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Resumo 

 

 

 

 

A versatilidade da obra de Chico Buarque evidencia sua vasta produção em 

diversas áreas artísticas (música, poesia, teatro e ficção). Seus romances estão 

entre os mais premiados e aprovados pela crítica especializada, com uma 

temática que versa sobre indíviduos errantes, vivendo em uma realidade pós-

moderna inquietantemente caótica. Esta pesquisa analisa a representação do 

espaço citadino nos três romances buarqueanos - Estorvo (1991), Benjamim 

(1995) e Budapeste (2003) - e em suas adaptações cinematográficas. A pesquisa 

se propôs a fazer um estudo comparativo do espaço nas produções literárias e 

cinematográficas das referidas obras, utilizando como base teorias 

contemporâneas ligadas à realidade pós-moderna, a saber: identidades híbridas, 

de Stuart Hall; simulacro, de Jean Baudrillard; e não-lugar, de Marc Augé.         

 

 

Palavras-chave: Chico Buarque, Literatura Brasileria, Cinema Brasileiro, espaço 

literário, pós-modernismo. 

 

 

 

 

 
 



 

 

Abstract 

 

 

 

 

The versatility of Chico Buarque’s work demonstrates its vast production in several 

artistic fields (music, poetry, drama and fiction). His novels figure among the most 

awarded and approved by critics, dealing with themes as errant individuals living in 

a postmodern reality that is disturbingly chaotic. This thesis examines the 

representation of cities in three Buarque’s novels and their respective film 

adaptations: Estorvo (1991), Benjamim (1995) and Budapeste (2003). So, our 

research presents a comparative study of literary space within the literary and film 

productions of such works, using some contemporary theories related to post-

modern reality, namely the concepts of Hybrid Identity by Stuart Hall, of 

Simulacrum by Jean Baudrillard and of Non-Place by Marc Augé to support our 

conclusions. 

 

 

Key words: Chico Buarque, Brazilian Literature, Brazilian Cinema, literary space, 

post-modernism. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"só a justa medida do tempo dá a justa natureza das coisas." 

Raduan Nassar 

 

"De primeiro, eu fazia e mexia, e pensar não pensava. Não possuía os 

prazos. Vivi puxando dificil, peixe vivo no moquem: quem mói no 

asp'ro, não fantasia. Mas, agora, feita a folga que me vem, e sem 

pequenos desassossegos, estou de range rede. E me inventei nestes 

gostos, de especular idéia." 

Guimarães Rosa 

 

"Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente 

estancou de repente ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer 

ter voz ativa, no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda 

viva e carrega o destino pra lá."  

Chico Buarque 
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Introdução 
 

 

 

 

 A atual literatura brasileira - como se pode observar pela produção ficcional 

contemporânea - encontra-se visceralmente vinculada ao universo urbano, tendo 

sido deslocada, como em nenhuma outra época anteriormente, do campo para a 

cidade. Nesse sentido, a literatura brasileira contemporânea encontra nesse fato 

uma de suas marcas principais desta passagem de século. 

 De fato, uma simples análise em obras de autores tão distintos quanto 

Bernardo Carvalho, Luiz Ruffato, Fernando Bonassi, Marcelino Freire, Marçal 

Aquino e outros revela que a incorporação do espaço urbano na recente produção 

ficcional brasileira é mais do que uma coincidência, tornando-se uma autêntica 

categoria estética, motivo pelo qual assume um papel de elemento constitutivo da 

própria narratividade de nossa contemporaneidade literária. Essa produção - que 

ora se manifesta a partir de uma perspectiva de reinvenção do realismo, ora a 

partir de uma perspectiva de consciência subjetiva (SCHOLLHAMMER, 2009) está 

presente, em particular, na ficção de Chico Buarque, que, de modo singular, 

reverbera a dinâmica da cidade contemporânea, acabando por criar uma literatura 

que reflete uma substancial afirmação de (des)territorialidade da narrativa.  

 A questão da representação citadina na literatura contemporânea (e não 

somente na literatura brasileira!) remete-nos diretamente ao contexto da pós-

modernidade, que, para esta pesquisa, atuará - com todos os seus derivativos, 

abstratos ou não, relacionados às manifestações artísticas: descentramento, 

hibridismo, desconstrução, ruptura, pós-utopia etc. (SANTOS, 2000) - como 

principal fundamentação teórica das categorias depreendidas de nosso objeto de 

estudos e das abordagens analíticas que aqui serão realizadas.  

 O objetivo geral deste trabalho é analisar a representação do espaço 

urbano na produção ficcional de Chico Buarque, em três de seus romances 

(Estorvo, 1991; Benjamim, 1995; Budapeste, 2003), em comparação com suas 
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respectivas adaptações cinematográficas (Estorvo, 2000, por Ruy Guerra; 

Benjamim, 2004, por Monique Gardenberg; e Budapeste, 2009, por Walter 

Carvalho). A escolha desse universo de pesquisa (os três romances e suas 

adaptações) se deve a fatores diversos, dos quais destacamos, sobretudo, dois: 

primeiro, pelo fato de se tratar de romances contemporâneos, que se vincularão 

diretamente - como se verá ao longo de nosso trabalho - com alguns dos mais 

relevantes pressupostos do pós-modernismo literário (ao contrário, por exemplo, 

de sua Fazenda Modelo, de 1974, espécie de alegoria política da sociedade de 

então); segundo, por se tratar das únicas narrativas de sua autoria adaptadas para 

o cinema (ao contrário do romance, igualmente contemporâneo, Leite Derramado, 

de 2009). 

 O vínculo entre o espaço urbano e a pós-modernidade foi estudado, de 

modo competente e apropriado, por Renato Cordeiro Gomes (1991), para quem a 

cidade - pensada como espaço físico, mas também como mito cultural e 

condensação simbólica - tornou-se um elemento fundamental do debate pós-

moderno, além de vincular-se, em seu estudos sobre a relação da cidade com 

suas derivas pós-modernas, ao impacto causado por esse nosso tempo pós-

utópico (GOMES, 2000).  

 Por isso, há que se fazer uma considerável ressalva quando nos 

reportamos à representação da cidade nos romances de Chico Buarque, tanto 

analisados isoladamente quanto em sua adaptação cinematográfica. Isso se deve 

ao fato de, ao nos referirmos à ideia de representação, não tomarmos o termo 

como um mero processo de reprodução que o conceito pode sugerir, isto é, não 

nos limitaremos a explicitar - em nossas análises e interpretações - como a cidade 

se mostra/revela no plano das narrativas textuais e fílmicas, mas, mais do que 

isso, buscaremos compreender quais as possíveis conexões entre alguns dos 

princípios teórico-filosóficos da pós-modernidade e os textos e filmes aqui 

estudados, tendo o espaço citadino como seu principal mediador. Desse modo, 

atuando como elemento estrutural tanto dos romances quanto dos filmes 

analisados, a cidade assume papel relevante, seja na configuração da forma de 

ambos os discursos, seja no condicionamento dos temas e motivos neles 
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presentes, agindo, assim, não apenas como um amálgama de valores éticos, mas 

também como um vértice de sentidos e significados estéticos. 

  Desse modo, partimos da hipótese de que, tanto no plano literário quanto 

cinematográfico, o espaço citadino personifica de modo dramático identidades 

suprimidas pelo universo fragmentado da pós-modernidade, no qual personagens 

e enredos se situam, assinalando uma espécie de descontinuidade que se reflete 

na própria estrutura destes romances (personagens, tempo romanesco, foco 

narrativo etc.) e filmes (planos, enquadramento, composição, angulação etc.). 

Portanto, considerando que a cidade surge, nas narrativas literária e fílmica, em 

meio a fenômenos atípicos, mas sintomáticos do mundo contemporâneo - como o 

próprio fenômeno da (des)territorialização, que ganha força estética na produção 

buarquiana (PEREZ, 2011)  -,  podemos dizer que, em todos esses casos, o 

espaço urbano afirma-se, mais do que como mero locus geográfico, como 

elemento estrutural primordial da produção literária e fílmica do autor/diretores 

estudados.  

 Considerando que nosso trabalho adota como ponto de partida as 

narrativas literárias de Chico Buarque, num processo que se desdobra na 

comparação com suas respectivas adaptações fílmicas, adotaremos como 

metodologia de análise os procedimentos (comparação, adaptação, transposição, 

transcontextualização etc.) e as categorias/conceitos do comparatismo literário 

(intertexto, fronteira, interdisciplinaridade, transversalidade etc.), sobretudo no que 

essa disciplina oferece em termos de aproximação comparativa, conjuntiva ou 

disjuntiva, entre o romance e o filme (CARVALHAL, 1986; NITRINI, 1997). 

 Assim, do ponto de vista metodológico, há que se considerar pelo menos 

duas perspectivas teóricas, que atuarão, em conjunto, como desdobramentos 

metodológicos da prática comparatista aqui adotada: a teoria literária 

(EAGLETON, s.d.; KAYSER, 1976), para análise dos romances, e teoria do 

cinema (STAM, 2006; BERNARDET, 1984), para a análise dos filmes. Ambas 

serão mediadas, evidentemente, pelos pressupostos teórico-filosóficos e estéticos 

da pós-modernidade, como sugerimos acima. 
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 Em relação à primeira - a teoria literária - há que se considerar alguns 

procedimentos mais usuais na análise e interpretação do gênero romanesco, a fim 

de depreender os principais componentes dessa espécie discursiva (MUIR, 1975; 

FORSTER, 1969; BOURNNEUF & OUELLET, 1976; SCHÜLLER, 1989). A análise 

de tais componentes deverá nos auxiliar sobretudo numa melhor compreensão de 

elementos que estruturam os romances buarquianos - como personagem, espaço 

romanesco, foco narrativo etc. -, mas também nos servirá de suporte para outros 

objetivos de nossa pesquisa, quais sejam: a inserção de suas narrativas na esfera 

da sociedade pós-moderna (sobretudo em relação ao espaço citadino 

contemporâneo) e a ampliação de seus sentidos pela ação da prática 

comparatista entre suportes e expressões estéticas distintas, no nosso caso 

particular, a comparação entre o texto literário e o fílmico. 

 Em relação à segunda - a teoria do cinema - privilegiaremos, entre os 

diversos conceitos que serão utilizados para melhor apreensão e maior 

compreensão da narrativa fílmica, o de adaptação, que, sem se esgotar, por 

exemplo, na releitura do texto literário pelo cinema, alcança um sentido mais largo 

e amplo e, por isso mesmo, mais estética e socialmente significativo 

(HUTCHEON, 2013). Esse processo de adaptação - aplicado, em nosso caso, à 

análise comparativa entre obras literárias e cinematográficas - define-se como um 

procedimento técnico (cinematic technique) que, ao fazer corresponder algo por 

mudança ou ajuste, provoca uma alteração de estrutura, função e forma, 

buscando uma melhor solução para o produto final (FIELD, 1995).  

 Finalmente, como dissemos anteriormente, utilizaremos como principal 

fundamentação teórica de nosso trabalho categorias e conceitos provenientes do 

campo da pós-modernidade, em especial naquele desdobramento específico que 

Linda Hutcheon (1991, p. 20) prefere chamar de pós-modernismo e define como 

"uma atividade cultural que pode ser detectada na maioria das formas de arte e 

em muitas correntes de pensamento atuais".  

Considerando que o mundo contemporâneo é marcado por hibridismos de 

toda sorte, levando-nos a viver, atualmente, uma espécie de crise - discussão, 

aliás, que resultará na própria construção do conceito de pós-modernidade 
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(PRYSTHON, 2003; JAMESON, 1996) -, mas também pela diversidade de 

perspectivas e pontos de vista sobre os mais diversos assuntos, optamos por 

adotar uma sistematização em nossa leitura dos romances de Chico Buarque, que 

nasce na própria reflexão acerca do(s) sentido(s) do pós-modernismo no mundo 

atual e seus possíveis desdobramentos na abordagem dos romances aqui 

analisados. Isso se deve, principalmente, ao fato de que, no processo de 

adaptação dos romances buarquianos para o cinema, verificamos - a despeito de 

um modus semelhante de adaptação dos três romances, em que a construção do 

espaço no filme procura reproduzir aspectos formais e temáticos do livro e criar 

uma nova ambientação, mais apropriada aos recursos da linguagem 

cinematográfica - formas distintas de construção/apreensão da realidade que o 

livro (e, por extensão, o filme) recriam. Nesse sentido, filme e livro se conjugam de 

modo perfeito na conformação de uma autêntica performance pós-modernista, na 

medida exata em que conciliam elementos e valores estéticos peculiares de uma 

contemporaneidade artística que ultrapassa os limites impostos pelo modernismo. 

Sistematizando, portanto, nossa leitura das narrativas literárias e fílmicas 

aqui analisadas, propomos uma abordagem que, sem desconsiderar a variedade 

de elementos que se conjugam para caracterizar os romances e filmes estudados, 

adote um conceito específico dessa performance pós-modernista a que nos 

referimos antes: para Estorvo, destacaremos o conceito de hibridismo identitário, 

forjado por Stuart Hall: neste romance, verifica-se, com efeito, a presença 

marcante de uma espécie de mosaico urbano a (in)definir identidades que se 

fragmentam, instaurando uma verdadeira crise de identidade, que pode ser 

considerada, segundo Hall (2003, p. 7), "parte de um processo mais amplo da 

mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades 

modernas e abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma 

ancoragem estável no mundo social”; para Benjamim, destacaremos o conceito de 

simulacro, formulado por Jean Baudrillard: neste romance, temporalidades e 

personagens se misturam, embaralhando-se num continuum de realidades 

aparentes e/ou falsas, constantemente simuladas com o objetivo (deliberado? 

involuntário? não haveria aí também um simulacro, resultando num 
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"espelhamento" infinito de falsas verdades?) de criar uma hiper-realidade, definida 

de modo preciso pelas palavras de Baudrillard (1991, p. 8): “hoje a abstração já 

não é a do mapa, do duplo, do espelho ou do conceito. A simulação já não é a 

simulação de um território, de um ser referencial, de uma substância. É a geração 

pelos modelos de um real sem origem nem realidade: hiper-real”; finalmente, para 

Budapeste, destacaremos o conceito de não-lugar, criado por Marc Augé: neste 

romance, espaços e personae são, no limite, anônimos (tal como os não-lugares 

de Augé), da mesma forma que idiomas e sentimentos são deslocados, marcando 

espaços caóticos - este caos urbano tão característico da pós-modernidade e que, 

ao instaurar o não-lugar como (anti)modelo do espaço citadino, acaba por 

promover o deslocamento, conforme teoriza Augé (1994a, p. 37): “o mundo da 

supermodernidade não tem as dimensões exatas daquele no qual pensamos 

viver, pois vivemos num mundo que ainda não aprendemos a olhar. Temos que 

reaprender a pensar o espaço”. 

Há que se ressaltar, por fim, que a adoção de um determinado conceito, na 

abordagem de um romance (e de sua respectiva adaptação), não prescinde da 

consideração dos demais conceitos que perfazem o universo do pós-modernismo, 

os quais aparecem, em maior ou menor grau, em todos os romances e filmes aqui 

analisados. 
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Primeiro Capítulo 

 

 

 

 

1.1. Comparatismo literário: entre a literatura e o cinema 

Conforme foi dito na Introdução, nosso trabalho adota como ponto de 

partida as narrativas literárias de Chico Buarque, num processo que se desdobra 

na comparação com suas respectivas adaptações fílmicas, motivo pelo qual 

adotaremos como metodologia de análise alguns procedimentos, categorias e 

conceitos do comparatismo literário, sobretudo no que essa disciplina oferece em 

termos de aproximação comparativa entre o romance e o filme. 

Trabalharemos primeiramente com base na teoria da Literatura Comparada, 

adotando alguns teóricos que buscaram definir/delinear essa disciplina tão 

abrangente e controversa. Assim como outras teorias, o estudo da Literatura 

Comparada sofreu, ao longo dos anos, muitos impasses, dúvidas e 

questionamentos. Alguns teóricos, por exemplo, afirmavam, no período de seu 

surgimento, que uma literatura influenciava a outra no decorrer dos tempos e em 

situações específicas, o que era contestado por outros. De qualquer maneira, a 

Literatura Comparada não pode fugir de seu principal objetivo: a comparação, pelo 

menos no sentido de fornecer subsídios para o confronto de uma obra com outra: 

 

se "comparação não é razão", como lembrou por sua vez Étiemble 
num panfleto célebre, em 1963, se ela não é mesmo a razão de 
ser da literatura comparada, fornece pelo menos uma matéria que 
deve ser usada com discernimento. Entre muitas relações 
falaciosas, encontrar-se-á uma que conduzirá à descoberta de 
uma influência ou que iluminará o campo do imaginário. A 
comparação pode ter uma função heurística em literatura 
comparada [...] a literatura comparada não quer comparar, mas 
não quer mais ser literária. Ou, antes, ela desconfia e escolhe a 
marginalidade (BRUNEL, PICHOIS & ROUSSEAU, 1995, p. 17). 

 

 Um dos questionamentos acerca dessa disciplina é se a analogia entre uma 

literatura e outra não pode ser confundida com a historiografia literária. É claro que 
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o estudo entre uma obra e outra pode/deve passar pelo contexto histórico de 

ambas, mas a comparação não pretende se pautar apenas no percurso histórico 

dos textos literários - o objetivo é confrontar obras distintas, considerando, em 

última instância, seus conteúdos e formas. De modo mais óbvio, a referida teoria 

pertence à literatura e, não, à história. Por isso, parece-nos temerário delimitar o 

campo do comparatismo a uma simples "comparação" entre uma obra e seu 

contexto histórico, sendo necessário ir além, isto é, contemplar também o outros 

aspectos do texto literário, a fim de que haja uma comparação mais "completa". 

Assim, um procedimento mais criterioso requer uma pesquisa da obra em vários 

de seus aspectos textuais e contextuais, além de suas relações com a história de 

modo geral (social, artística, política etc.). Enfim, a comparação deve ocorrer em 

sua totalidade (NITRINI, 1997). 

 O debate sobre a Literatura Comparada e seu método surge, de modo mais 

sistemático, no século XIX e atravessa o século XX sem que se alcance um 

consenso entre todas as "visões" formuladas sobre ela até hoje. Atualmente 

teóricos e críticos ainda se questionam sobre as mesmas dúvidas que permeavam 

seu surgimento: afinal, qual é o método específico da Literatura Comparada? A 

Literatura Comparada é uma teoria ou uma simples disciplina? Ela pertence à 

teoria ou a historiografia literária? Pode-se assim dizer que essas e outras dúvidas 

e aspectos gerais permeiam o comparatismo literário desde seu surgimento até a 

atualidade.   

 É possível, segundo nossas pesquisas, dividir a história do comparatismo 

literário em três fases distintas e, contudo, conexas entre si. O conceito de 

influência irá marcar sua primeira fase: para os primeiros pesquisadores da área, 

não existia uma literatura “pura”, o livro não nascia unicamente das ideias do 

autor, pois sua escrita era influenciada por aquilo que ele leu. Para Nitrini (1997, p. 

127), contudo, é importante considerar, dentro dessa perspectiva, a diferença 

entre imitação e influência:  

 

o conceito de influência tem duas acepções diferentes. A primeira, 
a mais corrente, é que indica a soma de relações de contato de 
qualquer espécie, que se pode estabelecer entre um emissor e um 
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receptor [...] A segunda acepção é de ordem qualitativa. Influência 
é o "resultado artístico autônomo de uma relação de contato", 
entendendo-se por contato o conhecimento direto ou indireto de 
uma fonte por um autor. 

 

 A influência considera o objeto comparado numa relação unilateral: a 

primeira obra influenciaria as outras que seguem, sempre nessa ordem. Como 

explica Nitrini (1997), para Van Tieghem, por exemplo, devem ser considerados, 

em qualquer estudo de comparatismo literário, pelo menos três aspectos 

relacionados à questão da influência: o emissor/ponto de partida, o receptor/ponto 

de chegada e o transmissor, que nesse caso pode ser o leitor, um grupo, uma 

tradução ou até a imitação do ponto de partida, isto é, do texto original. Esse 

caminho é complexo, pois supõe que o comparatista precisará se limitar a um 

determinado tempo e espaço, levando o objeto comparado a se restringir a duas 

determinadas literaturas dentro de um período definido. Enfim, para a autora,  

   

por mais amplo que se desenhe seu campo de estudos, no 
entanto, e por mais variadas que sejam as opiniões de 
especialistas sobre o objeto, o método e a finalidade da literatura 
comparada, uma questão medular congrega todas as discussões 
em torno do conceito de influência. Seja para afirmá-la, seja para 
negá-la, seja para substituí-la por um novo conceito, como o da 
"intertextualidade", seja para renová-la dentro do contexto da 
teoria da estética da recepção (NITRINI, 1997, p. 126). 

  

Já na segunda fase do comparatismo literário, o conceito prevalente é o de 

intertextualidade, que considera, entre outras coisas, que, além do autor, quem 

escreve a obra é também o leitor, este último não totalmente imune à influência 

das leituras que já realizou. Como a leitura é, por assim dizer, um processo 

contínuo de escrever-reescrever-revisar, um escritor pode criar a partir daquilo que 

leu e também assimilou/rejeitou, trabalhando sua "imaginação" num processo de 

escrita "paralela" a sua possível fonte (intertexto). Nesse caso, o comparatismo 

deixa de ser um simples “confronto” entre autores/obras e passa a ser um 

processo relacional, a partir do qual a literatura almejaria elucidar/ampliar as 

discussões entre uma obra e outra, levando em consideração o processo de 

escrita e não somente a "comparação" entre uma obra e outra. 
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Dentro da ideia de renovação dos estudos de Literatura Comparada, é na 

segunda metade do século XX que surge a teoria da intertextualidade, proposta e 

consolidada por Julia Kristeva. Trata-se de uma teoria aceita por muitos 

comparatistas, uma vez que a intertextualidade serve como um instrumento mais 

eficaz no processo comparatista, no sentido de permitir uma espécie de 

"renovação" dos conceitos de fonte e influência e, principalmente, ampliando seu 

campo de ação. Como afirma ainda uma vez Sandra Nitrini (1997, p. 158), “a 

intertextualidade se insere numa teoria totalizante do texto, englobando suas 

relações com o sujeito, o inconsciente e a ideologia, numa perspectiva semiótica”. 

Ainda nos estudos das relações textuais, convém destacar que o conceito de 

intertextualidade se inspira nas teorias de Bakhtin, teórico que considerou que no 

processo de escrita e leitura de um texto sempre há a alusão a um discurso 

anterior - um texto, portanto, se transforma por meio da (re)leitura de outros 

congêneres, e assim por diante.  

Relevante e inovadora no período é também a teoria da recepção, 

formulada por Hans Robert Jauss: sua proposta enfatiza o papel do receptor na 

construção e na compreensão do texto literário, uma vez que “os estudos da 

recepção procuram destacar a atividade daquele que recebe mais do que a 

atividade potencial do objeto recebido, de modo que a relação obra-leitor passa a 

constituir um caráter fundamental do fato literário” (NITRINI, 1997, p. 170). Com a 

teoria da recepção, o leitor passa a ter papel fundamental dentro da obra: para 

Regina Zilberman (1989, p. 35), por exemplo, “de um lado, ao ser consumida, a 

obra provoca determinado efeito [Wirkung] sobre o destinatário; de outro, ela 

passa por um processo histórico, sendo ao longo do tempo recebida e interpretada 

de maneiras diferentes – esta é a sua recepção”. 

O terceiro momento da literatura comparada é aquele em que há uma maior 

consideração das totalidades geográficas: não é mais, nesse sentido, uma via de 

mão única, nem em relação a nacionalidades, nem em relação aos objetos 

comparados. Assim, enquanto nos estudos iniciais dessa disciplina considerava-

se apenas o "objeto" livro, no decorrer dos tempos outras mídias também 

passaram a fazer parte das práticas comparatistas, permitindo uma 
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aproximação/comparação entre, por exemplo, livro versus filme, livro versus 

pintura, pintura versus filme etc. Essa perspectiva comparatista está, de certo 

modo, ligada aos Estudos Culturais, teoria que se consolida na década de 70 e 

pode ser definida como  

 

a tendência mais forte da crítica literária contemporânea, 
questionando os critérios unívocos de abordagem do artefato 
"literário" em nome de uma multiplicidade de paradigmas críticos, 
caracterizados pelo diálogo com diversas áreas das ciências 
humanas e pela valorização da voz dos excluídos e das minorias 
políticas (MEDEIROS, 2014, s.p.). 

 

 Embora privilegiando aspectos culturais diversos - às vezes, como alguns 

críticos ressaltam, em prejuízo da própria literatura (PERRONE-MOISÉS, 1998) -, 

os Estudos Culturais visam, de certo modo, trazer para o centro do debate 

diversas manifestações literárias, não só considerando a literatura canônica e 

eurocêntrica, além de propor a abertura de um diálogo e uma interação entre a 

literatura e outras manifestações artísticas e culturais. Nesse contexto, pode-se 

dizer que, presentemente, a Literatura Comparada assimilou alguns dos métodos 

e procedimentos dos Estudos Culturais. Apesar disso, ou por isso mesmo 

permanece vigente uma crítica do que se considera uma excessiva subserviência 

da literatura/literariedade a aspectos externos (contextuais, sociais, culturais etc.) 

ao texto literário. Como afirma PERRONE-MOISÉS (1998, p. 192) sobre os 

Estudos Culturais: 

 

o que me parece danoso é a prática de um ecletismo superficial 
transformado em "superdisciplina", que eclipsa as disciplinas 
específicas e as exclui pouco a pouco dos programas. E a 
consequente produção de discursos "culturais" generalizantes e 
fortemente ideológicos, carentes da necessária fundamentação 
histórica, antropológica, sociológica ou filosófica. A literatura, 
considerada como manifestação cultural, entre outras, é a primeira 
a sofrer os efeitos dessa aglutinação. 

