salieri. 

Desta forma, o enredo da peça de Peter Schaefer (que 
também é o roteirista) adaptada no filme não tem como fonte, ou 
inspiração, do conflito principal um fato histórico e sim literário; 
interessante notar que tanto o trailer quanto o início do filme 
anunciam: “Peter Shaefer’s Amadeus”, mas ninguém faz menção a 
Púchkin, apesar da história do filme estar toda lá no poema-drama. 
Por isso, parece-me óbvio que esse filme não tem um objetivo 
historicista de resgatar a história pessoal de Mozart e ressuscitar 
valores morais e éticos do passado (aos quais parece, inclusive, que 
Mozart não se adequava muito bem) ou de conscientizar sobre a 
importância da história (já que nem mesmo as evidências históricas 
são respeitadas no filme). Parece-me mais lógico ler/entender o 
filme, fazendo uso desses personagens históricos e de toda a 
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ambientação e distanciamento que a reconstrução do passado 
envolve – somada à dramaticidade que a música de Mozart confere 
à narrativa cinematográfica – para falar de outro assunto. 

Mas que assunto seria esse? Bem, além de uma espécie de 
diagnóstico retroativo de Mozart como portador de transtorno 
bipolar, com base em registros históricos, existe uma interpretação 
psicanalítica do filme Amadeus que aponta para uma leitura do 
personagem Mozart como bipolar (LANDEIRA-FERNANDEZ 
& CHENIAUX, 2010, p. 106). Segundo a psiquiatria, o transtorno 
bipolar é um transtorno de humor que se caracteriza por duas 
síndromes com sintomas opostos, a mania e a depressão. Por um 
lado, os sintomas de um episódio depressivo são: tristeza excessiva, 
desânimo, irritabilidade, ideias de culpa, insônia, e assim por diante, 
como é de conhecimento geral. Já no quadro maníaco, destacam-
se alegria ou irritabilidade excessiva, sensação de energia, aumento 
da libido e desinibição do comportamento, gastos financeiros 
exagerados, agitação, etc. O indivíduo não se sente mal quando está 
em um quadro maníaco, mas mesmo que seja de baixa intensidade, 
o chamado quadro hipomaníaco pode dificultar sua vida em 
sociedade ou evoluir para um quadro depressivo. 

O Mozart fílmico apresenta uma exacerbação da libido 
quando, por exemplo, ao invés de estar regendo a orquestra, ele 
está correndo atrás de uma mulher. Demonstra euforia quando 
ri muito e em volume alto, contrai dívidas e tem a autoestima 
bastante elevada. Vemos, também, a energia quase inesgotável de 
Mozart: trabalha muito, o dia inteiro, e vai a festas durante a noite. 
Uma disciplina lecionada pelo professor de música Alex Lubet na 
Universidade de Minnesota, inclui o filme Amadeus numa relação 
de filmes que mostram uma intersecção da música clássica com 
pessoas com deficiências (ou necessidades especiais) no cinema. 
Segundo ele, apesar de não declaradamente, o filme mostra 
um personagem com uma dificuldade de ajuste para a vida em 
sociedade devido a um transtorno psiquiátrico. O que ele destaca, 
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porém, é que definitivamente o filme deixa claro que existe um 
personagem com a capacidade mental prejudicada: seja Mozart 
ou Salieri, ou os dois. Porque não se pode esquecer que Salieri é o 
narrador da história, e focar na bipolaridade de Mozart é deixar, 
pelo menos, metade do filme de lado. Mesmo porque, boa parte 
da loucura de Mozart e de seus problemas sociais são mostrados 
no filme como fomentados e exacerbados pelo personagem 
de Salieri, que não é histórico, mas o personagem que Púchkin 
inventou e do qual Shaefer se apropriou.

Eu, particularmente, acredito que a importância do Salieri 
na narrativa, e a mudança do registro histórico para incluir o 
conflito entre Salieri e Mozart, são centrais. Por isso, favoreço 
uma leitura do filme que inclua o conflito entre os personagens. 
E, claro, que coloque o personagem principal em primeiro plano, 
restituindo a ele o lugar que a figura histórica genial de Mozart 
ofusca (reparem que ironia, até na recepção do filme e no título, 
o nome de Mozart se sobrepõe ao de Salieri). Sob esse ângulo, 
vejo este filme como a história de um homem que tenta tomar o 
lugar de Deus. Primeiro, ele toma o lugar de um pai repressivo em 
relação a Mozart, e veja que até incorpora o fantasma do pai de 
Mozart em certo momento do filme. A relação entre eles, Salieri 
e Mozart, tem nuances de um conflito entre pai e filho no qual a 
figura paterna é casta e castradora, séria, esforçada, pesada. E o 
filho é solto, leve, inconsequente, atrevido, e ainda assim, fica com 
tudo: desde o talento até as mulheres. Isso gera toda a revolta de 
Salieri, e a pergunta que resume isso é feita por ele a um padre 
no início do filme: “Será que todos os homens são mesmo iguais 
perante Deus?”. 

Propp, em trecho de Comicidade e Riso, entende Salieri 
como um devasso. Segundo ele, a incapacidade de rir pode ser 
fruto da obtusidade ou da devassidão, e Salieri se encaixa no 
segundo caso, “... o invejoso, frio e egoísta assassino Salieri é 
incapaz de rir devido justamente à profunda devassidão de seu 
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ser, assim como pelo mesmo motivo não é dado à arte, como 
lhe diz Mozart: ‘Gênio e crime – duas coisas incompatíveis! ’” 
(PROPP, 1992, p. 35-6). Assim, ele vê uma espécie de justiça na 
falta de talento de Salieri. Talvez Propp tenha invertido a equação: 
justamente a inexplicável injustiça da vida leva nosso esforçado – 
mas não virtuoso – compositor ao desespero e à loucura.

Assim, Salieri assume o lugar de Deus, tomando o destino 
de Mozart em suas mãos, corrigindo o que ele vê como injustiça 
divina e, finalmente, absolvendo as pessoas do seu pecado da 
mediocridade. Porém, a tentativa de tomar em suas mãos a justiça 
divina é trágica. Corroborando a ênfase no espetáculo, que aponta 
para forças extrapessoais suplantando a vontade individual, as 
atitudes de Salieri não atingem o efeito de retificar a história: ao 
tentar corrigir a injustiça e se colocar no papel de genial compositor 
e de Deus (para os que acreditam, talvez o compositor da mais 
complexa obra), o que Salieri consegue é matar um homem, ficar 
louco e morrer esquecido em um asilo. Até mesmo a morte do rival 
é alcançada de maneira incompleta, uma vez que a genialidade e a 
obra de Mozart serão imortais. Sob este prisma, o próprio título do 
filme, Amadeus, que contribui para o fato de muitos espectadores 
não perceberem a importância do louco narrador, pode ser lido 
como ironia que ressalta o fracasso de Salieri.
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