  

 Ainda em seu Flores da Escrivaninha (1990), Perrone-Moisés continua a  

pontuar algo que aparentemente reforça a "crise" da Literatura Comparada no 

século XX. Segundo a autora, esta disciplina, devido à extensão de seu campo e à 
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pluralidade de seus métodos, já enfrenta problemas que lhe são peculiares; é, 

além disso, uma disciplina que apresenta graves anacronismos, como a questão 

do confronto entre textos literários que, por si mesma, faz parte da própria 

definição de Literatura Comparada,  

 

como disciplina acadêmica, [a Literatura Comparada] tem uma 
concepção da história que é a do século XIX; uma história linear e 
sequencial, diacrônica e causalista. Autores e movimentos, 
literaturas metropolitanas e literaturas coloniais aí se sucedem uns 
aos outros, ora repetindo, ora renovando, ora opondo-se uns aos 
outros, mas sempre segundo uma lógica de causa e efeito, de 
antes e depois, de origem e derivações (PERRONE-MOISÉS, 
1990, p. 93). 

 

 No referido texto, Perrone-Moisés reforça que, à luz de novas idéias e 

teorias, surgidas a partir do século XX, esta questão tende a se modificar 

substancialmente, a ponto de influir sobremaneira nos fundamentos da disciplina 

em causa: já não se pode mais falar, nesse sentido, em linearidade ou progressão 

literária, em dicotomia pura ou em relação de causa e efeito simplesmente; com o 

surgimento de tais teorias, a relação entre textos problematizou-se e proporcionou 

nova interpretação da realidade literária:  

 

estudando relações entre diferentes literaturas nacionais, autores e 
obras, a literatura comparada não só admite, mas comprova que a 
literatura se produz num constante diálogo de textos, por 
retomadas, empréstimos e trocas. A literatura nasce da literatura; 
cada obra nova é a continuação, por consentimento ou 
contestação, das obras anteriores, dos gêneros e temas já 
existentes. Escrever é, pois, dialogar com a literatura anterior e 
com a contemporânea (PERRONE-MOISÉS, 1990, p. 94). 

 

 De qualquer maneira, continua válida a perspectiva contra-hegemônica dos 

Estudos Culturais, bem como de uma de suas "vertentes" - os Estudos Pós-

Coloniais -, que procuram deslocar o olhar das abordagens hegemônicas para as 

periféricas, valorizando aspectos pouco considerados naquelas (cultura, 

linguagem, identidade etc.). Na contemporaneidade, os Estudos Pós-Coloniais 

prescrevem que não há mais fronteiras entre lugares, espaços e identidades; que 
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há uma crise de definições, centralidades e posições, resultando, nesse caso, em 

culturas híbridas, onde o popular e o erudito encontram-se e/ou chocam-se. Um 

questionamento pertinente a ser feito, neste contexto, seria: o que caracteriza a 

periferia e o que caracteriza o centro? Mais do que isso, o que os caracteriza na 

contemporaneidade? 

 Não restam dúvidas de que antropólogos, sociólogos e filósofos buscam 

respostas para esse fenômeno, mas a crise do mundo-sem-fronteiras acaba 

caracterizando a própria contemporaneidade. Para Prysthon (2003, p. 44), “os 

estudos culturais e o pós-colonialismo reafirmam, como antes algumas teorias 

políticas terceiro-mundistas, mas de modo muito mais articulado teoricamente, o 

papel do periférico na história e a própria história periférica”.  

 Os estudos tradicionais, de certo modo, classificam o hibridismo cultural 

como algo negativo: para eles, há localidades que se sobrepõem a outras, já que, 

segundo alguns teóricos, não há "igualdade" entre os habitantes de espaços 

citadinos distintos (PRYSTHON, 2003). Atualmente, contudo, o hibridismo cultural, 

enquanto área de estudo, insere-se no contexto mais amplo da pós-modernidade 

e, mais do que nunca, passa a ser apresentado como algo positivo, interferindo na 

própria concepção de cultura ou sociedade hegemônicas. Diferentemente do que 

era privilegiado na época do "surgimento" da Literatura Comparada, em que se 

considerava que o ponto de partida deveria ser uma obra (livro) e que ela era a 

referência única e fechada para a comparação, os Estudos Culturais/Pós-

Coloniais rejeitam esse aspecto, abrindo um leque maior de possibilidades dentro 

da atividade comparatista.  

 Estudos recentes, que concebem periferia e centro se compondo de modo 

“harmônico”, de certo modo "representam" o periférico, dando voz a esse 

segmento historicamente silenciado; nele, no periférico, localizar-se-ia a 

perspectiva teórica e cultural a ser adotada/assimilada pelos Estudos Pós-

Coloniais. Consequentemente, na contemporaneidade, assistimos aos efeitos do 

embate que nasce da marginalização dos espaços periféricos, de sua exclusão, já 

que na periferia encontra-se também a força combativa de afirmação de 

identidades, quebrando não só fronteiras, mas possíveis margens canônicas 
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tradicionais e excludentes. Portanto, não resta dúvida de que uma das temáticas 

principais nos estudos contemporâneos - sejam eles comparatistas ou não - 

relaciona-se à fragmentação de identidades - sejam elas culturais, sociais ou 

individuais -, discussão que se relaciona à própria construção do conceito de pós-

modernidade (PRYSTHON, 2003) - de onde, aliás, retiraremos uma das 

fundamentações teóricas principais desse nosso estudo, a saber, o conceito de 

pós-modernismo - e, em consequência, ao comparatismo literário, colocando sob 

suspeita o suporte por meio do qual as manifestações artísticas - em especial, as 

literárias - são tradicionalmente veiculadas. 

 Assim, a Literatura Comparada, na contemporaneidade, recebe 

interferência direta de métodos e procedimentos próprios dos Estudos Culturais, 

afinal a arte literária nunca foi algo que se estagnou no tempo - a literatura, como 

toda arte, se transforma e se reinventa, “ela pertence não só à vida do espírito, 

mas simplesmente à vida, com suas complexidades, seus instintos cegos, seus 

impulsos generosos e seu movimento incessante” (BRUNEL, PICHOIS & 

ROUSSEAU, 1995, p. 17). Nesse sentido, pode-se dizer que a Literatura 

Comparada compara explorando possibilidades diversas de relacionamento entre 

as manifestações artísticas, sendo a própria comparação um meio, não um fim. 

Num contexto como esse, a comparação se propõe a alargar cada vez mais o 

terreno das relações entre mídias diversas: “a literatura comparada, sendo uma 

atividade crítica, não necessita excluir o histórico (sem cair no historicismo), mas 

ao lidar amplamente com dados literários e extraliterários ela fornece à crítica 

literária, à historiografia literária e à teoria literária uma base fundamental” 

(CARVALHAL, 1986, p. 39).  

Completando essa reflexão, Stuart Hall (2003, p. 201), um dos maiores 

estudiosos dos Estudos Culturais da atualidade, afirma que toda pesquisa 

relacionada à cultura deve passar por contextos culturais diversos, sem exaltar 

uma cultura em detrimento de outra: 

 

apesar do projeto dos estudos culturais se caracterizar pela 
abertura, não se pode reduzir a uma pluralismo simplista. Sim, 
recusa-se a ser uma grande narrativa ou um meta-discurso de 
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qualquer espécie. Sim, consiste num projeto aberto ao 
desconhecido, ao que não consegue ainda se nomear. Todavia, 
demonstra vontade em conectar-se; têm interesse em suas 
escolhas. 

 

 Como campo de estudo atual, podemos afirmar que os Estudos Culturais 

configuram-se ainda num work in progress, pois, como afirma o próprio Hall 

(2003), trata-se de um campo aberto para novas perspectivas relacionadas a 

culturas diversas. Na área da literatura, especificamente, pode-se citar como 

exemplo dessas possibilidades de expansão dos Estudos Culturais a abordagem - 

e, o que é mais importante, a reavaliação - de autores de países que foram 

colonizados ou que não fazem parte de uma cultura eurocêntrica ou ainda os 

autores da chamada literatura marginal, todos eles objeto de interesse privilegiado 

dos Estudos Culturais. Dentro dessa perspectiva, a Literatura Comparada também 

pode oferecer uma importante contribuição para os Estudos Culturais e vice-versa, 

isto é, pode receber deles elementos fundamentais para sua atual reconfiguração.  

 Ainda segundo Hall (2003), heranças deixadas por culturas diversas, bem 

como perspectivas que destacam os textos e outros suportes como fonte de 

poder, não devem ser ignoradas pelos Estudos Culturais. Ressaltamos, nesse 

contexto preciso, o diálogo entre os Estudos Culturais e a Literatura Comparada, 

já que ambos podem, eventualmente, pressupor um processo de "comparação" 

entre artes e culturas diversas. Assim, para este estudo em particular, a ideia de 

cultura - que prevê, entre outros, o conceito de deslocamento, especialmente caro 

aos Estudos Culturais e aos Estudos Pós-Coloniais - é particularmente apropriada 

à teoria da pós-modernidade, como veremos mais adiante. 

 Atualmente ainda persiste certa rejeição aos Estudos Culturais no meio 

acadêmico e principalmente nos núcleos de Literatura Comparada. O motivo, 

grosso modo, se deve ao fato de, ao contrário dos estudos comparatistas - ou 

melhor, da defesa acadêmica desses estudos -, os Estudos Culturais mantiverem 

uma relação de proximidade com os estudos subalternos e pós-coloniais, 

rejeitando o conceito restritivo de literaturas nacionais canônicas, retirando da 

literatura o privilégio de interpretação da realidade. Nesse sentido, os Estudos 

Culturais promovem um questionamento e uma problematização do campo dos 



25 
 

 

 

estudos comparados, acentuando o conceito de fronteira (por exemplo, a fronteira 

entre literatura e cultura). Como afirma Eduardo Coutinho (2003, p. 123) acerca do 

comparatismo literário na atualidade, numa crítica ao rigor com que essa disciplina 

estabelece limites intransponíveis entre as áreas do conhecimento humano,  

 

hoje estas fronteiras foram lançadas por terra, em consequência 
do questionamento que vem sendo empreendido cada vez com 
mais vigor em torno de seu próprio objeto de estudo - a obra 
literária - e dos demais pilares que até então sustentaram a sua 
construção, como os conceitos de "nação" e "idioma". Até 
recentemente a obra literária era vista como uma espécie de "fato 
natural" e os discursos que se erigiam sobre ela partiam dessa 
premissa: tratava-se de um texto que em algum momento fora 
definido como literário. Agora, porém, este privilégio concedido ao 
texto literário vem sendo posto em cheque, tornando problemático 
todo tipo de estudo que o toma como ponto de partida (grifos 

nossos). 

 

    Nesse novo contexto, proposto pelos Estudos Culturais, a questão da 

literatura brasileira, por exemplo, assume outro feitio, já que o nacional deixa de 

ser pensado como elemento central na definição de uma obra literária brasileira, 

noção que passa a ser substituída por uma relação mais intensa (e tensa) entre o 

local e o global, numa "operação desconstrutora que, para chegar ao seu fim, 

deve abandonar a especificidade literária imposta de antemão ao objeto por uma 

comunidade interpretativa dada ou sua reificação por determinados regimes 

centralizadores de leitura" (MIRANDA, 1998, p. 17). 

 São notórios, nesse sentido, os embates entre as duas teorias (Estudos 

Culturais e Literatura Comparada), como explica Eduardo Coutinho (2006), para 

quem a Literatura Comparada traz como uma de suas marcas fundamentais, 

desde o seu primórdio, a noção de transversalidade. Se num primeiro momento, 

afirma o autor, a Literatura Comparada assume-se como uma disciplina 

especialmente voltada para a abordagem de duas ou mais produções literárias 

nacionais ou internacionais (Guyard, Van Tieghen), posteriormente - em especial 

com a Escola Americana - há uma abertura de perspectiva, valorizando outros 

conceitos, como a interdisciplinaridade (Aldridge, Remak), entendida como "inter-
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relação da literatura com outras formas de expressão artística ou outras áreas do 

conhecimento" (COUTINHO, 2006, p. 45). 

 Transversalidade, interdisciplinaridade e intertextualidade são, atualmente, 

aspectos presentes no comparatismo literário. Contudo, com a expansão dos 

Estudos Culturais, tais conceitos assumem feitios um tanto distintos, destacando 

novos olhares e abordagens, novas possibilidades de diálogo. Para Hall (2003, p. 

212), 

 

a sombra, a estampa, o vestígio daquelas outras formações, da 
intertextualidade dos textos em suas posições institucionais, dos 
textos como fontes de poder, da textualidade como local de 
representação e de resistência, nenhuma destas questões poderá 
jamais ser apagada dos estudos culturais. 

 

 E, poderíamos completar, tampouco da Literatura Comparada! Portanto, o 

método comparatista deste trabalho não renega sua origem, mas também não 

desconsidera seu atual estatuto, já que pretendemos adotar como metodologia de 

trabalho um comparatismo literário que transita em meio a conceitos e práticas em 

constante transformação no decorrer dos tempos. Assim, embora os Estudos 

Culturais não sejam muito bem-vindos na crítica comparatista em geral, é 

importante reforçar as palavras de Souza (1998, p. 28), quando afirma que, "a 

interdisciplinaridade, de vilã da história poderia receber tratamento mais 

condizente com sua força de aglutinação de diferenças e de pulverização dos 

limites fechados dos campos teóricos". Desse modo, pode-se dizer que esta 

pesquisa adota o comparatismo literário em sua perspectiva contemporânea: 

interdisciplinar, transversal e transcultural. Consideramos que, cada vez mais, o 

comparatismo literário vem se adaptando e, consequentemente, desafiando um de 

seus principais pressupostos: aquele que via, em sua origem, no ato de comparar 

uma prática metodológica unilateral e etnocêntrica. Somente assim, acreditamos, 

poderá haver uma reformulação dos cânones (literários, metodológicos, teóricos) 

tradicionalmente estabelecidos como "verdades" inquestionáveis por práticas 

comparatistas um tanto anacrônicas. Com efeito, segundo Coutinho (2003, p. 19), 

“vêm conquistando espaço gradativamente [no âmbito dos estudos comparatistas] 
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não só as literaturas até então tidas como periféricas, como as do chamado 

Terceiro Mundo, quanto outras formas de registro até recentemente relegadas a 

plano secundário: as manifestações folclóricas ou populares e a chamada 

"literatura oral"".  

 Por isso mesmo, no atual quadro da crítica comparatista, os Estudos Pós-

Coloniais ocupam cada vez mais espaço, pois se voltam, como já tinha sido 

enfatizado, para produções e comparações distintas, provocando uma ruptura e 

desafiando o caráter etnocêntrico presente até então. Afinal de contas, 

  

o comparatismo [atual] deixa de ser visto apenas como o confronto 
entre obras ou autores. Também não se restringe à perseguição 
de uma imagem, de um tema, de um verso, de um fragmento, ou à 
análise da imagem/miragem que uma literatura faz de outras. 
Paralelamente a estudos como esses, que chegam a bom término 
com o esforço teórico-crítico indispensável, a literatura comparada 
ambiciona um alcance ainda maior, que é o de contribuir para a 
elucidação de questões literárias que exijam perspectivas amplas 
(CARVALHAL, 1986, p. 82).                   

 

Portanto, o propósito em se usar neste trabalho o comparatismo literário 

como metodologia de análise e interpretação das narrativas literárias de Chico 

Buarque e de suas adaptações fílmicas se dá pelo fato de esta perspectiva - no 

sentido amplo que está sendo aqui tomado - proporcionar uma aproximação entre 

dois suportes distintos de veiculação do discurso artístico, a saber: o livro e o 

filme, traduzidos numa perspectiva mais abrangente que prescreve uma prática 

interdisciplinar de diálogo entre literatura e cinema. 

  

 

1.2. A pós-modernidade: caminhos da literatura contemporânea 

 No contexto das discussões acerca do pós-modernismo e da literatura 

brasileira contemporânea, torna-se imprescindível distinguirmos a diferença entre 

modernismo e modernidade: em poucas palavras pode-se dizer que, enquanto 

esta está ligada a um contexto histórico abrangente, aquela se refere mais 

apropriadamente às artes e demais manifestações culturais. No que compete à 

diferença entre pós-modernismo e pós-modernidade, podemos fazer uma analogia 
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aos termos anteriores e afirmar que esta última se refere, do ponto de vista social, 

à era do consumo desenfreado, em que prevalecem, de certo modo, lógicas 

perversas, como a perda de valores, num contexto em que quase tudo é 

massificado, em que os indivíduos passam a pensar de forma igual, de maneira 

mecânica, portanto ligando-se ao que se convencionou chamar de modernidade 

tardia (JAMESON, 1996). Para Compagnon (2010, p. 112), o pós-moderno, 

"contém um paradoxo flagrante: pretende acabar com o moderno, mas, ao romper 

com ele, reproduz a operação moderna por execelência: a ruptura". Para o autor,  

 

o movimento pós-moderno é definido de maneira um tanto 
redutora, como questionamento da crença, largamente aceita, na 
modernização aleatória da cidade, na inovação como valor em si. 
Mas isso não é suficiente. Se há uma estética pós-moderna 
propriamente dita - e não apenas de um grupo de indivíduos 
reunidos, posteriormente, sob essa etiqueta pelos publicitários -, 
deve ser possível defini-la com traços positivos. 

 

 A pós-modernidade também é marcada pelo imediatismo, em que o sujeito 

é dominado pela poluição imagética da sociedade de consumo contemporânea e 

conduzido, consciente ou inconsciente, por ela. Jameson (1995) trata dessa 

questão no artigo "Reificação e utopia na cultura de massa", num encadeamento 

de ideias e argumentos que demonstram o quanto as manifestações culturais da 

sociedade pós-moderna (o jornalismo e a propaganda, por exemplo) estão 

voltadas para o mercado capitalista. No final das contas, suas ideias vão, também 

e de certo modo, ao encontro da teoria da espetacularização da sociedade atual, 

elaborada por Guy Debord (1997), que adverte sobre o fato de que a imagem, ela 

própria, se tornou uma forma de mercadoria.  

 Em relação ao pós-modernismo, podemos afirmar que se relaciona, ainda 

que de modo um tanto vago, à atual situação da produção cultural no mundo 

contemporâneo: 

 

[pós-modernismo] é o nome aplicado às mudanças ocorridas nas 
ciências, nas artes e nas sociedades avançadas desde 1950, 
quando, por convenção, se encerra o modernismo (1900-1950). 
Ele nasce com a arquitetura e a computação nos anos 50. Toma 
corpo com a arte Pop nos anos 60. Cresce ao entrar pela filosofia, 
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durante os anos 70, como crítica da cultura ocidental. E 
amadurece hoje, alastrando-se na moda, no cinema, na música e 
no cotidiano programado pela tecnociência [...], sem que ninguém 
saiba se é decadência ou renascimento cultural (SANTOS, 2000, 
p. 7). 

 

 Ainda para Compagnon (2010, p. 112), o pós-modernismo desejou 

continuar o modernismo como negação, rompendo com o  modernismo como 

cultura estabelecida: "os dois traços discordantes da vanguarda, o inconoclastismo 

e a utopia, estavam presentes, determinando uma nova etapa do questionamento 

da instituição artística: o repúdio ao museu, último refúgio, até mesmo para 

Duchamp, da arte de elite". 

  Dentro dessa discussão, podemos classificar, num sentido restrito, a obra 

ficcional contemporânea de Chico Buarque como prosa pós-modernista, categoria, 

como citado acima, que se alimenta do moderno, mas vai além dele, pois 

transgride valores, problematiza a representação narrativa, contesta e recria as 

“verdades” da realidade e da ficção. Assim, podemos afirmar que a narrativa 

modernista representa o "real", enquanto a pós-modernista o contesta. Em outras 

palavras, os modernistas sofisticaram o romance, levando-o demasiadamente a 

sério; o pós-modernista quer, grosso modo, satirizar e desconstruir essa 

seriedade, mas também analisá-la de um ponto de vista mais profundamente 

crítico. 

 A modernidade contribuiu, no decorrer dos tempos, para veiculação das 

grandes narrativas, valores otimistas e suas certezas, e o que vemos hoje, na pós-

modernidade, contraria todas essas questões, com a perda da utopia, por 

exemplo. Estamos na era do hibridismo, de narrativas múltiplas, em que 

identidades e valores tornaram-se indistintos; podemos exemplificar essa questão 

com a junção entre o popular e o erudito, conforme afirmado antes. 

  Tomando os princípios acima como ponto de partida de nossa 

fundamentação teórica, cumpre lembrar, ainda, que o presente trabalho não 

propõe uma adesão incondicional à pós-modernidade como um todo, mas uma 

reflexão sobre - e consequente instrumentalização de - sua expressão estética, a 
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que podemos chamar, no rastro da proposta de Linda Hutcheon (1991), de poética 

do pós-modernismo. 

  Procurando ainda distinguir os conceitos fundamentais de modernidade e 

pós-modernidade, podemos afirmar que, de uma perspectiva histórica, o 

pensamento ocidental foi marcado, do século XVI à primeira metade do XX, por 

uma  racionalidade moderna que, a partir da segunda metade deste último século, 

é substituída por uma racionalidade pós-moderna, quando se verificam enormes 

transformações histórico-culturais, mas principalmente um contínuo 

questionamento das chamas grandes narrativas (LYOTARD, 1986, p. 16), formas 

explicativas da realidade, em geral baseadas numa racionalidade eurocêntrica: 

 

simplificando o pós-moderno, considera-se "pós-moderna" a 
incredulidade em relação aos metarrelatos [...] cada um de nós 
vive em muitas destas encruzilhadas. Não formamos condições de 
linguagem necessariamente estáveis, e as propriedades destas 
por nós formadas não são necessariamente comunicáveis. 

  

 Em perspectiva filosófica, "conceitos" modernos (ciência, razão, progresso, 

democracia, sujeito etc.) passam a ser substituídos não por "conceitos" pós-

modernos, mas por uma relativização/contestação/rasura daqueles, instituindo, 

assim, novas categorias operatórias: descentramento, hibridismo, desconstrução, 

ruptura, pós-utopia etc. Trata-se, em última instância, de um mais amplo 

questionamento do centro/centralidade (HALL, 2003). Numa perspectiva estética, 

o pós-modernismo pressupõe uma dimensão própria, agora com um novo 

questionamento, o do discurso, numa acepção mais ampla, e o do gênero, numa 

mais estrita. 

 Em suma, questionando a impulso totalizador e universalizante da 

modernidade,  

 

o pós-moderno põe em xeque princípios como valor, ordem, 
significado, controle e identidade, que constituíram premissas 
básicas do liberalismo burguês, e se erige como um fenômeno 
fundamentalmente contraditório, marcado por traços tais como o 
paradoxo, a ambiguidade, a ironia, a indeterminação e a 
contingência (COUTINHO, 2005, p. 163).  
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 Desse modo, o "acontecimento" pós-moderno revela-se exatamente nas 

obras em que se verifica a multiplicidade de linguagens, de modelos e de 

procedimentos, obras nas quais "oposições, tais como entre realismo e irrealismo, 

formalismo e conteudismo, esteticismo e engajamento político, literatura erudita e 

popular cedem lugar a uma coexistência em tensão desses mesmos elementos" 

(COUTINHO, 2005, p. 163). Utilizando-se da paródia e de outros recursos 

hibridizados, o pós-modernismo interfere, assim, em fenômenos estáveis, 

questionando o tradicional e colocando em xeque valores de uma tradição 

imposta.  

 No âmbito das diferenças entre o modernismo e o pós-modernismo, 

Fokkema (s.d.) afirma que enquanto aquele procurava estabelecer uma visão de 

mundo válida e autêntica (ainda que pessoal), este abandona qualquer esforço de 

representação do mundo de acordo com as convicções de um sujeito, optando 

pelo não privilégio de qualquer ponto de vista. Assim, procurando não fazer 

qualquer discriminação, acaba destronando os intelectuais e os parâmetros de 

discernimento e seleção. Portanto, o código pós-modernista rejeita "hierarquias 

discriminatórias" (FOKKEMA, s.d., p. 66) e recusa a "distinção entre verdade e 

ficção" (FOKKEMA, s.d., p. 66).  

 Na prática literária, lembra o autor, essas concepções pós-modernistas 

acabariam redundando numa relação menos "tensa" entre autor e obra, 

possibilitando, por exemplo, a existência de finais múltiplos e alternativos; a 

linguagem pós-modernista apelaria, ainda, para a descontinuidade sintática, 

utilizando por exemplo os fragmentos, na composição da obra literária: "o enredo 

labiríntico, destruindo as concepções comuns de espaço e tempo, representa um 

processo composicional crucial da ficção pós-modernista" (FOKKEMA, s.d., p. 69). 

Finalmente, o código pós-modernista abandonaria qualquer pretensão de 

explicação comportamental ou de outra natureza, desenvolvendo uma lógica que 

admite uma série de contradições internas, além de procurar enfatizar o código 

linguístico, iniciado pelos modernistas, dando grande importância para como a 

histórica deve ser contada e não propriamente para a história em si. 
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 Como resultado disso tudo, teríamos, no centro do universo semântico 

do pós-modernismo, as ideias de inclusão, assimilação e outras similares. Sem 

respeitar qualquer fronteira, os  pós-modernistas ultrapassam as singularidades 

semânticas: "nos seus vários idioletos, partilham um interesse comum por tudo o 

que seja 'poli' ou 'pan', não havendo nada de singular" (FOKKEMA, s.d., p. 77). 

Concluindo suas reflexões acerca do pós-modernismo, Fokkema (s.d., p. 84) 

enfatiza:  

 

o código pós-modernista tem claramente limitações geográficas e 
sociológicas, o que constitui um fator adicional para que, no futuro 
próximo, alguns escritores queiram estabelecer um novo código. 
Inicialmente, será difícil, perturbador, embaraçoso, mas poderá 
acabar por se mostrar adequado para exprimir e talvez resolver 
alguns dos nossos actuais problemas. 

 

 Linda Hutcheon (1991, p. 19), uma das maiores críticas da atualidade, 

afirma que o pós-modernismo, antes de tudo, é um "fenômeno contraditório". Para 

a autora, o pós-modernismo não apenas nasce da dissolução da hegemonia 

burguesa na atualidade e do predomínio da cultura de massas, mas também do 

esforço de desafiar essa cultura, buscando afirmar, antes, a diferença, não uma 

identidade estável. Nesse contexto, trata-se de um fenômeno que contesta o 

"humanismo" a partir de seus próprios pressupostos, adotando o provisório como 

princípio. Portanto, não se trata de nenhum paradigma radicalmente novo, mas de 

uma outra forma de conhecimento não necessariamente narrativo. 

 Desafiando instituições, afirma ainda aquela autora, o pós-modernismo 

debate sobre "margens e fronteiras das convenções sociais e artísticas" 

(HUTCHEON, 1991, p. 26), bem como as fronteiras entre os gêneros literários ou 

entre a ficção e a não ficção. O resultado são, por exemplo, narrativas que se 

afirmam como "paródias em sua relação intertextual com as tradições e as 

convenções dos gêneros envolvidos" (HUTCHEON, 1991, p. 28), o que leva a 

autora a afirmar: "em certo sentido, a paródia é uma forma pós-moderna perfeita, 

pois, paradoxalmente, incorpora e desafia aquilo a que parodia" (HUTCHEON, 

1991, p. 28). Há, nesse contexto, e no rastro de Foucault, uma contestação do 
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indivíduo unificado e coerente, que se relaciona, no final das contas, à 

contestação de qualquer sistema totalizante ou homogeneizante: 

 

o provisório e o heterogêneo contaminam todas as tentativas 
organizadas que visam a unificar a coerência (formal ou temática). 
Porém, mais uma vez a continuidade e o fechamento históricos e 
narrativos são contestados a partir de dentro. A teleologia das 
formas de arte - desde a ficção até a música - é sugerida e 
transformada ao mesmo tempo. O centro já não é totalmente 
válido (HUTCHEON, 1991, p. 29).  

 

 Trata-se, portanto, de uma espécie de descentramento que confere novo 

sentido à noções como as de marginal e a conceitos como os de diferença. Em 

resumo:  

a arte pós-moderna afirma de maneira idêntica, e depois ataca de 
maneira deliberada, princípios como valor, ordem, sentido, controle 
e identidade, que têm constituído as premissas básicas do 
liberalismo burguês. Esses princípios humanísticos ainda atuam 
em nossa cultura, mas muitos acreditam que eles já não são 
considerados como eternos e imutáveis (HUTCHEON, 1991, p. 
31). 

 

 Como um processo cultural em andamento, o pós-modernismo repensa a 

história como criação humana (e, ao contrário do que alguns críticos pensam, não 

a descarta); na verdade, ele afirma que a história só existe como texto e o 

passado só é acessível por meio da textualidade. Nesse sentido, lembra 

HUTCHEON (1991, p. 39), ele contesta qualquer rejeição ou recuperação 

modernista do passado, propondo um diálogo e uma reavaliação do passado à luz 

do presente: "o pós-modernismo não nega a existência do passado, mas de fato 

questiona se jamais poderemos conhecer o passado a não ser por meio de seus 

restos textualizados". Em outros termos e finalmente, o pós-modernismo "ensina e 

aplica na prática o reconhecimento do fato de que a 'realidade' social, histórica e 

existencial do passado é uma realidade discursiva" (HUTCHEON, 1991, p. 45). 

 Em comparação com o modernismo, a crítica canadense afirma que o pós-

modernismo não o nega completamente, mas procura interpretá-lo criticamente, 

tentando ser o mais abrangente e híbrido possível, não negando o passado (como 

o faz o modernismo), nem sendo nostálgico em relação a ele (como defendem 
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Jameson e Eagleton), mas buscando compreender criticamente seu 

relacionamento com o presente. Contestando alguns aspectos do dogma 

modernista (como seu conceito sobre autonomia da arte, sua expressão da 

subjetividade individual, sua aversão à cultura de massas e à burguesia etc.), o 

pós-modernismo adota, contudo, alguns de seus princípios, como a 

experimentação autorreflexiva, suas ambiguidades irônicas, sua contestação à 

representação realista etc. Uma de suas peculiaridades, nesse contexto, é que, ao 

contrário do modernismo, o pós-modernismo ressalta suas próprias contradições, 

tornando-as elemento definidor de sua própria essência e apontando, assim, para 

a existência de todos os tipos de ordens e de sistemas, sem que, 

hierarquicamente, eles existam de forma homogênea, absoluta e universal. 

Proença Filho (1988) complementa essa questão, afirmado que o pós-

moderno seria a superação da Era Moderna. 

 Na ficção, em especial, o que Linda Hutcheon (1991, p. 79) chama de pós-

modernismo compreende aqueles romances que, além de transgredirem os 

códigos de representação, são autorreflexivamente metaficcionais e paródicos, 

contestando as "verdades" da realidade e da ficção - é o que, mais 

especificamente, ela chamou de metaficção historiográfica. Em suma, situando 

historicamente a questão, afirma a autora:  

 

a ficção pós-moderna desafia o formalismo 
estruturalista/modernista e quaisquer simples noções 
mimeticistas/realistas de referencialidade. O romance modernista 
levou muito tempo para recuperar sua autonomia artística, que fora 
tirada pelo dogma das teorias realistas da representação; o 
romance pós-modernista levou o mesmíssimo tempo para 
recuperar sua historicização e sua contextualização, que haviam 
sido tiradas pelo dogma do esteticismo modernista (que incluía, 
por exemplo, o hermetismo e o ultraformalismo dos textes da Tel 
Quel). Aquilo que quero chamar de pós-modernismo na ficção usa 

e abusa paradoxalmente das convenções do realismo e do 
modernismo, e o faz com o objetivo de contestar a transparência 
dessas convenções, de evitar a atenuação das contradições que 
fazem com que o pós-modernismo seja o que é: histórico e 
metaficcional, contextual e autorreflexivo, sempre consciente de 
seu status de discurso, de elaboração humana. 
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 Contrariando os conceitos de autonomia, transcendência, certeza, 

autoridade, totalização, centro, hierarquia, homogeneidade etc., o romance pós-

modernista não os nega, mas os questiona; nesse sentido, não assinala uma 

decadência da ordem e da coerência, mas um desafio a elas, como ocorre, em 

especial, com o desafio à noção de centro: repensando as margens e as 

fronteiras, instaura-se -  em oposição à ideia de universal e eterno, por exemplo - 

a ideia de regional/local não totalizante. Assim, quando a universalização 

totalizante (centro) dá lugar a aspectos "marginais", as contradições aparecem; e 

quando a homogeneidade cultural começa a ruir, prevalece a heterogeneidade 

concebida não como um "conjunto de sujeitos individuais fixos" (HUTCHEON, 

1991, p. 82), mas como um "fluxo de identidade contextualizadas" (HUTCHEON, 

1991, p. 82).  

 Contestando o centro, ainda, destacam-se adjetivos (híbrido, descontínuo, 

antitotalizante, incerto) e metáforas (labirinto, rizomas) próprios desse processo 

descentralizador. Impõe-se, assim, a linguagem das margens, assentada 

numa retórica pluralizante: o múltiplo, o heterogêneo, o diferente etc., conceitos 

que, muitas vezes, estão presentes numa das formas mais recorrentes da pós-

modernidade: a paródia. Em suma, pode-se dizer que "a arte pós-moderna 

sempre tem consciência da diferença, diferença também dentro de qualquer 

grupamento, diferença definida pela contextualização ou posicionamento em 

relação à pluralidade dos outros" (HUTCHEON, 1991, p. 96). E, ainda, segundo 

Lyotard (1986, p. 17), “o saber pós-moderno não é somente o instrumento dos 

poderes. Ele aguça nossa sensibilidade para as diferenças e reforça nossa 

capacidade de suportar o incomensurável”. 

 As particularidades do discurso pós-modernista, aqui apresentadas, serão 

retomadas e analisadas nas narrativas estudadas adiante. Podemos, contudo, 

adiantar ser possível encontrar boa parte delas nos romances de Chico Buarque e 

nas produções cinematográficas baseadas em sua obra, onde sujeitos, espaços e 

estruturas são colocas em xeque a partir daquilo que uma suposta poética da pós-

modernidade define como uma verdadeira inflexão na estética moderna. Os textos 

analisados neste estudo, muitos dos quais se caracterizam - estética e 
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tematicamente - como pós-modernistas, serão, portanto, analisados e 

interpretados a partir dos dispositivos metodológicos e teóricos que a teoria do 

pós-modernismo pode nos oferecer.    

 Assim como alguns teóricos já demonstraram, principalmente os da 

sociologia da literatura, a arte procura, a um só tempo, representar e criticar a 

época em que se insere. Portanto, este trabalho trata de uma manifestação 

estética que, embora esteja inserida na pós-modernidade, apresenta uma 

perspectiva crítica da sociedade contemporânea. Esses são os princípios que 

tomaremos como fundamentação teórica de nosso trabalho, os quais, aliados à 

metodologia do comparatismo literário, servirão de base para as análises fílmicas 

e literárias a serem aqui realizadas. 

 

 

1.3. Teorias sobre o espaço: territorialidade e desterritorialidade  

 Entre os elementos estruturais que conformam a prosa de ficção, em 

especial o romance, o espaço é considerado um dos mais importantes, ao lado 

das personagens, do tempo romanesco, do foco narrativo, entre outros. Os 

estudos que pontuam como se configuram e quais são as funções do espaço 

literário mostram-se díspares, porém em uma questão central nenhum deles 

diverge: o caráter onipresente dessa categoria na estrutura da narrativa. O espaço 

romanesco tende a caracterizar não só o local geográfico onde o enredo se 

desenvolve, mas pode também assinalar sensações, atitudes e até 

transformações das personagens, influenciando suas ações, como ocorre no 

clássico exemplo da estética naturalista.      

 Assim, em seus vários desdobramentos, o espaço pode desempenhar 

papéis diversos, como a função decorativa, onde o espaço é mero recurso de 

ambientação de personagens, sem interferência significativa no ritmo do enredo; 

ou a função orgânica, onde é componente essencial da narrativa, determinando 

acontecimentos e influenciando o comportamento das personagens. 

Estruturalmente, essa categoria literária pode ser subdividida em três grupos, a 

saber: espaço geográfico (local físico), denotado, explícito e próprio de uma 
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dimensão real; ambiente (local narrativo), conotado, implícito e próprio de uma 

dimensão simbólica; atmosfera (local imaginário), apropriada à inserção da 

memória e da fantasia (SCHÜLLER, 1989).  

Obviamente o espaço se manifesta de modo diferente em cada movimento 

estético, mas, de qualquer maneira, sua função é modeladora, por ser algo 

intrinsecamente ligado ao jogo narrativo - não há narrativa sem espaço, porém ele 

pode adquirir funções distintas em cada texto literário. Na estética romântica, por 

exemplo, o espaço é, em geral, convencional, com ênfase nos elementos da 

natureza, forte apelo a sua idealização e descritivismo ornamental. Claramente, 

esse tipo de descrição espacial estava ligado ao leitor e à realidade da época, 

enfatizando, mais uma vez, o caráter modal e híbrido do espaço literário. Já na 

estética realista, o espaço realiza-se de modo mais concreto e utilitário, com 

ênfase na urbanidade e com forte descritivismo funcional, acompanhando as 

transformações sociais e psicológicas do homem e das cidades do período. Já no 

modernismo, o espaço é disperso, apresenta equilíbrio entre o físico e o 

psicológico, o descritivismo é atenuado.  

 Problematizando a questão e tornando-a menos "esquemática", podemos 

afirmar que, segundo os teóricos e críticos da literatura, o espaço literário, entre 

outros aspectos, é importante para assegurar à narrativa sua unidade e seu 

movimento (BOURNNEUF & OUELLET, 1976). Osman Lins (1976, p. 72), autor de 

um dos estudos mais clássicos sobre o tema afirma que,  

 

o espaço, no romance, tem sido - ou assim pode entender-se - 
tudo que, intencionalmente disposto, enquadra a personagem e 
que, inventariado, tanto pode ser absorvido como acrescentado 
pela personagem, sucedendo, inclusive, ser constituído por figuras 
humanas, então coisificadas ou com a sua individualidade 
tendendo para o zero. 

 

 Essa concepção, que considera o espaço um elemento flexível diante da 

dinâmica da narrativa literária, podendo estabelecer diálogos e até mutações nas 

ações e nas personagens, difere da visão de Massaud Moisés (1969, p. 109), para 

quem "no romance linear (o romântico, realista ou moderno), o cenário tende a 

funcionar como pano de fundo, ou seja, estático, 'fora' das personagens, descrito 
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como um universo de seres inanimados e opacos"; porém, o autor também 

enfatiza: "do ângulo da análise,  interessa examinar o modo e a função do 

ambiente em cada caso, com vistas a justificar-lhes a presença" (MOISÉS, p. 

109). As divergências ou empatias teóricas em relação ao espaço apenas 

acentuam seu modo diverso de estruturar as narrativas - seja servindo apenas 

como pano de fundo, seja caracterizando tempos e personagens, o espaço 

continua a ser uma das categorias mais inquietantes da narrativa literária. Edwin 

Muir, por exemplo, em A Estrutura do Romance (1975), defende que o espaço se 

relaciona a modificações a partir dos tipos de romances existentes, pontuados, 

todos eles, pelo autor: segundo ele, não há tipos de romances puros, mas a 

predominância, nas obras literárias, de um dos muitos tipos existentes. Assim 

sendo, o autor diz que no romance dramático o mundo imaginativo está no tempo, 

enquanto no romance de personagem, ele está no espaço; os valores do romance 

dramático são individuais, os do romance de personagem são sociais. Ainda no 

que concerne ao romance dramático, pode-se dizer que a articulação do espaço é 

vaga e arbitrária, que há uma realização visual muito mais intensa, e a sensação 

do tempo esgotando-se dá a autêntica dramaticidade do romance: "em toda a 

literatura dramática, o tempo se move e, portanto, vai mover-se para seu fim e 

destruir-se" (MUIR, 1975, p. 46). Enfim, para o autor, entre os tipos de romances 

estudados por ele, o romance dramático é limitado no Espaço e livre no Tempo, 

enquanto o romance de personagem é limitado no Tempo e livre no Espaço. 

 Em O Universo do Romance (1976, p. 152), Roland Bournneuf e Réal 

Ouellet afirmam que, como já citado neste estudo, o espaço assegura coesão e 

movimento às narrativas e que, com o advento do naturalismo, o espaço adquire 

posição relevante dentro do romance: "graças a esta teoria do naturalismo, a 

descrição do espaço vai ascender ao primeiro plano, a ponto de apagar as 

personagens ou, pelo menos, de ganhar uma importância superior à do seu 

estudo". Com base nalguns críticos da literatura, os autores afirmam que refletir 

sobre a descrição do espaço no romance equivale a reexaminar certas noções 

sobre as quais assentam séculos de criação literária. A descrição espacial pode, 

por exemplo, criar um ritmo na narrativa, função musical que se desdobra em 
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função pictural. Ela leva, além disso, à questão do realismo na literatura: 

 

a representação do espaço no romance não constitui mais do que 
um ponto particular do problema crucial da mimesis, no qual 
escritores, historiadores e críticos se obstinam desde Platão e 
Aristóteles e que mostra sobre que ambiguidade repousa a prática 
literária (BOURNNEUF e OUELLET, 1976, p. 162). 

 

 Em se tratando de romance, é importante enfatizar o que assinalou Schüller 

(1989), quando afirma que o texto romanesco desdobra-se como espaço de 

experimentação, de configurações variadas, de recursos múltiplos, que substituem 

a unidade do enunciador pela pluralidade dos enunciados, com o leitor 

estabelecendo as relações textualmente sugeridas e participando da criação. O 

romance, nesse sentido, surge como um gênero aberto às diversas experiências, 

minando a rigidez dos gêneros: “nele não confluem só o épico, o dramático e o 

lírico; no romance apagam-se até os limites entre a ficção e o ensaio" 

(SCHÜLLER, 1989, p. 19). Convém ainda lembrar, ressalta o crítico, o papel 

importante desempenhado pela intertextualidade, ou seja, a capacidade que um 

texto literário tem de remeter a outro(s) texto(s): "a intertextualidade promove o 

diálogo universal dos textos" (SCHÜLLER, 1989, p. 25). Desse modo, o estudo do 

espaço no texto romanesco torna-se ainda mais complexo, dadas as dimensões 

de ambas as questões abordadas no romance e a percepção da categoria 

espacial. 

 Mais recentemente, os estudos literários sobre o espaço apontam a 

multimodalidade dessa categoria e sua onipresença na narrativa literária. Borges 

Filho (2007, p.11) enfatiza que "o estudo do espaço é, necessariamente, 

interdisciplinar, a terminologia se mostra um campo bastante movediço". É, 

justamente, o que o autor chama de interdisciplinaridade, que faz essa categoria 

ser algo estudado e catalogado em seus muitos desdobramentos. O já citado 

crítico Osman Lins (1976), por exemplo, traça, em seu estudo sobre espaço, três 

tipos ambientação: a franca, “aquela que se distingue pela introdução pura e 

simples do narrador” (LINS, 1976, p. 79); a reflexa, aquela em que "as coisas, sem 

engano possível, são percebidas através da personagem" (LINS, 1976, p. 82); e a 
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dissimulada ou oblíqua, onde "os atos da personagem vão fazendo surgir o que a 

cerca, como se o espaço nascesse dos seus próprios gestos" (LINS, 1976, p. 84). 

Tem-se, contudo, espaço e ambiente, termos sobre cuja distinção Dimas (1987, p. 

20) afirma:  

 

o espaço é denotado; a ambientação é conotada. O primeiro é 
patente e explícito; o segundo é subjacente e implícito. O primeiro 
contém dados de realidade que, numa instância posterior, podem 
alcançar uma dimensão simbólica. 

  

 O estudo de Luis Alberto Brandão, Teorias do Espaço Literário (2013), 

defende que "o espaço é marcado pela instabilidade: há sempre o risco de que o 

que se toma por conhecido se apague, de que os elementos determinados percam 

a determinação” (BRANDÃO, 2013, p. 9). Concluímos, portanto, que categoria 

espaço/ambiente, ainda na atualidade, é considerada instável em sua definição; o 

que fica evidente, contudo, é que o espaço literário está diretamente ligado não só 

às condições localistas/físicas, mas também aos objetos/personagens ligados a 

ele:  

 

desde o início da geografia, o conceito de território está 
intimamente associado ao conceito de poder. Território é o espaço 
dominado por algum tipo de poder, é o espaço enfocado do ponto 
de vista político ou da relação de dominação-apropriação 
(BRANDÃO, 2013, p. 28). 

 

 Portanto, desse modo seria mais adequado afirmar que o espaço possui 

“histórias” distintas, dependendo do “campo” a que se volta, "mesmo que 

frequentemente haja cruzamentos entre campos e, como consequência, 

interseções das histórias, o que demanda uma abordagem transdisciplinar.” 

(BRANDÃO, 2013, p. 20). A transdisciplinaridade desse conceito não está 

presente apenas na dinâmica das narrativas; os conceitos teóricos sobre elas 

também são distintos e abrangentes: o filósofo Immanuel Kant, por exemplo, em 

sua Crítica da razão pura (s.d., p. 17), pontua, no mínimo, quatro definições para o 

conceito de espaço: que ele não é um conceito empírico, proveniente de 

experiências exteriores, só existe mediante "prévia existência"; o espaço serve de 
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fundamento a todas as percepções exteriores, "é impossível conceber que não 

exista espaço, ainda que se possa pensar que nele não exista nenhum objeto"; o 

espaço são partes, e também universos, é uma intuição a priori: "o espaço não é 

um conceito discursivo, ou, como se diz, universal das relações das coisas em 

geral, mas uma instituição pura".  

 Até aqui, portanto, podemos ver o espaço sempre como algo em processo, 

um constante "moldar-se", não havendo permanência em sua existência, mas uma 

inconstância, uma instabilidade. O mais adequado, contudo, seria falar em 

espacialização, e não em espaço fechado e definido por si.  Nos estudos literários 

contemporâneos, a multissignificação do espaço se torna ainda mais acentuada 

na questão da urbanidade, esta que é uma das mais complexas e mutáveis 

formas de organização humana. Para Brandão (2013, p. 19), 

 

outro modo privilegiado de abordar a historicidade do espaço, 
segundo o prisma da descrição empírica, encontra-se no estudo 
das transformações da mais persistente e complexa forma de 
organização espacial humana: a cidade. No âmbito do urbanismo, 
observa-se em geral uma categorização que ressalta as 
especificidades da cidade medieval em contraposição à cidade 
antiga, o processo de desruralização associado à consolidação da 
cidade moderna, e, por fim o processo de "policentrismo" das 
metrópoles contemporâneas, o qual, aliado a outros processos, 
coloca em xeque as próprias fronteiras do que se entende por 
cidade. 

 

 Acrescentaríamos, também, no estudo do espaço da cidade na 

contemporaneidade, as questões identitárias, fortemente presentes na urbe pós-

moderna. Stuart Hall (2003, p. 32), por exemplo, afirma que "todas as identidades 

estão localizadas no espaço e no tempo simbólico". O embate espaço-identidade 

nas múltiplas cidades, sem dúvida, é marcado não apenas por interesses 

convergentes, mas também por divergências, solidão, violência, conflito e 

desigualdades. Em se tratando da representação do espaço citadino na ficção 

pós-moderna, a literatura contemporânea não é somente aquela que representa o 

que é atual, é também a que compreende o presente como consequência do 

passado, tocando, sem temer, naquilo que pertence a ambos: a cidade grotesca, 

suja, violenta tem sua representação nela mesma e em suas personagens. 



42 
 

 

 

Atualmente, a ficção urbana faz com que a representação das cidades ultrapasse 

a própria realidade, funcionando como “tradução de uma espécie de lugar de 

opressão, nos seus múltiplos níveis” (PELLEGRINI, 2008, p. 32). 

 A cidade, na literatura contemporânea, deixou de ser mero pano de fundo 

para se transformar em espaço onde estão representados, de modo brutal, os 

problemas sociais, em que as identidades fragmentadas e o hibridismo cultural 

passam a predominar como temática central dessa literatura. Em se tratando de 

literatura contemporânea, autores como Marcelino Freire, Luiz Ruffato, Marçal 

Aquino, Fernando Bonassi, Chico Buarque, entre outros, provam com sua escrita 

que a violência, a criminalidade e a periferia estão presentes de modo insistente 

no cotidiano das grandes cidades, assim como a desigualdade e a injustiça social. 

A cidade contemporânea é tomada pela tristeza e nostalgia do que ela foi um dia, 

e, consequentemente, o que permanece é o sentimento nostálgico diante da 

realidade distópica. Para Brandão (2013, p. 141),  

 

há duas associações frequentes quando se discute a questão da 
modernidade. Uma delas é a que estabelece vínculos entre 
modernidade e cultura urbana – ou, mais propriamente, 
metropolitana. O homem moderno estaria representado, de 
maneira exemplar, pelo habitante das grandes cidades, 
testemunha de um novo conjunto de referências concretas e 
simbólicas que se constitui a partir de meados do século XIX, as 
quais têm em Charles Baudelaire seu mais famoso cronista. O 
típico cidadão moderno seria o homem das multidões, cuja 
identidade se erige a partir da própria dissipação, cuja 
individualidade exacerbada contraditoriamente pressupõe o 
anonimato e a despersonalização. 

 

 Tendo em vista ainda essa onipresença e transdisciplinaridade do espaço e 

o objetivo deste trabalho, vale elencar algumas questões espaciais relacionadas à 

narrativa fílmica e à literária. Sabemos que a primeira, basicamente, é feita de 

imagens, enquanto que a segunda, de palavras; nesse caso, o elemento espacial 

pode estar presente em uma de modo mais descritivo e em outra de maneira 

múltipla: "diferentemente do cinema, que trabalha com a imagem, o texto literário 

trabalha com a palavra. A linearidade da palavra é, sem dúvida, uma das causas 

de a teoria da literatura ter se interessado tão pouco pela indissociabilidade do 
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espaço-tempo na literatura" (BORGES FILHO & BARBOSA, 2014, p. 189). Para 

Jan-Luc Godard (apud BRITO, 2006, p. 12), “o chato em escrever é que nunca se 

sabe se é para dizer ‘quando saí chovia’ ou ‘chovia quando saí’. Em cinema, é 

simples: se mostram os dois ao mesmo tempo”. Essas afirmações, em relação ao 

espaço tanto na literatura quanto no cinema só reafirmam o que já elencamos 

antes: a multimodalidade e a onipresença do espaço nas narrativas, sejam elas 

literárias ou fílmicas.  

 Quando se adapta uma narrativa literária para o cinema, o diretor/diretora 

usa de vários recursos para seguir a "ordem" de fatos/sequências presentes na 

primeira obra - até quando há poucas referências ao espaço nas obras, ele pode 

ser representado por meio das personagens, bastando imaginar uma cena, em 

primeiríssimo plano, em que a personagem está com aspecto de horror em sua 

face e, quando a câmera se abre, ela está diante de um cenário de horror. Esses 

tipos de recurso, segundo Borges Filho (2014, p. 192), "não fazem com que o 

espaço desapareça, mas apenas atenuam a sua pluralidade informacional". 

 Poucos teóricos se ocuparam em estudar o espaço nas adaptações da 

literatura para a sétima arte. Trata-se de uma pesquisa que abarca uma questão 

óbvia, mas crucial: no cinema, vemos a imagem, no texto literário, a imaginamos; 

no cinema, temos o olhar, na literatura, a imaginação. O fato é que, como já 

salientamos, o/a diretor/a, na adaptação, usa de recursos diversos para 

representar a questão espacial na tela, enquanto que o/a escritor/a, por sua vez, a 

descreve. Lotman (apud BORGES FILHO, 2014, p. 195), afirma que  

 

o espaço no cinema, como qualquer arte, é um espaço limitado, 
encerrado num determinado quadro e, ao mesmo tempo, isomorfo 
do espaço ilimitado do mundo. A esta contradição, comum a todas 
as artes e flagrante nas artes figurativas, o cinema acrescenta a 
sua própria: em nenhuma arte figurativa, as imagens que 
preenchem o perímetro do espaço artístico se empenham tão 
activamente em fazer estalar esse perímetro e em se libertar dos 
seus limites. Este conflito permanente é um dos factores 
fundamentais que criam a ilusão da realidade do espaço 
cinematográfico.                    
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 Trataremos dessas e outras questões, relacionadas à representação do 

espaço na literatura e no cinema mais adiante, em nossas análises. Por ora, 

concluímos com as palavras de Brandão (2013, p. 258), para quem a 

representação do espaço na literatura deixou de ser vista apenas como uma 

questão valorativa - isto é, segundo a chave afirmativa-negativa -, passando “a ser 

interrogada quanto ao cerne dos mecanismos que regulam o sistema de 

representação (ou seja, quanto às convenções desse sistema). Tal interrogação 

afeta as possibilidades de definir espaço". 
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Segundo Capítulo 

 

 

 

 

2.1. O espaço na formação/consolidação da literatura brasileira 

 A literatura brasileira, como ocorre com a literatura das sociedade 

complexas, apresenta uma diversidade flagrante: das suas primeiras 

manifestações literárias à contemporaneidade, são muitas as obras e autores, os 

temas e as formas, as vozes e as ideias... Contudo, se se pode destacar um fato 

que atua como elemento unificador desse longo percurso, esse fato seria o que 

Antonio Cândido (1985) denominou de localismo, um dos elementos que compõe 

um singular processo dialético que, segundo o autor, teria regido nossa "vida 

espiritual", cujo auge ocorreu durante o Romantismo e o Modernismo. Traduzido 

numa chave mais apropriada à nossa pesquisa, podemos identificar esse conceito 

com o de espaço, no sentido de que, afinal de contas, num plano mais físico do 

que "psicológico", o localismo se expressa também como um locus em que cenas 

e atores de nossa literatura se estruturam na qualidade de elementos 

fundamentais de nossa prosa de ficção.  

 Já na primeira "escola literária" brasileira, por exemplo, didaticamente 

chamada de Quinhentismo ou Literatura de Informação, o cenário espacial 

apresenta-se totalmente ligado à natureza: as cartas que os exploradores 

portugueses enviavam ao rei de Portugal sobre o "descobrimento" do Brasil 

relatavam uma natureza exuberante e selvagem; as crônicas, produzidas nessa 

mesma época, retratavam costumes de um país natural, com suas florestas, seus 

mares e os índios que aqui viviam. A produção literária dessa época, enfim, não 

serve apenas como um "registro histórico" de como era o Brasil do século XVI, 

mas é também um elemento ficcional que valoriza o espaço como elemento 

estrutural daquela produção literária, a qual se opõe ao universo urbano europeu 

como num espelhamento às avessas do universo do colonizador, motivo talvez do 
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hiperbolismo dos textos da época. De qualquer maneira, o espaço da terra 

"descoberta" era extremamente diferente do da terra do "descobridor". 

 Percebe-se essa questão em um dos textos mais célebres do período, a 

Carta de Pero Vaz de Caminha, enviada ao rei de Portugal para relatar as 

descobertas da terra "achada" (CAMINHA, 1999), epístola que enaltece a terra 

récem-visitada, revelando o entusiasmo da esquadra portuguesa ao falar do chão 

americano. A natureza é retratada pelo escrivão tal como é vista pelos 

"aventureiros", mas não sem os excessos, engrandecendo os elementos locais e 

explorando a mística da natureza, marca maior de nosso localismo literário. Pero 

de Magalhães Gandavo (1980), cronista que também escreveu sobre a nova terra, 

documentou sua visita, registrando um Brasil primitivo, marcado pelo exotismo e 

pela natureza selvagem. 

 Durante o Barroco, numa colônia organizada em províncias e com uma 

estrutura administrativa incipiente, a "atmosfera" já é outra, mas a perspectiva 

colonial e religiosa ainda está muito presente - o catolicismo continua a prevalecer, 

por meio de costumes, imposições e arte. A expressão literária, iniciada pelo 

padre Bento Teixeira, com sua Prosopopéia, abre caminho para a presença de um 

autor muito mais expressivo, com uma obra extensa e polêmica, que marca bem o 

espírito da época: com efeito, Gregório de Matos retrata, em sua poesia, um Brasil 

que começa a se urbanizar, e o espaço - agora semi-urbano - volta a ser elemento 

central da expressão literária "nacional". 

  Defendendo a sociedade estamental, dividida em nobreza, fidalgos 

(comerciantes, estrangeiros, nativos, mulatos forros etc.) e escravos, criticando a 

mistura de classe social, processo a que Alfredo Bosi chama de “estamento em 

crise” (BOSI, 1996), Gregório de Matos não poupa ninguém em suas críticas, 

reconhecendo, inclusive, que as classes sociais, aqui, também estavam definidas 

em função do espaço territorial que ocupavam. O próprio país já não era mais 

abordado como um local apenas de natureza primitiva, já que o desenvolvimento 

econômico e as trocas comerciais apontavam uma região em franco 

desenvolvimento urbano. Por isso, na literatura do período, o espaço urbano 

começa a surgir, embora ainda limitado, como uma espécie de contraponto ao 
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espaço natural, que volta a ser privilegiado, como motivo literário, durante o 

período arcádico, "movimento" que se inicia por volta de 1768 e tendo agora 

Minas Gerais como centro. O texto literário tende, nesse momento, a retratar uma 

natureza mais "harmôniosa", mas nos moldes da natureza europeia: tropos como 

fugere urbem (a fuga do "caos" urbano para a vida no campo) e locus amoenus 

(valorização de locais mais amenos e tranquilos, em oposição à "desordem" 

citadina) passam a ter presença marcante na poesia da época, assinalando, por 

sua vez, o modo com o espaço passa a ser trabalhado na literatura.  

 No momento seguinte, com o advento do Romantismo, assistimos a um 

período seminal da produção literária brasileira: agora, tanto o campo quanto a 

cidade são espaços literariamente valorizados e assimilados, de modo definitivo, 

pela expressão literária brasileira. Percebe-se, contudo, e isso será fator relevante 

para o presente trabalho, a tendência a uma literatura cada vez mais urbana, 

servindo o Romantismo como uma espécie de período intermediário entre a 

valorização máxima do espaço campesino (do Quinhentismo ao Arcadismo) e a 

valorização máxima do espaço citadino (do Realismo ao Modernismo e à 

contemporaneidade). 

 Durante o Romantismo brasileiro, portanto, pode-se dizer que o escritor é 

"essencialmente" urbano, a considerar, evidentemente, os centros urbanos em 

que a expressão literária está mais desenvolvida, uma vez que estamos falando 

de literatura! Apesar da presença marcante das "questões indígenas" e de temas 

e motivos campestres, obras como A moreninha, Senhora, Memórias de um 

Sargento de Milícias, Lucíola e outras reforçam a tendência urbana da ficção 

brasileira. O Brasil romântico, portanto, é uma nação que começa a adquirir 

feições próprias, reproduzindo, inclusive, as contradições de uma sociedade 

politicamente recém-independente, mas, do ponto de vista econômico, ainda 

vinculada à produção agrária e à exportação, mas já apontando para um vindouro 

processo de industrialização, num vínculo quase evidente entre desenvolvimento 

urbano e produção literária: 

 

o desenvolvimento econômico do país e o consequente processo 
de urbanização trouxeram novas necessidades para as famílias 
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patriarcais brasileiras. Aos poucos, elas adquiriram a ideologia do 
consumismo dos produtos da Revolução Industrial. E, da mesma 
forma que o homem burguês aprendeu a comprar mercadorias, o 
novo público leitor deveria adquirir a matéria literária [...] Formou-
se, assim, o novo público para as produções românticas. Um 
público burguês, mas impregnado ainda da ideologia conservadora 
do sistema escravista colonial, que inviabilizou o surgimento de 
produções artísticas de caráter mais crítico em relação à realidade 
brasileira. O gosto pelos padrões estéticos do Romantismo – a 
forma literária da burguesia – veio mais através da importação de 
modelos estrangeiros. Um economia dependente traz a 
dependência cultural (ABDALA JÚNIOR & CAMPEDELLI, s.d., p. 
79). 

  

  Se nas obras literárias da escola romântica brasileira o espaço era marcado 

por "divisões" entre campo e cidade, no realismo a expansão e crescimento 

desordenado da cidade passam a ser a tônica da produção estética, como ocorre, 

por exemplo, nas obras de Aluísio Azevedo, cujo principal romance - O cortiço, de 

1890 - se passa na cidade do Rio de Janeiro, num cenário permeado por um 

ambiente inóspito e degradante. Assim, esse locus passa a simbolizar a 

expressão máxima de uma metrópole marcada por sujeitos excluídos social e 

economicamente, pela luta desenfreada pela ascensão social, pelo espaço 

distópico que se perpetuará, na literatura como no cinema, até a atualidade, de 

certo modo assinalando a prevalência, na expressão literária ficcional, do espaço 

citadino perverso e excludente.   

 O movimento modernista brasileiro, embora, em muitos sentidos, seja 

contrário aos movimentos anteriores, vem apenas reforçar essa tendência à ficção 

urbana, a despeito de sua segunda geração quase que predominantemente 

"interiorana". De qualquer maneira, o tom urbano prevalece, e mesmo em parte da 

obras regionalistas ele surge como contraponto dos problemas socioeconômicos 

do sertão. A poesia da primeira fase, por exemplo, é essencialmente urbana, 

marca que transpassa para a prosa do momento, seja em um Oswald de Andrade, 

seja em um Alcântara Machado. A segunda fase, embora, como dissemos, 

marcada por uma espécie de "retorno ao campo" (neorregionalismo), apresenta 

uma paisagem sertaneja quase sempre em contraste com a cidade, com boa parte 
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das personagens desses romances iniciando ou terminando suas trajetórias em 

busca de uma "oportunidade" na cidade grande (O quinze, de Rachel de Queiróz; 

Vidas Secas, de Graciliano Ramos; Os corumbas, de Amando Fontes). A cidade 

representada nessas obras parece possuir uma força grandiosa, quase mítica, 

projetando-se a migração, não raras vezes, como a "solução" para todos os males 

da existência. 

 As mudanças históricas ocorridas no Brasil ao longo do século XX 

influenciam diretamente a produção literária contemporânea: as metrópoles 

passam a crescer ainda mais; retirantes e migrantes buscam, desesperadamente, 

moradia e trabalho; a economia desloca-se, a passos largos, do campo para a 

cidade, e nossa sociedade torna-se mais industrial do que agrária. A cidade 

"explode", e essa realidade é, agora, representada pela ficção, que já ganha o 

estatuto de urbana. A metrópole na literatura contemporânea, contudo, não é mais 

a cidade perfeita, onde sonhos e planos se concretizam; ao contrário, ela é cada 

vez mais distópica, mais hiper-real (GOMES, 2000). Nela, os sonhos são 

destruídos pala avalanche da realidade urbana, e não é difícil encontrarmos, nas 

narrativas contemporâneas, uma cidade múltipla, cheia de incertezas e 

indefinições. Nesse espaço literário contemporâneo avassalador, aquilo que, 

porventura, se espera recuperar - de tradições a costumes, de hábitos a valores - 

já não faz mais sentido: a cidade contemporânea é tomada, não poucas vezes, 

pela nostalgia do que ela foi um dia, já que, agora, ela parece cada vez mais 

marcada pela violência que resulta do esgarçamento do tecido social.  

 Com efeito, essa cidade contemporânea é resultado do processo de 

industrialização infrene que tomou conta do país a partir de meados do século 

passado:  

 

a aceleração do ritmo de urbanização do Brasil, a partir do século 
passado, tem por causa básica a industrialização. Este é um fato 
universal. É a revolução industrial, principalmente desde a 
segunda metade do século XVIII, que vem criando o mundo 
moderno urbano e, no mesmo passo, constituindo uma sociedade 
urbano-industrial (LOPES, 1971, p. XVI). 
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    Se durante séculos o Brasil, como um todo, pôde ser caracterizado como 

um país agrário, a partir do século XVIII a urbanização, ainda timidamente, se 

desenvolve, atingindo sua maturidade no século XIX e consolidando-se no XX. Por 

isso, podemos dizer - no rastro de Milton Santos (1994) - que a urbanização 

brasileira conhece dois grandes regimes: primeiro, até meados do século XX, 

prepondera o papel administrativo das cidades; segundo, após esse período, 

destacam-se os nexos econômicos que se impõem às dinâmicas urbanas na 

quase totalidade do território. No primeiro momento, a base econômica das 

cidades brasileiras estava ligada à agricultura que se realizava nas suas zonas de 

influências e às funções administrativas, sobretudo públicas. No segundo 

momento, há uma inversão de papéis, em muitos sentidos: a maioria da 

população passa a residir nas cidades, há um significativo crescimento 

demográfico e a população agrícola (aquela que trabalha no campo, mas mora na 

cidade) cresce mais do que a população rural (aquela que mora e trabalha no 

campo); além disso, é nessa fase que se constitui o meio técnico-científico, 

caracterizado pela “presença da ciência e da técnica nos processos de 

remodelação do território” (SANTOS, 1994, p. 35).  

 Essas transformações vão interferir diretamente na ficção literária brasileira 

- no contexto da produção literária atual, podemos afirmar que a prosa de ficção 

conhece um forte processo de mutação, ganhando a cada dia novas formas e 

acompanhando as transformações sociais presentes na atualidade:  

 

quanto à transformação da arte romanesca na 
contemporaneidade, constatamos que esta decorre de uma 
transformação mais geral: política, econômica, social, cultural e 
tecnológica. A própria complexidade dessa realidade implica 
fenômenos contraditórios, ilógicos e caóticos que se refletem nas 
formas de narração. Assim, a literatura em sintonia com os tempos 
da pós-modernidade busca formas diversificadas de expressão, 
procurando criar efeitos de realidade sem recorrer à descrição 
verossímil ou à narrativa causal e coerente, presentes nos 
formatos tradicionais das narrativas do século XIX  (ATIK, 2013, p. 
247). 

 

 Impõe-se, assim, um espaço citadino caótico, recorrente na literatura atual, 

em que a cidade é pensada como espaço físico concreto, mas também como mito 
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cultural, condensação simbólica e material de mudança (GOMES, 1991). Tânia 

Pellegrini (2008) discute as questões urbanas na literatura contemporânea e o 

embate dicotômico entre campo e cidade, traduzido, muitas vezes, como oposição 

entre ficção regionalista e ficção urbana. Segundo a autora, se antes o 

regionalismo literário teve a função da "conquista do espaço brasileiro” 

(PELLEGRINI, 2008, p. 16), a partir de meados dos anos 60, há o 

enfraquecimento da distinção entre campo e cidade e a consolidação do espaço 

urbano na produção ficcional. Ainda segundo ela, parece coerente afirmar que a 

ficção brasileira das últimas quatro décadas possa ser considerada uma "ficção 

em trânsito" (PELLEGRINI, 2008, p. 20), pois, aos poucos, vai deixando de lado 

elementos temáticos que a acompanharam desde a seu início (formação), 

congregando outros temas que ainda estão em construção. Assim, na década de 

70, a modernização - que ainda não se cumprira totalmente - e a violência se 

expandem, apontando para o desamparo, a crueldade e a degradação que 

norteiam os passos do homem nos grandes centros urbanos de toda a América 

Latina, em que se cruzam barbárie existencial e sofisticação tecnológica 

(PELLEGRINI, 2008). 

  Rubem Fonseca, por exemplo, é um nome que ganha destaque na época, 

com seu estilo seco e direto, representando, de modo contundente, o inóspito, a 

luxúria e a extrema violência individual e coletiva daqueles que vivem nas grandes 

metrópoles. Nas últimas décadas, o espaço urbano ficcionalizado passou, ao 

longo do tempo, gradualmente, a abarcar significados novos, ampliando o seu 

status simbólico. Hoje, diferentemente daquele das origens, esse espaço,  

 

de cenário que funcionava apenas como pano de fundo para idílios 
e aventuras, locus amenus, foi aos poucos se transformando numa 
possibilidade de representação dos problemas sociais, até se 
metamorfosear num complexo corpo vivo [...] na verdade, esse 
corpo vivo, criado pela ficção, com raras exceções, vem se 
revelando cada vez mais como locus horribilis (PELLEGRINI, 
2008, p. 34). 
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 Para Antônio Candido (1989), por exemplo, até mesmo antes do indianismo 

e do regionalismo, a ficção brasileira (desde os anos 1840), enveredou para a 

outra perspectiva de identificação por meio da literatura: a narração da vida nas 

cidades grandes, principalmente no Rio de Janeiro e áreas de extensão. É 

possível afirmar, então, que a literatura contemporânea revela-se particularmente 

afeita ao espaço urbano, tornando-se a cidade, com todas as suas contradições, o 

motivo central da ficção atual.  

 Tal afirmação poderia nos remeter, necessariamente, a uma discussão que 

se liga diretamente ao conceito de regionalismo, aplicado à produção ficcional. Em 

poucas palavras, podemos dizer que o regionalismo é uma categoria literária 

presente em todos os períodos de nossa historiografia, mas adquirindo em cada 

um deles um feitio próprio, condizente com e época em que determinada obra foi 

produzida. A produção ficcional contemporânea possui nesse sentido o seu 

próprio "regionalismo", no caso, aquele que exprime não apenas o "espírito" da 

contemporaneidade, mas ainda o modus vivendi do espaço urbano - trata-se, em 

poucas palavras, de um regionalismo urbano. Embora o tema seja complexo 

(PELINSER, 2010; LAJOLO, 2005), interessa-nos, em particular, a ideia de que se 

há uma região (e, na expressão literária, um regionalismo) que interessa à ficção 

contemporânea, essa região é a cidade (e esse regionalismo é o urbano). 

Modalizando essa afirmação, contudo, concordamos com Antônio Candido (1989, 

p. 203), quando diz que  

 

na ficção brasileira o regional, o pitoresco silvestre, o peculiar que 
destaca e isola, nunca foi elemento central e decisivo; que desde 
cedo houve nela uma certa opção estética pelas formas urbanas, 
universalizantes, que ressaltam o vínculo com os problemas supra-
regionais e supranacionais; e que houve sempre uma espécie de 
jogo dialético deste geral com aquele particular, de tal modo que 

as fortes tendências centrífugas (correspondendo no limite a quase 
literaturas autônomas atrofiadas) se compõem a cada instante com 
as tendências centrípetas (correspondendo à força histórica da 
unificação política). 
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               De qualquer maneira, esta parecer ser mais uma evidência da relativa 

prevalência do urbano sobre o não-urbano ao se pensar a categoria de 

regionalismo em nossa produção literária, especialmente em se tratando da 

literatura contemporânea. A literatura atual, conforme já mencionado, retrata a 

cidade e suas demandas, determinando a vida cotidiana e dando forma às 

representações de vida.  

  Considerando, portanto, as ideias aqui expostas, podemos inferir 

logicamente que para uma nova realidade social (a urbana) impõe-se uma nova 

representação literária (a ficção urbana). 

 

 

2.2. A ficção urbana contemporânea e a literatura de Chico Buarque 

 A literatura brasileira contemporânea apresenta perspectivas diversas, 

possibilita abordagens distintas, dialoga com variados modos de representação. 

Não resta dúvida, por exemplo, de que o êxodo rural, o fenômeno da globalização, 

o avanço tecnológico e o crescimento urbano, entre outros fatores, influenciaram, 

direta ou indiretamente, essa literatura, resultando tanto em autores que tiveram 

seus livros censurados pela ditadura militar da década de 70 (Rubem Fonseca, 

Renato Tapajós, Ignácio Loyola, entre outros), quanto, antes dos anos 70, em 

autores que inovaram em suas temáticas e estruturas, causando certo 

estranhamento junto a uma parcela da crítica especializada e do público leitor 

(Clarice Lispector, Murilo Rubião, Guimarães Rosa etc.). 

 Há, contudo, um elemento que a crítica define como uma espécie de 

catalisador de parte das obras e autores que compõem a literatura brasileira 

contemporânea: a representação do urbano. O Brasil passou, de algumas 

décadas para cá, por variadas transformações, muitas delas ligadas à eclosão da 

cidade grande: da vinda do homem do campo às inquietações e perturbações dos 

indivíduos que passaram a viver nesses grandes conglomerados urbanos, tudo 

tem sido, de certa maneira, discutido, analisado, processado, enfim representado 

pela atual literatura brasileira. 
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 Nota-se, além disso, que o espaço urbano presente na literatura 

contemporânea já não é mais representado da mesma maneira que antigamente; 

o espaço, agora, é o da cidade grande, das megalópoles, com todas suas 

distorções e heterogeneidade.   

 Dentro dessa discussão, podemos classificar - de certo modo e a título de 

exemplo - as obras de autores como Chico Buaqrue, Rubem Fonseca e Marcelino 

Freire como prosa pós-modernista, categoria, como citado anteriormente, que se 

alimenta do moderno, mas vai além dele, pois transgride valores, problematiza a 

representação narrativa, contesta e recria as “verdades” da realidade e da ficção. 

 A modernidade garantiu que, no decorrer dos tempos, ocorreriam grandes 

narrativas, valores positivos e suas certezas, e o que vemos hoje, na pós-

modernidade, contraria todas essas questões, com a perda da utopia, por 

exemplo. Estamos na era do hibridismo, de narrativas múltiplas, em que 

identidades e valores tornaram-se indistintos na contemporaneidade; podemos 

exemplificar essa questão com a junção paradoxalmente “harmôniosa” entre o 

popular e o erudito, conforme relatado no início deste trabalho. 

 A literatura brasileira contemporânea, a partir das décadas de 50/60, 

promove uma revalorização do espaço urbano, e o contexto histórico em que o 

país vive começa a ser tema recorrente nas narrativas do período, levando esse 

mesmo espaço a ser representado como confuso, violento, com crescimento 

desordenado, com a cidade e população vivendo um processo de transformação 

tumultuada. Reforçamos, assim, a ideia de uma urbe presente de modo constante 

na ficção contemporânea, como um espaço não mais ameno e organizado, mas 

catastrófico e violento, afirmando-se, sem dúvida, o caráter realista e a ferocidade 

urbana, em que cada autor expõe, de um modo particular, o desenraizamento 

proporcionado pela cidade (PINTO, 2012). 

 De meados da década de 60 em diante a dicotomia campo/cidade presente 

na narrativa ficcional passa a ser irrelevante, pois a cidade passa a tomar corpo na 

medida em que a industrialização e o largo processo de urbanização tornam-se 

parte do cotidiano social: “em poucas décadas, o Brasil transforma-se de agrário e 

coronelista num país predominantemente urbano, com todos os problemas sociais 
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decorrentes de uma urbanização problemática” (SCHOLLHAMMER, 2008, p. 59). 

O desejo de mudar a realidade injusta e desigual começa a fazer parte da prosa 

literária, juntamente com as inquietações das diversas vozes oprimidas, sejam 

elas dos próprios autores ou das personagens ficcionais. Vozes peculiares - 

femininas e dos homossexuais, por exemplo - começam a ter representação na 

escrita literária, questionando formas de submissão e opressão, impostas por 

modelos patriarcais. A transformação urbana pela qual o Brasil passa nesse 

período faz com que surjam "novos" tipos sociais, entre eles o malandro, o 

bandido, as prostitutas e todos aqueles que viviam (n)essa realidade violenta.   

  Outra tendência que se intensifica, a partir da década de 70, é a que 

expressa as relações entre a ditadura militar, a modernização in progress e a 

violência. Todas essas questões estão diretamente ligadas ao espaço urbano: a 

cidade que se impõe, transforma-se e modifica-se de modo rápido e brusco. A 

recriação literária também passa por grandes mudanças, entre elas o uso de uma 

linguagem coloquial agressiva, até então "desconhecida" pelo leitor, num ímpeto 

estético que representa o desejo de romper com a tradição, contestando-a diante 

da nova realidade urbana.  

 O nome de maior expressão nesse período é ainda o de Rubem Fonseca, 

um dos autores mais criativos e ousados da literatura brasileira desde as décadas 

de 60/70. Suas obras incitam ao que há de mais "grotesco" no humano: a 

brutalidade, a falta de caráter, o instinto violento, o cinismo etc. Formado em 

direito e delegado em início de carreira, Fonseca dedica-se à escrita literária e 

nela se consagra; já como escritor célebre, teve obras censuradas, mas 

reconhecidas pela crítica, como vemos nesse comentário de Antônio Cândido 

(1989, p. 211):  

 

esta espécie de ultra-realismo sem preconceitos aparece 
igualmente na parte mais forte do grande mestre do conto que é 
Rubem Fonseca (estreia em 1963). Ele agride o leitor pela 
violência, não apenas dos temas, mas dos recursos técnicos – 
fundindo ser e ato na eficácia de uma fala magistral em primeira 
pessoa, propondo soluções alternativas na sequência da narração, 
avançando as fronteiras da literatura no rumo duma espécie de 
notícia crua da vida. 
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 O livro Feliz Ano Novo, por exemplo, publicado e censurado em 1975, 

apresenta, de modo magistral, as características expostas acima. No conto que 

leva o mesmo nome do título da obra, por exemplo, o bandido carioca que 

protagoniza a estória não perdoa a algazarra do réveillon dos ricos da zona sul, e 

o ataque de fúria dos assaltantes é brutal e insensível. Transbordando realidade e 

violência urbana em suas cenas, a narrativa de Fonseca seria definida, pelo 

mesmo crítico, como realismo feroz (CANDIDO, 1989). 

 A literatura da década de 80 é marcada ainda pela temática da 

insatisfação/mudança, permanecendo o espaço essencialmente urbano; as vozes 

pós-opressão ditatorial e o desejo de impor a liberdade narrativa e temática 

continuam presentes nas obras de Caio Fernando Abreu, Marcelo Rubens Paiva e 

Silviano Santiago, por exemplo. Em Feliz Ano Velho, publicado em 1982, Marcelo 

Rubens Paiva apresenta uma narrativa complexa: rompendo com as formas 

convencionais de escrita, o romance é uma reflexão íntima a respeito dos conflitos 

sociais e comportamentos pós-traumáticos oriundos do autoritarismo e repressão 

presentes em um país ainda sob a sombra de um regime militar opressor. Silviano 

Santiago, por sua vez, publica Em Liberdade, em 1981, e a temática não difere 

das já mencionadas neste trabalho anteriormente:   

 

a obra de Santiago, de certo modo, enfeixa e sintetiza as questões 
apresentadas, na medida em que, posicionando-se perante o tema 
da liberdade e repressão, procura pensá-lo sob a perspectiva do 
passado e do presente, do escritor e da personagem. Isto não 
significa que o esgote, nem que o conclua. Pelo contrário, aceita a 
vigência dele na moderna literatura brasileira, é preciso igualmente 
enfatizar suas ramificações, polivalência e caráter multifacetado 
(ZILBERMAN, 1991, p. 5). 

 

 Na década de 90, a temática da violência e exclusão social permanecem: 

Patrícia Mello, Paulo Lins e Marçal Aquino revelam uma ficção quase panfletária, 

denunciando a realidade e as mazelas sofridas pelos socialmente excluídos: o 

trabalhador explorado, o morador da favela e o presidiário são personagens 
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principais dos romances do período.  Em Cidade de Deus (1997), Paulo Lins dá 

voz a moradores da favela de mesmo nome, no Rio de Janeiro: o cotidiano, a 

mudança e a escolha (ou não escolha) para entrar no mundo do crime são 

amplamente abordados na obra. Lins, que foi morador e conviveu com a realidade 

daquela comunidade, baseia-se em histórias reais para conceber a obra, o que 

aproxima seu romance, teoricamente, da literatura de testemunho, tendência 

muito presente na literatura atual:  

 

a literatura e as artes chamadas de testemunho atentam para a 
história por meio de memórias de pessoas que vivenciaram 
catástrofes, que foram vítimas de atrocidades políticas e sociais. 
Pode-se dizer que os povos do chamado "Terceiro" mundo não só 
recordam, mas ainda vivenciam suas histórias de desigualdades 
sociais, miséria e abandono, que já fazem parte de uma memória 
coletiva que é calcada no passado, se solidifica no presente e se 
reflete nas previsões sobre o futuro (ALVES, 2008, p. 12). 

 

 Ainda na década de 90, especificamente em 1991, Chico Buarque publica 

seu primeiro romance: Estorvo. Mesmo diferindo da realidade apresentada em 

Cidade de Deus, por exemplo, o romance não deixa de ter as mesmas marcas de 

exclusão e indiferença social presentes nas demais representações literárias da 

urbanidade: sujeitos sem rumo e sem perspectivas, tomados por uma realidade 

conturbada e confusa. A personagem principal - identificada apenas como 

"estorvo" - vaga pelas ruas do Rio de Janeiro, com comportamento e ideias 

"estorvadas", como afirma o próprio autor (BUARQUE, 1991). Nota-se que, 

mesmo um autor que não pertence à realidade que descreve, como é o caso de 

Chico Buarque, sofre, no seu processo de escrita, o impacto da realidade social e 

urbana presente na cidade contemporânea.  

Nos anos 2000, a produção literária brasileira continua intensa, e as 

temáticas não diferem das produções anteriores: violência, marginalidade, 

insatisfação e exclusão social se fortalecem. Marcelino Freire, Luiz Ruffato,  

Marçal Aquino, Fernando Bonassi, Ferrez, entre outros, permanecem produzindo 

uma literatura com temáticas diretamente ligadas à realidade social urbana. 

Marcelino Freire, por exemplo, pode ser considerado um herdeiro direto da 
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narrativa ácida iniciada por Rubem Fonseca na década de 70, com seus 

personagens densos e sua temática agressiva. A atuação social e literária de 

Marcelino Freire é reflexo de suas experiências de vida, algo que o autor faz 

questão de frisar em suas falas e, consequentemente, de modo incisivo em sua 

escrita. Luiz Ruffato, por sua vez, publica, em 2001, o celebrado, Eles eram muitos 

cavalos, livro que logo se torna uns dos mais elogiados pela crítica especializada: 

questões como perda, desencontro ou desvio de identidade dos indivíduos, 

submersos e/ou excluídos pela cidade grande, estão presentes por toda essa 

obra. As figuras que pervagam pela cidade, com suas marcas pessoais e sociais, 

são evidentes na narrativa: 

 

O Neon vaga veloz por sobre o asfalto irregular, ignorando 
ressaltos, lombadas, regos, buracos, saliências, costelas, seixos, 
negra nesga na noite negra, aprisionada, a música hipnótica, tum-
tum tum-tum, rege o tronco que trança, tum-tum tum-tum, sensuais 
as mãos deslizam no couro do volante, tum-tum tum-tum, o corpo, 
o carro, avançam, abduzem as luzes que luzem à esquerda à 
direita, um anel comprado na Portobello Road, satélite no dedo 
médio direito, tum-tum tum-tum, o bólido zune na direção do 
aeroporto de Cumbica, ao contrário cruzam faróis de ônibus que 
convergem de toda parte (RUFFATO, 2013, p. 14). 

  

Conceitos contemporâneos como hibridismo e desterritorialização, entre 

outros, são marcas recorrentes no livro, que, por si mesmo, já apresenta um perfil 

estético contemporâneo, com os fatos narrados no ritmo da dinâmica caótica da 

cidade pós-moderna.  

Bernardo Carvalho, um dos autores mais premiados e reconhecidos da 

atualidade, com uma prosa multifacetada e nada convencional, afirma-se, 

igualmente, como autor cuja produção parece se situar, como poucas, no solo 

urbano da ficção: suas personagens vivem uma constante desestabilização 

identitária, seja na premiada novela Nove Noites - em que realidade e ficção se 

misturam deliberadamente -, seja  em seu mais recente romance, Reprodução, 

onde monólogos colossais de um chinês denunciam sua revolta e sua insatisfação 

com o mundo à sua volta. A inquietação constante é também uma marca singular 

de sua obra, resultando numa forte impressão de que suas personagens vivem 
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aprisionadas em uma “camisa de força”, sempre em busca de uma liberdade 

muitas vezes impossível de ser alcançada.  

Bernardo Kucinski, mais recentemente, também não se afasta da temática 

urbana, posta como cenário caótico e violento: seu livro K.: Relato de uma busca,  

publicado em 2010, traz à tona o mistério que situa no contexto das torturas das 

vítimas do regime militar, num resgate de uma época que permanece como ferida 

aberta na sociedade brasileira. Essa questão parece ser corroborada pela 

afirmação de Karl Erik Schollhammer (2009, p. 10) sobre o texto contemporâneo, 

segundo a qual "o escritor contemporâneo parece estar motivado por uma grande 

urgência em se relacionar com a realidade histórica, estando consciente, 

entretanto, da impossibilidade de captá-la na sua especificidade atual, em seu 

presente".  

Seguindo a trilha aberta por Schollhammer (2009), podemos dizer que a 

literatura atual é caracterizada por um hiper-realismo, vivendo o escritor pós-

modernista um dilema entre a necessidade de se relacionar com a realidade 

histórica e a impossibilidade de incorporá-la no presente, tal como revela a 

produção ficcional dos autores aqui citados. Personagens sem rumo, sem 

estrutura e sem identidades próprias marcam uma narrativa carente de fórmulas, 

sem regras, onde as estruturas são colocadas em xeque. Literatura em que 

classes, tipos e arranjos sociais se misturam, se chocam, tornando a escrita como 

é a cidade: espaço híbrido, polifônico, às vezes grotesco. 

Todos os "temas" aqui abordados, como marcas profundas de nossa 

contemporaneidade literária, são, contudo, melhor percebidos nas obras ficcionais 

de Chico Buarque, objeto principal de análise neste estudo.  

 Francisco Buarque de Holanda (ou, simplesmente, Chico Buaque) é umas 

das figuras mais conhecidas e renomadas do meio artístico nacional, podendo ser 

considerado um escritor que se reinventa a cada nova publicação. Ao lançar 

qualquer obra, já se torna alvo de destaque em todos os meios de comunicação, o 

que acontece desde que se tornou conhecido, inicialmente no meio musical. Aos 

70 anos e com letras de música que dispensam considerações analíticas, Chico 

Buarque também se estabeleceu no cenário artístico nacional, nos últimos anos, 
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como escritor de ficção literária. Nascido de uma família de intelectuais (parente, 

embora distante, do célebre lexicógrafo Aurélio Buarque de Holanda e filho do 

historiador Sérgio Buarque de Holanda), a trajetória de Chico Buarque se 

consolidou intelectualmente, em primeiro lugar, com suas letras de música, quase 

sempre de inspiração poética e cunho social; secundariamente, Chico Buarque 

celebrizou-se como autor de teatro e, mais recentemente, como escritor de prosa 

de ficção. Com posições políticas relativamente controversas, o autor e compositor 

foi ainda perseguido pelo regime militar, durante a ditadura, exilando-se na Itália 

com sua família: 

 

Chico aparece no cenário nacional neste momento, logo depois do 
trauma que desmanchou a fantasia de uma civilização brasileira 
para nos colocar diante de um novo ciclo de barbárie. E em Chico 
de certa forma sobrevive a utopia que o golpe acabava de enterrar. 
Sua figura reúne o sonho do compromisso e da identidade entre 
uma elite esclarecida e um povo que enfim teria encontrado seu 
lugar e destino. Se há um fio vermelho que atravessa e unifica sua 
obra imensa e variada é aquele que faz dela ao mesmo tempo 
registro e memória do "país da delicadeza perdida" (SILVA, 2004, 
p. 18). 

 

 O músico/ficcionista Chico Buarque torna-se, assim, mais conhecido em um 

período assombroso para o país, momento de tensão política e social, sendo sua 

trajetória indelevelmente marcada pelas crises daquele momento. Convivendo em 

meio a artistas e intelectuais diversos - como Manuel Bandeira, Vinícius de 

Moraes, Tom Jobim, João Gilberto, entre outros -, o então jovem Chico passa a 

despertar o desejo de ser também um deles, compondo músicas que marcaram 

época, em letras como “Construção”, “Pedro Pedreiro”, “Tatuagem”, “Quem te viu, 

quem te vê”, entre tantas outras que deixaram uma forte marca na época em que 

foram compostas, permanecendo vivas no imaginário e no cotidiano de muitas 

pessoas, até os dias de hoje.  

 Ainda jovem, Chico Buarque inicia seus estudos na Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo  (FAU/SP), mas logo desiste do curso, percebendo não 

ser essa sua vocação; na adolescência, envolve-se em confusões, praticando 

pequenos delitos, momento em que vai parar nas primeiras páginas dos jornais; 
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ainda no colégio, vincula-se a um movimento conservador, ligado à igreja católica, 

iniciativa que desagrada seus pais, levando-os a matriculá-lo num colégio interno 

de Cataguases (Minas Gerais). Mas o artista Chico Buarque começa a se tornar 

conhecido, mesmo, com o lançamento de seu primeiro álbum, intitulado Chico 

Buarque de Hollanda (1966), e vencendo o Festival de Música Popular 

Brasileira com a música "A Banda". Iniciaria, a partir desse momento, uma longa e 

brilhante trajetória artística. 

 Ainda na adolescência, Chico Buarque já se destacava por sua diletante 

produção escrita, publicando, no colégio, várias crônicas no jornal da escola e 

participando da produção de um jornal estudantil. Sua primeira obra literária é a 

narrativa Fazenda Modelo: novela pecuária, publicada em 1974. Esta ficção é uma 

alegoria do momento opressor pelo qual passava o país, fazendo também uma 

alusão à obra A revolução dos Bichos (1945) de George Orwell:  

 

testemunha dos anos negros da ditadura, cujas brechas eram tão 
reduzidas que obrigavam o artista a manifestar-se de modo 
alegórico e subentendido, Fazenda Modelo oferece para os 

leitores do século XXI o retrato de um Brasil indesejado, condição 
básica para sua alienação (ZILBERMAN, 2004, p. 363). 

 

 É essa insatisfação e predileção pela denúncia, por meio das metáforas, 

que leva o autor a ser muitas vezes censurado pelo regime militar e por emissoras 

de televisão. No final da década de 60, teve canções como "Apesar de 

você" e "Cálice" proibidas pela censura brasileira. Nesta época, adotou o 

pseudônimo de Julinho da Adelaide, com o qual também compôs algumas 

canções, na tentativa de driblar a censura:  

 

A censura praticada pelos militares, veio se somar a uma outra. A 
rede Globo decidiu colocar Chico Buarque no seu índex, banindo 
tanto ele como suas canções da emissora justamente durante os 
anos mais difíceis do regime. O compositor desconhece até hoje 
as razões do veto - provavelmente o conjunto da obra -, mas sabe 
que partiu de uma ordem interna, que não foi uma imposição, ao 
menos formal, da ditadura  (SILVA, 2004, p 72). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Chico_Buarque_de_Hollanda_(%C3%A1lbum)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chico_Buarque_de_Hollanda_(%C3%A1lbum)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_de_M%C3%BAsica_Popular_Brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_de_M%C3%BAsica_Popular_Brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Banda_(can%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apesar_de_voc%C3%AA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apesar_de_voc%C3%AA
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lice_(can%C3%A7%C3%A3o)
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 Mesmo exilado durante um período, na Europa, e preso por três vezes para 

"prestar satisfações" ao militares, no Brasil, o artista não parou de produzir e nem 

de denunciar, por meio da ironia e elementos metafóricos, os desmandos sofridos 

pela sociedade brasileira. Suas obras teatrais,1 embora bastante conhecidas e 

premiadas, foram também alvo da censura por parte da ditadura brasileira. A peça 

Calabar, por exemplo, foi uma das mais atingidas pela censura, num texto que dá 

outro enfoque à posição de Domingos Fernandes Calabar na passagem histórica 

em que ele preferiu tomar partido ao lado dos holandeses contra a coroa 

portuguesa; metaforicamente, o texto ironizava a própria ditadura militar. A 

censura da época acompanhou os ensaios e autorizou a representação da peça, 

mas voltou atrás pouco antes da estreia, o que causou uma grande decepção e 

prejuízo financeiro aos organizadores da peça. O texto ironizava certas posições 

sociais da época, numa tentativa de alertar o povo sobre o que acontecia, o que 

coloca Chico Buarque, mais uma vez, como um autor preocupado com questões 

sociais, assim como em suas letras musicais:  

 

não será só pela escolha das personagens que Chico Buarque é 
um poeta voltado para o social. Há nas suas peças de teatro uma 
intenção alerta e consciente de recolocar o povo no centro da ação 
dramática. No princípio de Calabar, a personagem Bárbara, 

encarando diretamente o público, pede atenção, "Não a atenção 
que costumais prestar aos oradores sacros. Mas a que prestais 
aos charlatões, aos intrujões e aos bobos da rua". Isso significa 
postular, por parte do espectador, do leitor, uma certa atitude. Isso 
significa dizer que, se o seu teatro não é escrito para o povo 
(nossa realidade social ainda não comporta isso), no entanto se 
pretende "em nome do povo". E Chico Buarque torna-se épico 
(BOLLE, 1980, p. 99). 

 

 Estorvo, seu primeiro romance, é publicado em 1991, contendo elementos 

como ironia e alegoria diversa. Resquícios de um país pós-ditadura e ainda em 

processo de formação identitária, por exemplo, permeiam a narrativa -  

 
                                                        
1 Chico escreveu cinco peças teatrais: Roda Viva (1967); Calabar (1973), em parceria com Ruy Guerra; Gota 

d'água (1975), em parceria com Paulo Pontes; Ópera do malandro (1978) e O grande circo místico (1983), 

com Edu Lobo (1983). Adaptou também, em 1977, Os saltimbancos, do  texto homônimo do italiano Sergio 

Bardotti. Algumas de suas letras musicais também foram adaptadas para o teatro. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Domingos_Fernandes_Calabar
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a distância que Chico toma deste país anômalo em que nos 
transformamos – meio novo-rico, sem deixar de ser meio miserável 
– é também o que lhe permite apreendê-lo na forma de pesadelo e 
vertigem, um dos traços que distinguem sua obra a partir do 
romance Estorvo (1991) (SILVA, 2004, p. 53). 

 

 O fosso existente entre o indivíduo e a realidade das grandes 

cidades - uma realidade, aliás, não por mero acaso cruel e opressora - repete-se 

em seu segundo romance, Benjamim, de 1995. Narrativa em que a personagem 

central é movida por um passado glorioso, porém trágico e mal resolvido, traz ao 

leitor uma figura que vive apenas de lembranças, cruzando o caminho de 

personagens igualmente "perdidas" e assobradas por uma realidade agressiva. As 

perdas, sejam elas identitárias, emocionais, sociais e materiais, sofridas pelos 

indivíduos nas últimas décadas - verdadeiras vítimas de transformações sociais 

excludentes -, estão presentes, assim, nesta obra. Ambos os romances exprimem, 

no dizer de Diana Martha (2013, p. 70), uma subjetividade 

 

corroída pela vida urbana que longe de ser amena, só acentua o 
grau de descentramento dos protagonistas, que vagam pelas ruas 
citadinas em busca de uma multidão que lhes dê sentido, ou 
melhor, no lugar de os protagonistas se configurarem como 
homens da multidão, que flanam pela cidade, são a multidão em 
um só sujeito que em meio à algaravia interna, buscam um sentido 
mais apurado para a interioridade: os protagonistas desses 
romances flanam dentro de si mesmos, em sua odisseia particular, 
como o Ulisses da famosa tela de De Chirico (1968). 

 

 Já nos romances seguintes (Budapeste, de 2003; Leite Derramado, de 

2009; Irmão Alemão, 2014), a busca pela satisfação pessoal e a tentativa de 

entender e rever o passado-presente também são temas recorrentes. Assim, 

percebemos um dos prismas centrais das personagens nos romances do escritor 

Chico Buarque: 

 

diversos textos de Chico Buarque, como as peças Roda Viva e 
Ópera do Malandro, além dos romances Benjamim e Budapeste, 

tematizam as delícias e agruras da fama, o seu poder de 
corrupção e sua proximidade do esquecimento. Roda Viva encerra 
ascensão e queda de um pop star que é sugado e destruído pela 

mesma engrenagem de poder que o construíra - como acontece 
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também com Benjamim Zambraia. (DELMASCHIO, 2014, p. 25). 

   

 Indubitavelmente, há uma espécie de vazio nas "verdades" que as 

personagens buscam - a questão é saber de onde, exatamente, provêm essa 

angústia e esse desencontro. Temos, assim, a impressão de que o homem 

contemporâneo, representado nas personagens dos romances de Chico Buarque, 

vive entre a euforia e a liberdade, mas que, no desencontro desses sentimentos, 

surgem a angústia e a impossibilidade de superá-la, como se a personagem fosse 

oprimida pelo próprio regime que perseguiu e censurou seu próprio autor.     

  

 

2.3. Breve percurso histórico-crítico do cinema ocidental 

 Nessa parte do segundo capítulo - cujo propósito é contextualizar a 

literatura e o cinema brasileiros contemporâneos - trataremos, especificamente, da 

atual produção cinematográfica brasileira, com destaque para a representação do 

espaço citadino e com o objetivo de analisar essa categoria a partir do prisma das 

características do pós-modernismo. As obras que pretendemos analisar neste 

estudo apresentam indivíduos deslocados, vivendo em espaços dúbios que 

apresentam tanto o esplendor quanto a deterioração da civilização ocidental 

contemporânea, fenômenos muito presentes na realidade atual e na crítica pós-

modernista.  

O cinema, como toda arte, acompanha as transformações de seu tempo: 

costumes, personalidades, guerras, golpes, censura, abertura política, democracia 

etc. fazem parte de sua história. Estes e outros elementos são representados 

tanto nas telas, por meio de seus roteiros e personagens, quanto na própria 

história e percurso do cinema no decorrer do tempo. Comecemos por um pequeno 

entrecho sobre o percurso histórico e crítico do cinema no ocidente... 

 O cinema surge em 1895 em Paris, por criação dos irmãos Lumière. Depois 

de algum tempo, torna-se o que se convencionou chamar de "a sétima arte". 

Trata-se de uma "invenção" que revolucionou não só o mundo artístico, mas 

também os costumes das cidades e de seus moradores. As primeiras filmagens 
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eram exibidas em feiras universais e funcionavam como uma espécie de 

mostruário das novidades tecnológicas que o novo século anunciava: 

 

durante esse período [os primeiros anos do cinema], os filmes 
produzidos para o cinema tinham este caráter de espetáculo 
popular e, ao contrário dos panoramas, não eram vistos como 
diversões sofisticadas, nem encarados como formas narrativas 
construídas segundo o modelo das artes nobres do período 
(COSTA, 1995, p. 5). 

 

 O intervalo de tempo que transcorre desde as primeiras projeções de filmes 

até a consolidação do cinema como uma forma narrativa sólida e reconhecida é 

pequeno, mas decisivo. Este curto período de tempo é marcado por importantes e 

cruciais transformações, mudanças que estão diretamente ligadas ao contexto 

histórico do período: transição entre séculos, urbanização e industrialização 

infrenes, expansão da classe média etc., ou seja, um "novo mundo" com suas 

rápidas transformações.  

 O primeiro cinema exibe inúmeras descontinuidades: o espectador, por 

exemplo, no início das primeiras exibições, é frequentemente chamado a participar 

das cenas e corresponder aos acenos e insinuações dos atores, que se dirigem 

impetuosamente à câmera, deixando bem claro que sabem da presença do 

público. Desse modo, acontece um profícuo encontro, incômodo ou não, entre tela 

e público, diferente das produções posteriores, em que os astros da tela realizam 

suas ações fingindo não notar a presença da câmera, exercendo a função de um 

ser distante, pertencente apenas à história ficcional, com o auxílio das produções 

já inovadoras e sofisticadas. Arte e realidade acompanham as transformações e 

asperezas do tempo em que vivem; portanto, à medida que os filmes em 

circulação vão dialogando com as mudanças de seu tempo, eles vão também se 

transformando rapidamente. Para Costa (1995, p. 9), "o primeiro cinema é 

sobretudo um processo de transformação", por meio do qual, aos poucos, essa 

arte vai adquirindo sua marca e formando sua identidade, inclusive com uma 

linguagem própria. 

 A rápida e não fácil consolidação do cinema passa por acontecimentos 

diversos: no início, uma pequena, mas audaciosa reprodução de imagens, por 
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intermédio de aparelhos distintos; no decorrer do processo, vão surgindo as falas 

e a música, e a narratividade se intensifica; depois, vão-se aperfeiçoando os 

posicionamentos de câmeras e outros efeitos. Um longo processo não dispensa 

uma reflexão/um relacionamento com o espaço de modo geral:  

 

os passos fundamentais para a elaboração dessa linguagem foram 
a criação de estruturas narrativas e a relação com o espaço. 
Inicialmente o cinema só conseguia dizer acontece isto (primeiro 
quadro), e depois: acontece aquilo (segundo quadro), e assim por 
diante. Um salto qualitativo é dado quando o cinema deixa de 
relatar cenas que se sucedem no tempo e consegue dizer: 
"enquanto isso", por exemplo. (BERNARDET, 1984, p. 33). 

 

 No início do século XX, por volta de 1906, há um considerável aumento do 

público dos espetáculos de cinema; surgem, a partir de então, grandes empresas  

no controle da dinâmica dos ramos distintos do trabalho cinematográfico. Por volta 

de 1913/15, começam a surgir os filmes de longa metragem, ocorrendo ainda a 

tentativa de trazer o público burguês para as salas de exibição, já que até então 

seus espectadores eram formados, majoritariamente, por um público operário e 

populares em geral. Nesse momento, portanto, ocorrem as tentativas de se 

adaptar, para as telas do cinema, romances, peças teatrais e poemas famosos 

que agradam o público burguês, pois a leitura dessas narrativas fazia parte de 

seus costumes. 

 Já durante a Primeira Guerra Mundial, o cinema europeu entra em recesso; 

após esse período, a produção de filmes concentra-se em Hollywood, surgindo os 

primeiros grandes estúdios, que disputam espaço com as demais produtoras. A 

década de vinte fortalece a indústria cinematográfica americana, e surgem os 

múltiplos gêneros: western, musical, comédia, o policial (considerado um dos 

primeiros gêneros do cinema, logo se popularizando) etc. É nesse cenário, 

também, que surge um dos maiores e mais geniais nomes do cinema norte-

americano e mundial, Charles Chaplin, gerando muitos incômodos ao criticar, por 

meio de sua obra, fenômenos como o capitalismo, a opressão e as desigualdades 

sociais.  
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 Com o advento da sonorização, os Estados Unidos revolucionam o cinema 

mundial, e em 1926 surge o primeiro filme falado, acontecimento que causa 

impacto e estranhamento:  

 

é verdade que o cinema falado anunciou a morte de uma certa 
estética da linguagem cinematográfica, mas somente daquela que 
o distanciava mais de sua vocação realista. Da montagem, no 
entanto, o cinema falado tinha conservado o essencial, a descrição 
descontínua e a análise dramática do evento. Renunciou à 
metáfora e ao símbolo para esforçar-se na ilusão da representação 

objetiva (BAZIN, 1981, p. 80).     

 

 Nesse período, também o filme europeu se consagra com Luis Buñuel, um 

dos nomes mais polêmicos da história do cinema. A obra cinematográfica de 

Buñuel, glorificada pela crítica especializada, mas quase sempre rodeada por 

escândalos, afirma-se como uma das mais controversas do mundo. Com muita 

originalidade e polêmica, o diretor transformou o cinema espanhol, influenciando, 

inclusive, sucessores mais recentes, como Pedro Almodóvar, diretor de obras 

clássicas da década de 70 em diante. Ainda naquela época, a escola russa lança 

suas grandes produções, com obras como Encouraçado Potenkin (Bronenosets 

Potyomkin, 1925) de Sergei Eisenstein e sua filiação ao movimento proletariado, 

expondo nas telas do cinema a luta de classes, privilegiando questões sociais da 

época e inovando, audaciosamente, na direção: 

 

preocupado com o problema do monólogo interior e do "fluxo de 
consciência", Eisenstein assumiu o cinema como o lugar onde 
essas técnicas (subjetiva indireta livre) ganhariam seu rendimento 
máximo, coroando experiências iniciadas na literatura moderna 
(ele cita James Joyce) e permitindo "a adequada representação do 
curso integral de pensamento que atravessa uma mente 
perturbada" (XAVIER, 2012, p. 78). 
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  Dos anos 30 até a Segunda Guerra Mundial, Hollywood concentra a maior 

parte da produção cinematográfica do mundo, como sugere a presença de John 

Ford, um dos grandes nomes do período: ousando na direção, com jogo de 

câmeras até então nunca visto e com personagens dúbias e complexas, o diretor 

e ator de cinema fortalece a cinematografia norte-americana do período. Alguns 

centros europeus, como França, Alemanha e Rússia, também produzem obras de 

destaque: Jean Renoir, por exemplo, um dos grandes nomes da primeira metade 

do século XX, apresenta um cinema marcado pela "profundidade", pelo improviso 

e por rupturas diversas: em A regra do jogo (La règle du jeu, 1939), por exemplo, 

revela toda sua genialidade e perspicácia.  Para Bazin (1981, p. 71), nesse 

período,  

 

parece ter se instituído pelo mundo afora, e principalmente a partir 
da América, uma certa comunidade de expressão na linguagem 
cinematográfica. É o triunfo em Hollywood de cinco ou seis 
gêneros que asseguram então sua massacrante superioridade [...] 
O segundo cinema mudo é, sem dúvidas alguma, o francês; sua 
superioridade se afirma aos poucos numa tendência que podemos 
chamar grosseiramente de realismo noir ou realismo poético [...] 

As produções americanas e francesas bastam, em todo caso, para 
definir claramente o cinema falado anterior a guerra como uma 

arte que alcançou visivelmente o equilíbrio e a maturidade. 

     

 As consequências do momento pós-guerra na Europa da década de 40 

levam cineastas a assumirem posições incisivas em relação aos problemas 

sociais: o homem de então difere do homem do passado, sua realidade é mais 

distópica e distante do mundo "ideal", esse indivíduo perambula pelas ruas em 

busca de resposta, mas elas são, quase sempre, negativas, e o resultado disso 

tudo é a anulação do sujeito.  É o que se verifica, no contexto norte-americano, 

com Cidadão Kane (Citizen Kane, 1941), de Orson Welles. Com base nesse fato, 

nomes como Roberto Rosselini, Vittorio De Sica e Lucchino Visconti reagem 

contra os projetos tradicionais de produção, fazendo surgir, nesse momento, o 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Rosselini
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vittorio_De_Sica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luchino_Visconti
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chamado Neorrealismo italiano, com seus recursos escassos, sua linguagem 

simples e direta, suas temáticas inquietantes, seus atores não profissionais e suas 

filmagens ao ar livre; seus filmes, portanto, revelam as agruras diárias de 

proletários e dos camponeses, a vida da pequena burguesia e dos sobreviventes 

da guerra, com, por exemplo, Roma, cidade aberta (Roma, città aperta, 1945), de 

Rosselini, e Ladrões de bicicletas (Ladri di biciclette, 1948), de Vittorio De Sica. 

 Na Inglaterra, o cineasta Alfred Hitchcock é nome de destaque no cinema 

da década de 50: sua Janela indiscreta (Rear Window, 1954) torna-se um grande 

sucesso na época, assim como Um corpo que cai (Vertigo, 1958), sendo este 

último sempre lembrado como uma das melhores produções já realizadas na 

história do cinema. O filme noir também se destaca neste momento, com 

personagens que vivem em um mundo instável, de aparências, marcado pelo mal-

estar da guerra fria. Com efeito, a atmosfera da sétima arte na década de 50 é 

fortemente marcada por questões traumáticas do pós-guerra, mas também têm 

gêneros e temáticas variadas, como a alegria presente nos musicais e o cotidiano 

americano com ícones do cinema mundial, como James Dean, com o clássico 

Rebelde sem causa (Rebel Without a Cause, 1955), dirigido por Nicholas Ray.  

 Em 1955, Alain Ranais lança o genial média-metragem Noite e nevoeiro 

(Nuit et Brouillard) considerado o melhor registro sobre o holocausto da Segunda 

Guerra; dentro da mesma temática, Renais lança o famoso Hiroshima mon amour  

(1959), passando a ser considerado um dos precursores da Nouvelle Vague. É 

neste período, portanto, que surge na França o culto ao cinema, a cinefilia: os 

cineclubes ganham força e, em 1957, os jovens da Nouvelle Vague, associados à 

conhecida revista francesa Cahiers du Cinéma, revolucionam o cinema da década 

seguinte - o cinema francês rompe com a ideia de um cinema glamouroso (cinéma 

de qualité) para mostrar a realidade desumana dos novos tempos.  

 Estilos e influências multifacetados marcam as produções do cinema da 

segunda metade do século XX. Passada a excitação do momento neorrealista, a 

Itália adentra a década de 60 com um cinema mais intimista; nos Estados Unidos, 

a novidade é a Escola de Nova York; e no Reino Unido, o Cinema Free, estilo de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alfred_Hitchcock
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nouvelle_Vague
http://www.cahiersducinema.com/
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produção que se preocupa em retratar uma estética realista no cinema, com 

histórias criadas a partir do cotidiano, comprometido em romper com a narrativa 

artificial.  A França vive, então, o auge da Nouvelle Vague -  

 

ao suceder o período do cinema do Pós-Guerra (1946-1959), a 
Nouvelle Vague protagonizou a fase correspondente ao período 

moderno, iniciada nos anos 1960 e responsável por uma onda 
revolucionária. A sétima arte ganhou, então, um frescor de 
linguagem proporcionado pelo aumento das possibilidades 
técnicas identificadas pelas câmeras mais leves que entraram em 
cena e, dessa forma, aproximaram os filmes da realidade 
(ANÔNIMO, 2015, s.p.). 

 

 Na década de 60, como sabemos, ocorrem grandes transformações no 

campo da tecnologia, da cultura e da política. O período também é significativo 

para o cinema, com uma arte que se renova em várias partes do mundo: Buñuel 

escandaliza na França com Bela da Tarde (Belle de Jour, 1967); Federico Fellini 

apresenta a sensualidade feminina em A doce vida (La doce Vita, 1960); Amor, 

sublime amor (West Side Story, 1961) de Robert Wise arremata vários prêmios; 

Alfred Hitchcock, já consagrado como um dos maiores nomes do suspense 

mundial, lança Psicose (1960); Stanley Kubrick, por sua vez, lança seu Dr. 

Strangelove, em 1964, mesmo ano em que Os guarda-chuvas do amor (Les 

parapluies de Cherbourg), filme de Jacques Demy, com Catherine Deneuve, é 

considerado um dos melhores musicais de todos os tempos. Em 1966, Ingmar 

Bergman lança Quando duas mulheres pecam (Persona), considerado um de seus 

melhores filmes, em que retrata, de forma complexa, as máscaras que o ser 

humano pode usar em sua vida, a ponto de não conseguir mais reconhecer a sua 

própria face. Dois anos depois, é a vez de Roman Polanski dirigir o clássico 

do suspense O bebê de Rosemary (Rosemary's Baby), obra que vira referência no 

gênero.  

 O cinema da década seguinte é marcado por temas ainda ligados à 

realidade social: na Itália, filmes como A classe operária vai ao paraíso (La Classe 

Operaia va in Paradiso, 1971), de Elio Petri, e Fatti di gente perbene  (1975), de 

Mauro Bolognini, reforçam essas questões. Stanley Kubrick revoluciona a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Stanley_Kubrick
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dr._Strangelove
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cinematografia moderna com o clássico Laranja Mecânica (A Clockwork Orange, 

1971), baseado no romance homônimo de Anthony Burgess. Na França, tabus e 

questões cotidianas marcam a tela dos cinemas: o escandaloso O último tango em 

Paris (Le Dernier tango à Paris, 1972) de Bernardo Bertolucci é censurado em 

várias partes do mundo. E nos Estados Unidos, os diretores Francis Ford Coppola 

(que teria "a pretensão de fazer cinema à moda antiga, ainda que atualizado para 

novos paladares", OLIVEIRA, 2013, p. 24) e Martin Scorsese, com seus 

respectivos O poderoso chefão (The Godfather, 1972) e Taxi driver (1976), 

trabalham questões traumáticas da sociedade americana.  

 Por outro lado, o musical é repaginado por Bob Fosse, com Cabaré 

(Cabaret, 1972) e com diretores que, nas décadas seguintes, tornar-se-iam 

grandes nomes da cinematografia americana, como Woody Allen (com Annie Hall, 

1977) e Steven Spielberg (com Duel, 1971). Nesta década, solidão, medo, 

angústia e busca pela própria identidade são assuntos também recorrentes nos 

filmes de um dos cineastas mais celebrados de todos os tempos: o alemão Rainer 

Werner Fassbinder, em cujos filmes indivíduos deslocados e ainda marcados 

pelos traumas pós-guerras são temas recorrentes. 

 As produções continuam se renovando na década de 80, com destaque 

para François Truffaut (A mulher do lado / A La femme d'à côté, 1981), David 

Lynch (Veludo azul / Blue Velvet, 1987), Brian de Palma (Scarface, 1984), Steven 

Spielberg (A cor púrpura / The Color Purple, 1985). O cinema de entretenimento, 

por sua vez, angaria milhões nas bilheterias, por exemplo, com RoboCop, de Paul 

Verhoeven, ou Máquina mortífera (Lethal Weapon), de Richard Donner, ambos de 

1987; e o musical ainda sobrevive com um de seus últimos representantes, Ritmo 

quente (Dirty Dance, 1987), dirigido por Emile Ardolino, filme concebido como se 

fosse um videoclipe, assim como o anterior Flashdance (1983), de Adrian Lyne. 

 O final do século XX, na Europa e no mundo, é marcado pela queda do 

muro de Berlim. Na Alemanha, o fato histórico teve consequências impactantes 

não só na economia e na política, mas também na arte. Esse acontecimento 

provocou um retorno repentino do "cinema popular", marcado pela predominância 

do formato de narração clássica, em semelhança ao acontecido no período 
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posterior à Segunda Guerra Mundial. Assim, o cinema da década de 90 é marcado 

pela diversidade de gêneros e temas: O silêncio dos inocentes (The Silence of the 

Lambs, 1991) faz história ao ganhar os cinco principais oscares, maior prêmio do 

cinema norte-americano; no mesmo sentido, A lista de Schindler (Schindler's List, 

1993), de Steven Spielberg, volta a tocar nas questões dos horrores da Segunda 

Guerra e emociona o público da época; Forrest Gump (1994), estrelado por Tom 

Hanks e baseado no romance homônimo de Winston Groom, também se torna um 

grande sucesso; e o longa-metragem áustralo-franco-neozelandês  O piano (The 

Piano, 1993) é considerado um dos grandes expoentes do cinema da década de 

90, tendo ganho vários prêmios mundo afora. Os Estados Unidos, com o 

desenvolvimento da indústria cinematográfica e a preponderância de Hollywood, 

continuam na dianteira: Uma linda mulher (Pretty Woman, 1990) é um dos filmes 

mais assistidos da década e logo se torna um "clássico"; numa geração marcada 

pela amargura do vírus HIV, a homossexualidade é retratada de modo dramático e 

realista em Filadélfia (Philadelphia, 1993); James Cameron, com Titanic (1997), 

bate todos os recordes de bilheteria e ainda alcança, em número de óscares, o 

clássico Ben Hur (1958), com onze estatuetas. Isso tudo sem falarmos em nomes 

cuja importância para a cinematografia norte-americana e mundial, na passagem 

do século XX para o XXI, é inquestionável, como os de Woody Allen, Brian de 

Palma, Quentin Tarantino  e outros.  

 Mas, fora dos Estados Unidos, a década é também de grandes 

lançamentos, como o inglês Shakespeare apaixonado (Shakespeare in Love, 

1998), sob a direção de John Madden; com o tocante, premiado e admirado filme 

italiano A vida é bela (La vita è bella, 1997) de Roberto Benigni; com o 

dinamarquês Festa de família (Festen, 1998), de  Thomas Vinterberg, considerado 

o melhor filme do movimento Dogma 95, manifesto cinematográfico criado pelo 

mesmo diretor que assina o longa; com Matrix (1999), dos irmãos  Wachowski, 

que marca o final da década, inovando com a mistura de gêneros, numa super-

produção estadounidense e australiana  (1999); com o "pós-moderno" Corra Lola, 

corra (Lola Rennt, 1998), do alemão Tom Tykwer, o filme parecido a um jogo de 

vídeo grame; com os frenéticos filmes do espanhol Pedro Almodóvar (o primeiro 
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espanhol a ser indicado ao  Oscar como melhor diretor); com o irreverente 

dinamarquês Lars Von Trier; o intrigante franco-polonês Roman Polanski... 

 Composto por gêneros e nacionalidades distintas, feito de modo profissional 

ou amador, o cinema atual é uma arte centenária que nunca parou de se 

reinventar, talvez porque, como lembra Robert Stam (2006, p. 285), "o cinema 

restaura o real, mais do que o representa”.                      

 

 

2.4. O cinema brasileiro: história e espaço  

 Em 1886, alguns meses após a histórica exibição das imagens dos irmãos 

Lumière em Paris, acontece a primeira exibição de filme no Brasil, precisamente 

no Rio de Janeiro. No ano seguinte, Afonso Segreto roda o primeiro filme 

brasileiro: algumas cenas da baía de Guanabara. Porém, para Bernardet (1993), o 

cinema brasileiro nasceu em 1898, com as filmagens de Alfonso Segreto (data 

que poderia ser antecipada para 1897, se se comprovassem as filmagens de 

Vittorio di Maio ou Henrique Messiano). A ideia de nascimento do cinema 

brasileiro emerge num contexto de recuperação da identidade nacional (com o 

estudo Introdução ao Cinema Brasileiro, de Alex Viany, em 1959) e afirmação de 

certa “originalidade”. Tal critério difere daquele utilizado pelos historiadores 

europeus: enquanto que para os brasileiros o nascimento do cinema ocorre com a 

primeira filmagem, para os europeus ocorre com a primeira exposição 

cinematográfica pública, paga e com êxito. Já para Souza (1993), o marco 

inaugural de nosso cinema foi dado pelo médico e advogado José Roberto da 

Cunha Salles, quando este patenteou seu invento denominado "fotografias vivas", 

onde era filmado um ancoradouro de pescadores na baía da Guanabara. Esse 

fato antecipa, segundo o autor, o registro de Alfonso Segreto em sete meses - 

Cunha Salles era sócio de Paschoal Segreto (irmão de Alfonso Segreto) na 

exploração de um aparelho de projeção Lumière, mas, com o rompimento da 

sociedade, começou a se especializar em cinema (projeções, filmagens e 

revelação). 
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  Seguem-se, desde então, após 1897, pequenos filmes sobre a vida carioca 

e filmagens de partes turísticas da cidade, como o Largo do Machado e a Igreja da 

Candelária, todos elas produzidas sob a influência dos documentários franceses 

do começo do século. Devido à precariedade do sistema elétrico, o cinema 

brasileiro passa por uma grande fase de "inexistência". A partir de 1907, com a 

construção de usinas elétricas, o cinema nacional "renasce": cerca de dez salas 

de cinema são inauguradas no Rio de Janeiro e em São Paulo. O crescente 

comércio de filmes estrangeiros impulsiona também a produção nacional: 

documentários de curta metragem estimulam a produção de ficções longas. E 

enquanto que, a partir de 1908, gêneros diversos começam a surgir (policial, 

drama, melodramas, musicais etc.), os primeiros filmes de arte, franceses, 

começam a ser projetados por aqui em 1909: a firma de Auler, por exemplo, 

inaugura o Cinema Rio Branco, o mais frequentado da época, onde, um ano 

depois, começaria a exibir o filme Paz e Amor (baseado na revista de Antonio 

Simples e dirigido por Alberto Botelho), filme que teria ultrapassado mil exibições, 

tornando-se o maior sucesso de nosso cinema nas primeiras décadas do século. 

A partir de 1911, a cinematografia norte-americana começa a exercer maior 

influência no país: empresários americanos começam a investir no cinema 

nacional, artistas americanos participam de filmes realizados por aqui, filmes 

americanos eram exibidos cada vez mais. A Gazeta de Notícias lança o slogan "O 

Rio americaniza-se" (1911), substituindo a antiga máxima de Figueiredo Pimentel, 

veiculada no mesmo periódico ("O Rio civiliza-se", 1906). Com o sucesso dos 

filmes de arte em longa metragem, a cinematografia nacional ia perdendo espaço: 

A Dançarina Descalça (1911) foi a última opereta cinematográfica produzida no 

Rio de Janeiro (ARAÚJO, 1976). 

 O pesquisador Alex Viany (2009) afirma que o início e a consolidação de 

nosso cinema são formados basicamente por quatro momentos: a influência dos 

irmãos Lumière; questões regionais brasileiras; adaptações feitas a partir de filmes 

estrangeiros, como westerns e policiais; carnaval, samba e ritmos nacionais. O 

fato é que, após os anos de 1923, a produção cinematográfica nacional, que até 

então se limitava aos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, estende-se para 
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outras regiões, como Pernambuco e Minas Gerais. Já em 1930, o primeiro estúdio 

cinematográfico é instalado no Rio de Janeiro, a Cinédia. A reação paulista 

acontece mais tarde, com o audacioso estúdio da Vera Cruz, em São Bernardo do 

Campo. 

 Os anos posteriores são marcados por influências estrangeiras, e a partir 

da década de 50 começa a surgir um cinema "esteticamente" nacional. Em 1952, 

ocorre em São Paulo o I Congresso Paulista de Cinema Brasileiro, encontro que 

visava discutir e repensar novas alternativas para o fortalecimento da arte 

cinematográfica no país, buscando, sobretudo, distanciar-se do modelo norte-

americano e privilegiando a ficção nacional. Nessa mesma época, são produzidos 

filmes como Rio 40 graus (1955), de Nelson Pereira dos Santos, e O grande 

momento (1958), de Roberto Santos, diretores que são influenciados pelo 

Neorrealismo italiano. Assim, a temática do filme brasileiro dessa época expressa 

a "realidade nacional", permitindo, logo em seguida, o surgimento do Cinema 

Novo. Paralelamente, no mesmo período, destaca-se o cinema de Anselmo 

Duarte, premiado em Cannes, com O pagador de promessas (1962).  O ideal dos 

cineastas da década de 60 é, como se passou a dizer, "uma câmera na mão e 

uma ideia na cabeça", com seus filmes de baixo custo e preocupações de cunho 

social: Vidas Secas (1963), de Nelson Pereira dos Santos; Deus e o diabo na terra 

do sol (1964), de Glauber Rocha; Os fuzis (1964), de Rui Guerra, são os 

precursores desse cinema voltado para a temática "rural", abordando problemas 

reais da sociedade brasileira, como a seca e miséria nordestinas: “a aspiração 

latente de nosso cinema pela independência cultural encarnara-se nos diretores 

do Cinema Novo, que se atiravam furiosamente – com uma câmera na mão e uma 

ideia na cabeça – à tarefa de reinventar o cinema no Brasil” (SOUZA, 1998, p. 37).  

 O golpe militar de 1964 acontece em momento que o cinema brasileiro vivia 

sua fase mais criativa, fecunda e diversificada. O movimento do Cinema Novo 

assumiu nas suas telas a empreitada de explorar as utopias e as distopias da 

realidade brasileira, com grande enfoque na realidade social e usando de uma 

linguagem inovadora e ousada. Após o golpe de 1964, a temática volta-se para a 
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classe média urbana, com filmes como A falecida (1965), de Leon Hirszman, e O 

desafio (1965), de Paulo César Sarraceni. Nesse momento, impõe-se uma nova 

perspectiva e dimensão no cenário do cinema nacional: esses cineastas e suas 

ideias inovadoras contribuem de modo significativo para a história do cinema 

brasileiro, provocando alvoroço não só no público, mas também na crítica, ambos 

resistentes às novas tendências.  Para Bernardet (2009, p. 35), 

 

parece ter sido realmente o Cinema Novo que abalou 
nacionalmente a crítica cinematográfica. Só a petrificação de 
alguns críticos impediu-os de perceber que, de bom ou mau grado, 
estavam envolvidos no processo de produção. Qualquer coisa que 
escrevessem repercutia nos meios de produção. O esforço do 
Cinema Novo no sentido de fazer um cinema que dissesse 
respeito à totalidade da sociedade brasileira e agisse sobre ela 
necessariamente envolveu a crítica. E os melhores críticos foram 
aqueles que aceitaram a provocação e entraram em crise. 

  

 No final dessa mesma década, alguns diretores ligados ao Cinema Novo 

rompem, aos poucos, com essa tendência, trazendo novas perspectivas estéticas, 

produzindo filmes com temáticas marginais diretamente ligadas ao momento da 

contracultura: O bandido da luz vermelha (1968), de Marcelo Sganzerla, e Matou a 

família e foi ao cinema (1969), de Júlio Bressane, são dois grandes “clássicos” 

desse período. Surge, na mesma época, o chamado Cinema Marginal, tendo 

também como representantes os filmes "de terror" de Zé do Caixão. É de 1969 a 

criação da Empresa Brasileira de Filmes (Embrafilme), criada para financiar, 

produzir e distribuir os filmes brasileiros, num momento em que ocorrem 

produções diversificadas, até alcançar seu auge na década de 80. Por volta dessa 

época, o Estado passa a influenciar nas produções, inclusive por meio da censura: 

  

devido  à vinculação da produção cultural, não só cinematográfica, 
ao Estado, os entraves que esta lhe opuser podem ser decisivos, 
já que, de modo geral, os produtores culturais não tem como 
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recuar. É a isso que se terá chamado de "vazio cultural". Os 
entraves estatais contra a produção cultural podem realmente 
gerar um estancamento, já que as formas de produção e 
circulação das obras estão muito vinculadas ao Estado. Diante 
disso, os próprios produtores passam a atribuir o arrefecimento ou 
o esvaziamento da produção tão somente ao Estado, no caso à 
censura (BERNARDET, p. 69, 2009).  

 

 Na década de 70, alguns cineastas, remanescentes do Cinema Novo, 

estreiam novas produções, buscando uma estética de comunicação popular, 

resultando em obras significativas, como São Bernardo (1972), de Leon Hirszman; 

Como era gostoso o meu francês (1971), de Nelson Pereira dos Santos; A dama 

do lotação (1978), de Neville d'Almeida, entre outros. Mas na mesma década, 

mais uma vez, o governo dá sinais claros da tentativa de dominar culturalmente o 

mercado e as temáticas cinematográficas: em 1972, por exemplo, o Ministério da 

Educação institui um prêmio anual para adaptações cinematográficas de obras 

literárias de autores "já mortos", restrição que, segundo Bernardet (2009, p. 78), 

"só podia levar a assuntos ambientados no passado, com referências ao presente 

que só seriam metafóricas ou alegóricas, portanto amortecidas. É também um 

desincentivo aos argumentos originais, que representam uma área importante da 

produção cinematográfica". 

 Essa iniciativa do governo está diretamente ligada a sua tentativa de 

exterminar a pornochanchada, considerada muito vulgar, quando não, imoral, 

significando uma imagem negativa da sociedade brasileira. A ideia dos filmes 

pornôs que surgem da "boca do lixo" paulista era, contudo, reconquistar o público 

que o cinema perdeu na época. Para Bernardet (2009, p. 208), mais uma vez, a 

questão que se coloca é clara: "em que filmes, que não a pornochanchada, o 

público da classe média baixa vai encontrar deboche de certos meios sociais, dos 

escritórios acarpetados para os quais o público trabalha, dos edifícios estilo 

quitinete?". 
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 Com a abertura política nos anos 80, surge também um espaço no cinema 

para temas que antes eram considerados tabus. Obras como Eles não usam 

black-tie (1981), de Leon Hirszman, e Pra frente, Brasil (1982), de Roberto Farias, 

tocam direto nas feridas da censura, tematizando a tortura e liberdade individual, 

assuntos até então proibidos pelo regime governamental. Surgem também novos 

temas e diretores, como Suzana Amaral, com a adaptação da obra  A hora da 

Estrela, de Clarice Lispector; e André Klotzel, com Marvada carne, ambos de 

1985. O cinema nacional passa a circular novamente pelo circuito internacional, 

com obras e diretores premiados, como O beijo da mulher aranha, de Hector 

Babenco, lançado na França no ano de 1985. O cinema documental também 

conhece um singular momento de desenvolvimento e reflexão a respeito da 

realidade brasileira, com produções que atingem sucesso junto ao público, com 

filmes como Jango (1984), de Silvio Tendler, e Cabra Marcado para Morrer (1984), 

de Eduardo Coutinho. 

 Apesar desse já longo percurso da cinematografia nacional, a década de 90 

volta a conhecer certa retração em termos de produção. A extinção da Embrafilme 

e o fim da reserva para produção de filmes brasileiros faz com que as produções 

caiam abruptamente. Além disso, a concorrência com a programação televisiva 

torna a situação do cinema brasileiro mais delicada. Uma das saídas foi a 

internacionalização das produções, com cineastas como Walter Salles Júnior e 

André Klotzel, que realizam coproduções com os Estados Unidos e Itália, embora, 

no início, sem grande sucesso. A partir de 1993, contudo, ocorre a retomada das 

produções nacionais por meio do Programa Banespa de Incentivo à Indústria 

Cinematográfica e do Prêmio Resgate Cinema Brasileiro, organizados pelo 

Ministério da Cultura. A partir de 1995, instala-se, então, no cenário artístico 

nacional, o chamado "Cinema da Retomada": diretores ganham financiamentos 

para suas produções e comercialização dos filmes e, aos poucos, novas 

produções vão surgindo, como Lamarca (1994), de Sérgio Rezende; A Causa 

Secreta (1994), de Sérgio Bianchi; A terceira margem do rio (1994), de Nelson 

Pereira dos Santos etc. O filme que inicia esse novo período, contudo, é Carlota 

Joaquina, Princesa do Brazil (1995), dirigido por Carla Camurati e parcialmente 
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financiado pelo Prêmio Resgate. Ainda assim, as intensas dificuldades de 

penetração no mercado continuam, já que a maior parte dos filmes não encontra 

ambientes propícios para exibição no país, muitos deles estreando em condições 

precárias: salas inadequadas, pouca divulgação na mídia local, concorrência com 

filmes estrangeiros etc. A maior surpresa desse período fica mesmo com a 

adaptação de um romance para as telas: O Quatrilho (1995), dirigido por Fábio 

Barreto, é produção impecável na fotografia, encenação e figurino, cuidados que 

fazem com que a obra concorra ao Oscar de melhor filme estrangeiro, o que 

renderia grande repercussão e certo otimismo ao cinema brasileiro daquele fim de 

século. 

 Em 1998, com a pretensão de alcançar o mercado cinematográfico, 

as Organizações Globo fundam sua própria produtora, a Globo Filmes, empresa 

especializada na " sétima arte" e que consegue reposicionar o cinema brasileiro 

em quase todos os segmentos, também atuando em parceria com outras 

produtoras independentes e distribuidoras nacionais e internacionais. Com isso, as 

produções cinematográficas brasileiras - apesar da monopolização da emissora 

carioca - passam a conferir maior visibilidade às produções nacionais. Um 

exemplo disso é o grande sucesso de público e crítica de O auto da compadecida 

(2000), baseado na peça teatral Auto da compadecida, de Ariano Suassuna 

e dirigido por Guel Arraes - o longa angariou vários prêmios, entre eles o de 

melhor diretor, melhor roteiro, melhor lançamento e melhor ator. Sobre a empresa 

Globo Filmes, Gatti (2005, p. 121) afirma: 

 

entre 1998 e 2003, a empresa se envolveu de maneira direta em 
24 produções cinematográficas, e a sua supremacia se cristalizaria 
definitivamente no último ano deste período, quando os filmes com 
a participação da empresa obtiveram mais de 90% da receita da 

bilheteria do cinema brasileiro e mais de 20% do mercado total.  
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  O cinema da década de 90 é apenas um preâmbulo à farta produção que 

vem a seguir, com  Cidade de Deus (2002), de  Fernando Meirelles, Carandiru 

(2003), de Hector Babenco e Tropa de Elite (2007), de José Padilha. Essas 

produções alcançam enorme público no Brasil e grandes visibilidade internacional, 

marcando uma nova "fase" da cinematografia nacional, com temas candentes e 

polêmicos sobre o espaço urbano brasileiro. Sobre Cidade de Deus, por exemplo, 

pode-se afirmar: 

 

a criminalidade violenta, como ilustra o filme, não é apenas 
originada desses sujeitos, ela também os vitima. Construindo esse 
universo trágico, o filme dá um primeiro passo na busca pela 
denúncia, uma busca de imperativo ético. O mal-estar na 
confrontação do espectador com esse Outro não é maior, apenas, 
que o mal-estar provocado pela afirmação do filme, a priori 

ficcional, como documentário (PENKALA, 2007, p. 4). 

 

 Os anos 2000 e a atualidade são marcados por grande efervescência e 

diversidade no cenário do cinema brasileiro, com as produções nacionais batendo 

recordes de audiência em 2013: foram mais de 127 longa-metragens que 

chegaram até às telas, nove das quais fizeram mais de um milhão de 

espectadores, enquanto 88 delas foram vistas por menos de dez mil pessoas, de 

acordo com informações divulgadas pela Agência Nacional do Cinema (SOUSA, 

2014). Atualmente, o que mais rende bilheteria no cenário cinematográfico 

brasileiro são comédias, como Minha mãe é uma peça (2013) e De pernas pro ar 

(2012), ambos distribuídos pela Globo Filmes. Para o crítico do jornal Folha de 

São Paulo, Inácio Araujo (2014, s.p.), o sucesso das comédias brasileiras é um 

sintoma de enfraquecimento do cinema:  

 

o cinema brasileiro continua a buscar seu público. E a referência 
desse público amplo, hoje, é a estética dos programas da Globo 
ou os blockbusters americanos. Esses últimos não podemos imitar. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_de_Deus_(filme)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Meirelles
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hector_Babenco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tropa_de_Elite_(filme)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Padilha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_Nacional_do_Cinema
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Então o cinema imita, no que pode, a Globo. São essas comédias 
idiotas, com atores que se esforçam para imitar atores de teatro 
colegial, aquela luz esbranquiçada. O público responde bem a 
isso. Que dizer? Não é o cinema brasileiro que está doente. É o 
cinema (ao menos como o concebemos aqui). 

 

 Mas o cinema nacional contemporâneo não se restringe apenas a comédias 

ou "pastelões", com o objetivo de alcançar grandes bilheterias ou, ainda, temas 

ligados ao tráfico e à violência cotidiana, nos moldes do sensacionalismo 

americano. Questões históricas e existenciais também marcam magistralmente o 

cinema nacional da atualidade: o longa Cinema, Aspirinas e Urubus (2005), do 

diretor Marcelo Gomes, por exemplo, é uma produção ímpar, tendo sido, inclusive, 

apontado pelo Ministério da Cultura para concorrer a uma indicação de Melhor 

Filme em Língua Estrangeira na edição de 2007 do Oscar. Com grande qualidade 

técnica de narração, fotografia, montagem e direção de arte, Cinema, aspirinas e 

urubus é, para Eduardo Valente (2015, s.d.), uma produção que não pretende ser 

um grande filme, porém 

 

é justamente por isso que se torna um: pela calma certeza sobre o 
seu relato e sobre o poder (quase esquecido no Brasil) do simples 
contar uma história pelo cinema. Em sua mistura precisa de 
preocupações narrativa e de personagens com o apuro técnico-
conceitual (que em nada soa esquizofrênica), ele faz uma ponte 
entre um cinema popular possível e um instrumental mais caro de 
um "cinema de arte". 

 

 O longa O Ano em que Meus Pais saíram de Férias (2006), de Cao 

Hambúrguer, também é uma produção peculiar. Com roteiro, direção e fotografia 

"excêntricos", o filme venceu vários prêmios, surpreendendo, inclusive, por ser 

indicado pelo Ministério da Cultura para concorrer ao Oscar de 2008. A escolha 

surpreendeu, pois muitos acreditavam o filme indicado seria o já citado Tropa de 

Elite, de José Padilha, campeão de bilheteria na época. A verdade é que O Ano 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Marcelo_Gomes_(cineasta)
https://pt.wikipedia.org/wiki/2007
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93scar
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em que Meus Pais saíram de Férias é um filme tocante e sofisticado, que aborda 

dores do passado com leveza e maestria, como todo "bom" cinema costuma fazer. 

 Unanime e inquestionável é a diversidade temática e estética dos filmes 

atuais. Desde de adaptações de narrativas literárias para as películas até a 

inovação na montagem, na direção, na fotografia etc. O fato é que, 

 

neste final de século, a mistura entre as várias mídias é um fato 
que precisa ser levado em conta toda vez que se trata dos 
processos audiovisuais. Se, na época do primeiro cinema, a sua 
linguagem estava misturada aos textos de outras formas de 
comunicação, para depois se definir (relativamente) como uma 
linguagem específica do cinema, hoje esta mesma linguagem está 
novamente espalhada nas mídias, interagindo com a escrita, como 
o vídeo, com as imagens sintéticas. De certa maneira, a influência 
do cinema sobre as nossas formas de representação é irreversível, 
apesar de estar sempre mudando, dialogando com as outras 
mídias num circuito de intertextualidade (COSTA, 1995, p. 58). 

  

 Para este estudo especificamente, analisaremos três narrativas 

cinematográficas nacionais que foram realizadas a partir da adaptação de três 

livros de Chico Buarque. O primeiro filme, lançado como mesmo título da obra, foi 

Estorvo (2000), numa coprodução Cuba-Portugal-Brasil, dirigido por Ruy Guerra 

(Anexo 1).  

 Ruy Guerra nasceu em Moçambique, em 1931 e radicou-se no Brasil, em 

1958. Foi montador, fotógrafo, assistente de direção e ator. Seu primeiro longa-

metragem foi lançado em 1961: Os Cafajestes. Em 1964, lançou Os Fuzis, filme 

produzido numa parceria Brasil-Argentina e que recebeu o prêmio Urso de Prata 

no Festival em Berlim. Em 1969, lançou Sweet Hunters, produzido no Panamá, 

pelo qual recebeu Medalha de Ouro no Festival de Veneza. Em 1970, lançou Os 

Deuses e Os Mortos e, em 1978, a comédia A Queda. Em 1986, lançou o filme 

Ópera dos Malandros, baseado na obra A Ópera dos Três Vinténs, de Bertold 

Brecht; e, em 1989, o filme Kuarup, baseado na obra de Antônio Callado. Dentre 

os filmes dirigidos pelo diretor, Estorvo recebeu vários prêmios: Palma de Ouro no 

Festival de Cannes (2000); melhor fotografia e música no Festival de Gramado 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Filme
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filme
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dirigido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ruy_Guerra
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(2001), entre outras premiações. A parceria entre Chico Buarque e Ruy Guerra se 

iniciou na década de 70, quando escreveram juntos a peça Calabar, obra que, 

conforme explicitado anteriormente, foi barrada pela censura. Escreveram juntos 

também as canções "Tatuagem" e "Fado Tropical", para a mesma peça, além de 

trabalharem na adaptação da Ópera do Malandro, baseada no livro de Brecht.  

 Em entrevista para a Revista Época, no ano de 2010, Ruy Guerra afirmou 

que fez o filme para inquietar e provocar as produções e temas da época, 

admitindo que a produção possui um tom ideológico: "em certo sentido, é político, 

sim. O personagem é representativo do atual caos ideológico. Um tipo à deriva, 

sem projeto de vida, bem existencialista. É um filme na contracorrente do cinema 

atual. Fiz para sacudir o marasmo estético" (GUERRA, 2010, s.p.). O filme foi 

produzido com poucos recursos, e a produtora não quis criar muitas expectativas 

em relação aos prêmios que receberia. Em entrevista concedida ao jornal Folha 

de São Paulo, em 2000, Bruno Stropiana, da produtora carioca Sky Light, afirmou 

que a performance de Estorvo em Cannes não deveria ter grande efeito sobre o 

alcance do seu lançamento no mercado brasileiro: "é um filme modesto, em 

termos comerciais. Não é um filme popular" (STROPIANA, 2000, s.p.). Não 

popular, mas premiado e bastante visto, o filme inova em termos estéticos: 

linguagem, fotografia e direção. A produção surpreende em diversos sentidos, por 

exemplo, com um elenco propositalmente formado por atores de nacionalidades e 

perfis variados: a personagem principal é interpretada pelo cubano Jorge 

Perugorria, que vive suas angústias narradas pelo sotaque moçambicano do 

diretor. Discutiremos essa e outras questões primordiais na adaptação da obra em 

capítulos seguintes. 

 A adaptação do romance Benjamim (2003) segue direção semelhante à de 

Estorvo, no sentido de alinhar, entre livro e filme, temas e abordagem estética. 

Assim como ocorre no livro, por exemplo, o filme apresenta uma personagem que 

parece estar em desacordo com as questões "existenciais" da pós-modernidade. 

Como no livro, ainda, a sensação transmitida é de que Benjamim - personagem 

central, interpretada por Paulo José e Danton Melo - está sempre com uma 

câmera na mão, já que sua vida é marcada, tanto na juventude quanto na velhice, 
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por flashes fotográficos. A montagem do filme optou, para marcar a distância 

acentuada entre presente e passado da personagem, em mudar as cores na 

representação dos tempos: o presente de Benjamim apresenta cores opacas, 

quase desbotadas; já o passado apresenta cores vivas, em destaque, atualizando 

a "textura" das cenas e metaforizando o colorido das folhas de revistas em que a 

personagem, modelo fotográfico na juventude, aparecia na época de fama. Em 

entrevista a Revista Trópico, a diretora Monique Gardenberg (2015, s.p.) explicou 

os cuidados para montar a fotografia de modo expressivo, dando ênfase a questão 

central da obra original - o embate entre passado e presente: 

 

o passado era colorido, cheio de alegria, glamour, o presente 
deveria ser triste, como se tivesse perdido a cor, perdido a graça. 
Então, usamos o positivo para filmar o passado e revelamos como 
negativo, com isso, o filme dá uma pirada, literalmente, produz 
cores exuberantes e resultados incontroláveis. Para o presente 
usamos negativo comum, cores frias e luz fria. Além disso, o 
passado é filmado todo sobre tripé, com plano e contraplano, 
enquanto o presente foi todo feito com câmera na mão, como se 
antigamente a gente dispusesse de mais tempo, mais calma e hoje 
tudo fosse mais urgente. 

   

 Benjamim é o segundo filme de diretora Monique Gardenberg (Anexo 2), 

que também escreveu o roteiro; seu primeiro longa foi Jenipapo (1996), 

parcialmente falado em inglês e selecionado para o Sundance Film Festival, além 

dos festivais de Toronto e Roterdã; antes dessa produção, o curta  Diário noturno 

(1993) recebeu quatro prêmios no Festival de Gramado, incluindo o de melhor 

direção de curta, tendo sido selecionado para o Festival de Veneza. Ela também 

dirigiu peças teatrais, como Os Sete Afluentes do Rio Ota (2002) e Baque (2005). 

Nos anos 2000, Gardenberg decide dirigir outros longa metragens, como Ó pai, ó 

(2007); antes disso, em 2003, produz a adaptação do romance Benjamim, de 

Chico Buarque. Para este trabalho, escolheu profissionais como o ator Paulo José, 

Danton Melo, Chico Diaz e Guilherme Leme, entre outros. A novidade ficou por 

conta da estreia de Cléo Pires como atriz, vencendo o prêmio na categoria, no 

Festival do Rio. O longa também recebeu outros prêmios, como Quatro Lentes de 

Cristal, no Festival de Cinema Brasileiro de Miami (melhor filme, melhor ator/Paulo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1993
https://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Gramado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Veneza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cinema_Brasileiro_de_Miami
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José, melhor edição e melhor direção de arte); além disso, teve sete indicações ao 

Grande Prêmio Cinema Brasil. 

 O longa, além de representar, de modo singular, as angústias e os 

percursos vividos pelo protagonista tanto no presente quanto no passado, agrada 

com uma montagem inovadora e pouco convencional, assim como o próprio 

romance de Chico Buarque, como veremos adiante.    

 A terceira adaptação cinematográfica da ficção de Chico Buarque é 

Budapeste (2009) - com o mesmo título do romance, o filme é uma produção luso-

húngaro-brasileira, dirigido por Walter Carvalho e com roteiro de Rita Buzzar 

(Anexo 3). O longa tem como núcleo principal personagens representados pelo 

trio composto por Leonardo Medeiros, Giovanna Antonelli e a húngara Gabrielle 

Hámori, que vivem entre os imprevistos da vida fragmentada e descolada do 

protagonista (José Costa/Leonardo Medeiros): trata-se, em resumo, de um ghost-

writer que leva uma vida dividida entre dois continentes e duas mulheres. O filme 

conta, ainda, com a participação do próprio Chico Buarque. A diferença cultural 

entre Budapeste e Rio de Janeiro é motivo pulsante em ambas as narrativas: para 

Walter Carvalho, por exemplo, diretor do longa, o frio foi o maior vilão nas 

filmagens na Hungria, já que, para ele, "a língua era personagem do filme, Rafael 

Salgado resolveu o problema quando começou decorando as palavras de ordem 

em húngaro no comando do set. Depois desse dia, tudo ficou lúdico e profissional. 

A linguagem virou cinema" (CARVALHO, 2009, s.p.). 

 Walter Carvalho é considerado um dos herdeiros do cinema novo; irmão do 

cineasta Vladimir Carvalho, inicia sua carreira com ele, ajudando-o como 

fotógrafo. Com o tempo foi assumindo outros projetos na área de fotografia e 

cinema; hoje, como diretor, acumula uma série de prêmios e estudos relacionados 

ao seu envolvimento com a sétima arte. Além de Budapeste, Carvalho tem em seu 

currículo a direção geral e de fotografia de filmes diversos, com temas e estéticas 

variadas, como Febre do Rato (2010), Pequeno Dicionário Amoroso (1997), 

Agosto (1993), Central do Brasil (1998), entre muitos outros. Ao longo de sua 

carreira, Carvalho conquistou prêmios em festivais de cinema nacionais e 

internacionais, entre eles o Câmera de Prata (1996), na Macedônia, pelo filme 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hungria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dirigido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Walter_Carvalho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rita_Buzzar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rita_Buzzar
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Terra Estrangeira; Melhor Fotografia (1996), em Brasília, pelo filme Pequeno 

Dicionário Amoroso; Melhor Fotografia do Ano (1998), com o filme Central do 

Brasil etc.  

 Experiente no trato da fotografia e direção, Carvalho agradou parte da 

crítica com seu trabalho na adaptação do romance Budapeste, de Chico Buarque: 

para o crítico Edilson Saçashima (2009, s.p.), "Chico Buarque é um nome 

reverenciado que agora ganha homenagem no cinema. Pois o filme Budapeste 

parece se tratar disso. Mais que a adaptação do livro do compositor brasileiro, o 

trabalho cinematográfico dirigido por Walter Carvalho é uma demonstração de 

respeito" (s.p.). 

 O trabalho de adaptação entre manifestações artísticas distintas não é 

novidade, conforme mencionamos anteriormente - trata-se de um processo que 

vai além da simples transposição, assentada ou não na ideia de fidelidade, por 

exemplo. O adaptador pode ser, até certo ponto, responsável pela recriação de 

outro trabalho, fazendo com que se lance um olhar plural e significativo sobre 

ambas as obras, conforme assinala Brito (2006, p. 21): 

 

ao contrário da crença comum, o filme adaptado, se bem 
realizado, não depende do texto literário adaptado. Se porventura 
a comparação pode lançar luz sobre os dois [...] por outro lado, 
cada um, texto literário e filme, constitui uma obra autônoma que 
funciona, ou deveria funcionar, sem a muleta do outro.  

   

 Mais adiante, nosso trabalho se propõe a analisar, a partir do prisma dos 

estudos teóricos sobre adaptação, as três obras de Chico Buarque já 

mencionadas anteriormente, transpostas para o cinema e dirigidas e roteirizadas  

por autores e diretores diversos.       
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Terceiro Capítulo 

 

 

 

 

3.1. Literatura e cinema: teorias da adaptação 

 As relações entre literatura e cinema não são novidade, e ao compararmos 

aspectos da criação literária com o percurso dos realizadores cinematográficos, 

nos depararemos com muitas questões em comum. Se buscarmos diferenças, 

também as descobriremos, é claro! Mas a influência que a literatura exerce sobre 

o cinema é evidente e pode ser facilmente confirmada no trabalho das 

adaptações. Portanto, a relação entre narrativa fílmica e literária sempre foi 

permeada por questões de encontros e desencontros: comparar/adaptar um livro 

para o cinema, por exemplo, rebaixa o primeiro produto ou o eleva? Sabemos que 

literatura e cinema nutrem uma inseparável relação dialógica, desde as 

adaptações ao modo pelo qual uma história é narrada.  

 Christian Metz, em sua obra A significação do cinema (2004), na parte 

dedicada ao cinema e literatura, em que trata da questão da expressividade 

fílmica, discute algumas semelhanças e diferenças entre o cinema e a literatura. 

Para ele, ambos se assemelham no sentido de que, da mesma maneira que o 

cinema possui sua expressividade própria, com um sentido preexistente (o 

espetáculo filmado era um pedaço do mundo), a literatura também possui um 

sentido preexistente (as palavras usadas pelo romancista são pedaços da língua). 

Assim, literatura e cinema ligam-se à conotação (sentido figurado). Há, porém, 

diferenças entre ambos: no cinema, a expressividade revela-se de modo natural 

(verdadeira expressividade primeira), enquanto que na literatura ela se manifesta 

numa significação convencional, que é a da língua. Daí o fato de que, no cinema, 

a dimensão estética se dá de modo fluente, já que as imagens são, por si só, 

expressivas, configurando-o, segundo o autor, como uma arte fácil; na literatura, a 

dimensão estética é atingida por meio de um empenho mais complexo - o de 

tornar as palavras, que não são expressivas por si só, mais expressivas -, 
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configurando-a como uma arte difícil. Daí, também, a literatura ser uma arte de 

conotação heterogênea, “conotação expressiva sobre denotação não-expressiva” 

(METZ, 2004, p. 97), enquanto o cinema é uma arte de conotação homogênea, 

“conotação expressiva sobre denotação expressiva” (METZ, 2004, p. 97). De 

qualquer modo, mesmo com suas diferenças, as narrativas continuam próximas, 

embora se manifestem por signos distintos: 

 

a arte cinematográfica tem, desde o seu nascedouro, um contato 
muito próximo com outras formas narrativas. Isso nos faz ver com 
muita frequência as recriações de obras literárias no cinema, 
sejam elas explícitas, como o que se convencionou chamar de 
adaptação; ou sutilmente sugeridas, como a que se percebe em 
filmes que trazem fortes referências literárias em seus temas e em 
suas estruturas narrativas. No segundo caso, a pista inicial para o 
espectador é, muitas vezes, dada intencionalmente apenas por 
alusões ou por citações (ALVES, 2013, p. 142). 

 

 A literatura e o cinema são meios que ocuparam um lugar  importante na 

sociedade. Para os estudos de literatura e também de cinema interessa 

compreender os processos de mudanças, transformações, traduções, citações, 

adaptações entre as duas mídias; perceber de que modo ambas as artes 

representam ou não a realidade, a partir de suas semelhanças e relações. Desse 

modo, no campo literatura-cinema, uma das questões mais significativas entre as 

duas artes é a da adaptação, o processo de "transferência" de uma narrativa para 

a outra.  

Em L´Encyclopedie du Cinema (1980, p. 7, tradução nossa),2 Boussinot, 

tratando da adaptação, define: "a adaptação é a formatação cinematográfica de 

uma idéia, de um tema ou de uma obra literária”3. Para o autor, enquanto o 

termo roteiro se reporta a uma criação literária, o termo adaptação é seu 

correspondente na área cinematográfica. Discutindo a relação 

entre adaptação e fidelidade, o autor conclui: "a primeira regra da matéria é fazer 

                                                        
2 Doravante, fica subentendido que todas as traduções foram feitas por nós, dispensando a expressão 

"tradução nossa" em cada trecho traduzido. 
3 “L´adaptation est la mise en forme cinématographique d´une idée, d´un sujet ou d´une oeuvre littéraire”. 
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obra de arte: tanto melhor se, por acréscimo, se é fiel ao original”4 (BOUSSINOT, 

1980, p. 08). Na definição de Boussinot, ao ser adaptada para uma segunda, a 

primeira obra não perde sua essência, pois para ele o termo adaptar é "o 

desenvolvimento de uma ideia", portanto o termo "desenvolver",  já aponta para 

um produto/conceito preexistente. Essa definição não renega a obra de origem e 

nem prioriza o objeto adaptado. 

 Já no Dictionnaire Théorique et Critique du Cinéma (2008, p. 10), Aumont e 

Michel pontuam que a adaptação é uma prática antiga e controversa. Segundo os 

autores é, ela mesma, uma noção fluida, aproximando-se da ideia de uma 

"transposição de um romance em roteiro e depois em filme"5. Embora presente 

desde a origem do cinema, ainda no século XIX, a adaptação foi condenada pela 

crítica posterior (a partir da década de 1920), uma crítica só revista na década de 

1950, com os críticos do Cahier du Cinéma (notadamente Bazin), que 

consideravam a adaptação um "meio paradoxal de reforçar a especificidade 

cinematográfica"6 (BAZIN apud AUMONT & MICHEL, 2008, p. 11). 

Posteriormente, com a influência das teorias elaboradas no âmbito da narratologia 

e pela linguística gerativa, a ideia de adaptação passou a ser concebida como 

uma operação de transcodificação (opération de transcodage) (AUMONT & 

MICHEL, 2008). Vemos, portanto, que, embora considerada uma técnica antiga, a 

adaptação sofreu seus ataques e rejeições e, por muito tempo, o embate entre 

fiel/infiel foi perseguido pelos "vigilantes" da separação entre a literatura e o 

cinema, embora, como já enfatizado, ambos tenham suas proximidades, sendo 

que sua diferença principal se dá, obviamente, pelo modo de narrar. 

Consequentemente, na crítica sobre cinema se impôs um debate em torno da 

aceitação e da não aceitação da adaptação de uma narrativa escrita para outra 

mídia.  

 Historicamente, na crítica literária também assistiu-se a um debate em torno 

da aceitação e da não aceitação da adaptação no cinema. George Bluestone, em 

                                                        
4 “La primière régle de la matière, c´est de faire oeuvre d´art: tant miex si, par surcroît, l´on est fidèle à 

l´original". 
5 “tranposition d´un roman en scénaire puis en film”. 
6 “moyen paradoxal de renforcer la spécificité cinématographique”. 
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uma das publicações mais importante sobre o assunto - Novels into film (1957) -, 

inicia a obra afirmando que romances e filmes são fundamentalmente diferentes, 

tanto na sua forma quanto nos seus temas, mas também em relação ao seu 

público, apesar de que, em épocas remotas, ambas as expressões caminharam 

muito próximas e juntas, com muitos filmes baseados em romances, com a busca 

de filmes que possuíam equivalentes na literatura, efeitos de adaptação na leitura 

etc. Daí a especificidade da relação entre filme e romance: "abertamente 

compatível, secretamente hostil”7 (BLUESTONE, 1971, p. 02). 

 Assim, nessa colaboração mútua, tem-se tanto, de um lado, os filmes 

baseados em romance de sucesso; quanto, por outro lado, filmes que, baseados 

em romances pouco conhecidos, tornaram-nos sucesso de público. Para 

Bluestone, contudo, apesar desse relacionamento intenso entre romances e 

filmes, não se deve pautar na idea de maior ou menor veracidade, de maior ou 

menor aproximação entre as obras na passagem de um suporte para outro, já que 

todo processo mutacional (mutational process) pressupõe alterações necessárias 

às especificidades dos respectivos suportes (texto gráfico ou imagem 

cinematográfica): "mudanças são inevitáveis no momento em que se abandona o 

meio linguistico pelo visual”8 (BLUESTONE, 1981, p. 5). E completando: "o 

produto final do romance e do filme representa diferentes generos estéticos […] O 

filme torna-se uma coisa diferente, da mesma maneira que uma pintura histórica é 

distinta do acontecimento historico que ela ilustra”9 (BLUESTONE, 1981, p. 05). 

Para o autor, o romance é mais complexo do que o filme (em razão de sua 

longa história e seu material mais refinado). Enquanto o filme incorpora a 

fotografia, o diálogo e a música, o romance incorpora o ensaio, a carta, as 

memórias, os manifestos, os tratados religiosos etc., o que lhe confere 

complexidade maior. Contudo, ressalta que o filme se baseia em princípios óticos, 

com a câmera livre para utilizar infinitas variações visuais e efeitos visuais sem 

precedentes, o que faz dela um instrumento artístico - por esta razão muito do 

                                                        
7 “overtly compatible, secretly hostile". 
8 “changes are inevitable the moment one abandons the linguistic for the visual medium". 
9 the end products of novel and film represent different aesthetic genera [...] The film becomes a 

different thing in the same sense that a historical painting becomes a different thing from the historical event 

wich it illustrates" 
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processo criativo do filme localiza-se na relação do cineasta com a câmara. Nesse 

sentido, o filme, ao apelar para a percepção, pode trabalhar com infinitas 

variações da realidade física, enquanto que a literatura é completamente 

dependente do meio simbólico que se situa entre aquele que percebe e o objeto 

simbolicamente percebido: "enquanto a imagem em movimento chega até nós 

diretamente por meio da percepção, a linguagem deve ser filtrada pela tela da 

apreensão conceitual. E o processo conceitual, embora associado e 

frequentemente tendo como ponto de partida a percepção, representa um modo 

de experiência diferente, um modo distinto de apreensão do universo”10 

(BLUESTONE, 1981, p. 20). 

 Bluestone (1981, p. 14) destaca, como forma de compensar os limites 

linguísticos do cinema, a importância do trabalho de edição (process of editing), 

que revela uma qualidade metafórica única: "por meio da edição, o diretor pode 

eliminar intervalos sem sentido, concentrar-se em detalhes significativos, ordenar 

seu plano de acordo com a linha central da narrativa”11. É por meio do processo 

de edição que o cineasta pode trabalhar mais profundamente o movimento 

espacial (spatial movement) e a sonoridade (embora esse elemento seja 

secundário em relação à imagem). Assim, enquanto no romance o som (diálogo) é 

exposto isoladamente, no filme "a palavra falada é vinculada a sua imagem 

especial”12 (BLUESTONE, 1981, p. 58). Há que se atentar, ainda, para o fato de 

que cada meio (filme e romance) supõe um receptor distinto, diretamente 

relacionado às propriedades de cada um deles: o discurso, no caso do romance; a 

imagem, no caso do filme. Em outros termos, “onde o romance discursa, o filme 

deve desenhar”13 (BLUESTONE, 1981, p. 47). 

 Finalmente, o autor estabelece algumas diferenças significativas entre 

romance e filme: “enquanto que o princípio formativo do romance é o tempo, o 

                                                        
10 “where the moving picture come to us directly through perception, language must be filtered through the 

screen of conceptual apprehension. And the conceptual process, though allied to and often taking its point of 

departure from the percept, represents a different mode of experience, a different way of apprehending the 

universe" 
11 “through editing, the film-maker can eliminate meaningless intervals, concentrate on significant details, 

ordering his design in consonance with the central line of his narrative". 
12 “the spoken word is attached to its spatial image". 
13 "where the novel discourses, the film must picture". 
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princípio formativo do filme é o espaço. Se o romance toma o espaço como algo 

dado e forma sua narrativa num complexo de valores temporais, o filme toma o 

tempo como algo dado e forma sua narrativa em disposições espaciais […] o 

romance cria mais ilusão de espaço caminhando ponto a ponto no tempo; o filme 

cria mais ilusão de tempo caminhando ponto a ponto no espaço”14 (BLUESTONE, 

1981, p. 61). Apesar disso, lembra Bluestone (1971, p. 62), tempo e espaço são 

elementos inseparáveis em ambos os meios. De qualquer maneira, a adaptação 

do romance para filme (o que ele chama, como visto antes, de mutation) nunca é 

completa: o que se adapta é uma parte do romance, "uma espécie de paráfrase do 

romance – o romance visto como matéria-prima”15. E completa: “eis porque não 

há, necessariamente, correspondência entre a excelência de um romance e a 

qualidade do filme rodado dele”16. Portanto, conclui-se, de tudo o que foi dito, que 

há cruciais diferenças entre o romance e o filme: "uma arte cujos limites 

dependem da imagem em movimento, da audiência em massa e da produção 

industrial tem que diferir de uma arte cujos limites dependem da linguagem, de 

uma audiência limitada e da criação individual. Em suma, o romance filmado, a 

despeito de certas semelhanças, tornar-se-á, inevitavelmente, uma entidade 

artistica diferente do romance em que se baseou”17 (BLUESTONE, 1981, p. 64). 

 A perspectiva de Bluestone se diferencia do ataque de muitos em relação à 

obrigatoriedade de uma adaptação fílmica ser "fiel" ao texto fonte, mas o autor 

também apresenta, em seu estudo, os percalços daquilo que ele chama de 

mutação. Para Johnson (1982), George Bluestone e Robert Richardson são 

teóricos que veem dificuldades e às vezes até impossiblidade no processo de  

adaptação de romance em cinema. No decorrer do tempo, alguns teóricos viram-

                                                        
14 "whereas the formative principle of the novel is time, the formative principle in the film is space. Where the 

novel takes its place for granted [toma o espaço como algo dado] and forms its narrative in a complex of time 

values, the film takes its time for granted and forms its narrative in arrangements of space [...] The novel 

renders more illusion of space by going from point to point in time; the film renders time by going from point 
to point in space". 
15 “a kind of a paraphrase of the novel - the novel viewed as raw material". 
16 "that is why there is no necessary correspondence between the excellence of a novel and the quality of the 

film in wich the novel is recorded". 
17 “an art whose limits depend on a moving image, mass audience, and industrial production is bound to differ 

from an art whose limits depend on language, a limited audience and individual creation. In short, the filmed 

novel, in spite of certain resemblences, will inevitably become a different artistic entity from the novel on 

which it is based". 
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se divididos entre a aceitação ou não da literatura como referência no cinema, e o 

embate fiel versus infiel passou a ser a base inicial para discutir adaptação entre 

literatura e cinema. Ainda em um dado momento da história, o cinema foi 

considerado por muitos críticos como uma "arte impura" pois, segundo eles, 

incorpora aspectos de artes mais antigas como a literatura, o teatro, a pintura.   

 Nesse ínterim, convém destacar um momento importante na história do 

cinema, a nouvelle vague francesa, em que os autores e críticos dessa estética 

defendiam um cinema “miscigenado”, que mesclasse formatos e conteúdos, com 

audácia. Contudo, alguns teóricos e diretores se dividiram entre a aceitação ou 

não da narrativa literária como referência no cinema.  André Bazin, por exemplo, 

um dos precursores da nouvelle vague na França, se posicionava de maneira 

positiva às adaptações; já o diretor e crítico François Truffaut não tinha o mesmo 

pensamento - para Truffaut, os grandes cineastas acabariam se tornando apenas 

"empregados" dos roteiristas. Por volta de meados anos 50, Bazin utilizou o termo 

"cinema impuro", considerando  o diálogo do cinema com outras artes 

naturalmente inevitável e de grande importância para o processo de 

enriquecimento da arte cinematográfica. 

 Em Pour un cinéma impur (Défense de l´adaptation), publicado 

primeiramente em 1952, André Bazin inicia o ensaio afirmando que é uma prática 

antiga a utilização do texto literário (romance ou teatro) pelo cinema, mas 

atualmente (ele se referia à década de 50) essa tendência tem crescido e a forma 

como se dá a interação entre esses campos é diferente. Assim, quando um 

cineasta se propunha a transpor para a tela do cinema uma obra literária, ele 

buscava, antes, "transcrever para a tela, numa quase-identidade, uma obra cuja 

transcendência ele reconhecia a priori”18 (BAZIN, 1952, p. 60). Sabe-se, contudo, 

que a passagem de um romance para um filme requer "certa margem de 

criação”19 (BAZIN, 1952, p. 60). De qualquer maneira, essa questão diz respeito a 

um problema mais geral: o da influência recíproca entre as artes e o da adaptação 

em geral. 

                                                        
18 “transcrire pour l´écran, dans une quasi-identité, une eouvre don’t il reconnaît a priori la transcendance". 
19 “une certaine marge de création". 
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 Há um equívoco, diz o autor, em considerar o cinema uma manifestação 

artística de menor valor diante do romance e do teatro, por exemplo, por ter sido 

uma arte relativamente tardia em relação àqueles, pois as condições sociológicas 

dadas durante o aparecimento do cinema eram diferentes daquelas presentes 

quando do aparecimento das outras manifestações artísticas; outro equívoco, diz 

Bazin, é considerar que a adaptação, o empréstimo e a imitação, no cinema, é 

sinal de decadência. O melhor do cinema moderno - mesmo aqueles filmes que 

não são adaptações de obras literárias - deve muito à evolução da literatura, aos 

grandes romances e aos grandes autores. Por isso, pode-se dizer - por mais 

contraditório que pareça - que a adaptação é, senão um sinal certo, ao menos "um 

fator possível de progresso do cinema”20 (BAZIN, 1952, p. 70). 

 Dessa forma, não faz sentido críticar a adaptação considerando-a uma 

decadência da originalidade e critatividade do cinema; da mesma maneira, não faz 

sentido criticá-la, considerando-a uma corrupção da obra literária, pois "por mais 

próximas que sejam as adaptações, elas não podem prejudicar o original em 

relação à minoria que o conhece e o aprecia”21 (BAZIN, 1952, p. 71). Essa 

suposta traição é, portanto, muito relativa, e a literatura mesmo não tem nada a 

perder com ela. O cinema, por sua vez, só tem a ganhar com as adaptações e, 

paradoxalmente, sobretudo quando o resultado são filmes em que se mantém 

uma soberana independência (souveraine independence) do cineasta. Além disso, 

por serem o romance e o filme estruturalmente diferentes, este último requer do 

artista um alto grau de invenção e imaginação, a fim de que se restitua, no filme, 

não a obra literária de modo fiel, mas “o essencial da letra e do espírito”22 (BAZIN, 

1952, p. 73). Não obstante tudo isso, a fidelidade de uma obra literária no filme 

pode ser, muitas vezes, um valor positivo, pois não é bom para uma adaptação 

nem a tradução palavra a palavra, nem a tradução demasiadamente livre de um 

texto. Trata-se, assim, do que Bazin chama de paradoxo da adaptação (paradoxe 

de l´adaptation): 

                                                        
20 “un facteur possible de progrès du cinéma". 
21 “si approximatives que soient les adaptations, elles ne peuvent faire tort à l´original auprès de la minorité 

qui le connaît et l´apprécie". 
22 "l´essentiel de la lettre e de l´esprit". 
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quanto mais as qualidades literárias da obra são importantes e 
decisivas, mais a adaptação transtorna o equilíbrio, mais, também, 
ela exige talento criador para reconstruir segundo um equilíbrio 
novo, não absolutamente idêntico, mas equivalente ao antigo. 
Tomar a adaptação do romance por um exercício preguiçoso, com 
o qual o verdadeiro cinema, o "cinema puro", não teria nada a 
ganhar, é portanto um contrassenso critico, desmentido por todas 
as adaptações de valor. São aqueles que menos se preocupam 
com a fidelidade em nome das pretendidas exigências da tela que 
traem ao mesmo tempo a lieratura e o cinema23 (BAZIN, 1952, p. 
74). 

 

  Assim, a adaptação não é um trabalho menor, uma ameaça a um 

suposto cinema puro, mas uma atividade que exige talento criador, para que se 

possa reconstituir um novo equilíbrio (no filme) equivalente ao antigo (no livro). 

Portanto, concluindo, com as palavras de Bazin (1952, p. 78), “adaptar enfim não 

é trair, mas respeitar”24. 

 Embora essas ideias de Bazin, em defesa da adaptação, tenham sido 

críticadas por outros diretores de cinema, o crítico abraçou fortemente sua defesa 

da mescla da sétima arte com outras. Em  Adaptation, or the Cinema as Digest  

(2000),  Bazin afirma que o problema da essência (digest), da adaptação 

(adaptation), do resumo (summary) é, comumente, relacionado com a estrutura da 

literatura, contudo a literatura apenas compartilha um fenômeno muito amplo, 

frequente em outras manifestações artísticas, como a pintura ou o cinema. E 

embora haja muitos críticos que se oponham a esse fenômeno – defendendo, por 

exemplo, a especificidade ou a distinção de toda obra literária autêntica -, raros 

são os que se recusam a utilizá-lo. Contudo, mesmo que se considere o romance 

uma obra de síntese única, cujo equilíbrio pode ser afetado facilmente, cujas 

características devem ser consideradas no seu todo, a questão da adaptação 

                                                        
23 “plus les qualités littéraires de l´oeuvre sont importantes et décisives, plus l´adaptation en bouleverse 

l´équilibre, plus aussi elle exige de talent créateur pour reconstruire selon un équilibre nouveau, non point 

identique, mais équivalent à l´ancien. Tenir l´adaptation de roman pour un exercice parreseux auquel le vrai 

cinéma, le 'cinéma pur', n´aurrait rien a gagner, est donc un contresens critique démenti par toutes les 

adaptations de valeur. Ce sont ceux qui se soucient de moins de fidelité au nom des prétendues exigences de 

l´écran qui trahissent tout à la fois la littérature et le cinéma". 
24 "adpter enfin n´est plus trahir, mais respecter". 
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fílmica (cinematic adaptation) não é completamente incontornável, como comprova 

a própria história do cinema. 

 Em primeiro lugar, dentro do escopo da teoria da adaptação, deve-se 

atentar para um fato fundamental: o de que não se pode confundir o estilo 

narrativo (prose style) com os invariantes formais (formal constants). Desse modo, 

a fidelidade absoluta a uma forma artística (literária ou não) é uma ilusão, já que 

toda forma artística é, no final das contas, uma manifestação do estilo, inseparável 

de seu conteúdo narrativo. O que importa, portanto, nessa questão, é 

a equivalência do sentido da forma (equivalence in meaning of the form), do 

mesmo modo que certos filmes possuem estilos idênticos ou fieis ao espírito dos 

livros em que se inspiraram. Assim, o verdadeiro princípio da adaptação fílmica é 

reter as principais personalidades e situações, é manter o espírito e o estilo do 

livro, no que o autor chama de defesa da adaptação condensada (defense of the 

condensed adaptation). Em resumo,  

 

a adaptação se justifica esteticamente, independentemente de seu 
valor pedagogico e social, porque a obra adaptada existe à parte 
do que é erroneamente chamado de seu "estilo", numa confusão 
desse conceito com a palavra forma. Além disso, a diferença 

básica entre as artes no século dezenove e a relativamente 
recente noção subjetiva do autor identificado com uma obra não se 
encaixa muito com a sociologia estética das massas, segundo a 
qual o cinema disputa uma corrida de revezamento com o teatro e 
o romance, e não os elimina, mas os reforça. As verdadeiras 
diferenças estéticas, de fato, não devem ser feitas entre as artes, 
mas dentro dos gêneros mesmo: entre o romance psicológico e o 
romance de costumes, por exemplo, ao invés de entre o romance 
psicológico e o filme que eventualmente fosse feito dele25 (BAZIN, 
2000, p. 26). 

 

 Percorrendo um movimento contrário aos críticos que se opõem a essa 

“técnica”, a adaptação se tornou cada vez mais comum e natural. Um ponto 

                                                        
25 “adaptation is aesthetically justified, independent of its pedagogical and social value, because the adapted 

work to a certain extent exists apart from what is wrongly called its ‘style’ in a confusion of this term with the 

word form. Furthermore, the standard differentiation among the arts in the nineteenth century and the 

relatively recent subjectivist notion that an author as identified with a work no longer fit in with an aesthetic 

sociology of the masses in wich the cinema runs a relay race with drama and novel and does not eliminate 

them, but rather reinforce them. The true aesthetic differentiations, in fact, are to be made not among the arts, 

but within genres themselves: between the psychological novel and the novel of manners, for exemple, rather 

than between the psychological novel and the film that one would make from it”. 
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polêmico no que se refere às adaptações, é a questão da "fidelidade", já 

mencionada neste estudo, em relação a obra original. Em A literatura através do 

cinema (2008), o crítico Robert Stam considera que a busca pela fidelidade em 

adaptações é devido a insatisfação do espectador ao assistir ao filme, por "não 

conseguir aquilo que entendemos ser a narrativa, temática, e características 

estéticas fundamentais em sua fonte literária" (STAM, 2008, p. 20). O autor 

também argumenta que não se deve determinar a questão da fidelidade como um 

princípio metodológico. Segundo ele, a adaptação torna-se, inevitavelmente, 

original e ao mesmo tempo difere da obra em que se baseia, devido à mudança do 

meio de comunicação:  

 

a passagem de um meio unicamente verbal como o romance para 
um meio multifacetado como o filme, que pode jogar não somente 
com palavras (escritas e faladas), mas ainda com música, efeitos 
sonoros e imagens fotográficas animadas, explica a pouca 
probabilidade de uma fidelidade literal, que eu sugeriria qualificar 
até mesmo de indesejável (STAM, 2008, p. 20). 

 

Em suma, Stam não defende a necessidade de traduzir exatamente da 

mesma forma que o texto apresenta, até porque, em uma narrativa literária, 

apesar de todas as descrições e propriedades apontadas pelo narrador da 

história, o leitor tem a possibilidade e a liberdade de idealizar a cena da forma que 

quiser. Por outro lado, a narrativa fílmica não proporciona este modo de 

criação/imaginação para o espectador; ademais, o cinema também tem a 

possibilidade de avivar muitos outros sentidos e sensações, além da visão.  

 Tratando especificamente da idéia de fidelidade, Stam, em seu Beyond 

fidelity: the dialogics of adaptation (2000), diz reconhecer aspectos valorosos 

neste termo, mas afirma não se poder adotá-lo como princípio metodológico 

exclusivo, uma vez que se trata de uma noção, em muitos sentidos, problemática, 

a começar pelo fato de que a transposição de um meio verbal, como o romance, 

que lida basicamente com palavras, para um meio multidimensional (multitrack 

medium), como o filme, que lida, além de palavras, com performance teatral, 

música, efeitos sonoros etc., é, do ponto de vista da fidelidade literal, improvável e 

– diz o autor – indesejável. Em suma, “os signos verbais não são sempre 
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comunicados do mesmo modo em um contexto modificado”26 (STAM, 2008, p. 57). 

Há ainda, lembra o autor, uma variação da discussão em torno da fidelidade que 

diz que uma adaptação não deve ser fiel à fonte textual como um todo, mas à 

essência do meio de expressão, o que é igualmente problemático, já que sugere 

que determinados meios são essencialmente mais apropriados a determinados 

conteúdos. De modo diferente, afirma o autor, uma formulação mais adequada 

deveria enfatizar não a essência ontológica do meio, mas sua especificidade 

diacrítica (diacritical specificity): o fato de o cinema lidar com vários recursos 

(enquanto a literatura, basicamente com um) faz com que ele ofereça 

possibilidades de arranjos não imediatamente disponíveis na literatura: “as 

possíveis contradições entre as dimensões torna-se um recurso estético, abrindo 

caminho para um cinema multitemporal e polirrítmico”27 (STAM, 2008, p. 60). 

 Há, assim, ainda segundo o mesmo crítico, em outro estudo de sua autoria 

(2000), várias distinções a serem consideradas, no trabalho de adaptação do livro 

para o filme, como revela, por exemplo, a questão das personagens no romance 

que, quando adaptadas para o cinema sofrem uma espécie de fragmentação, já 

que enquanto no livro são construídas por meio de artefatos verbais, resultado, no 

filme, de uma amálgama de elementos (movimento, voz, ações etc.), amplificados 

por diversos recursos (luz, sons etc.); além disso, enquanto o romance possui 

apenas a personagem, o filme possui a personagem e o/a ator/atriz. 

 É preciso lembrar, ainda, que tanto o romance quanto o filme sempre 

“canibalizaram” outros gêneros, sendo que o cinema levou esse processo ao 

paroxismo: 

 

o cinema é, ao mesmo tempo, uma arte sinestésica e sintética; 
sinestésica por sua capacidade de reunir vários sentidos (visão e 
audição) e sintética por sua capacidade de absorver e sintetizar 
artes anteriores […] Ambos, romance e filme de ficção, são a soma 
de suas verdadeiras naturezas. Sua essência é não terem 

                                                        
26 “the verbal signals are not always communicated in the same way in a changed context”. 
27 “the possible contradictions between tracks become an aesthetic resource, opening the way to a 

multitemporal, polyrhythmic cinema”. 
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essência, é serem abertos para todas as formas culturais28 (STAM, 
2000, p. 61). 

 

 Assim, considerando que a categoria de fidelidade revela-se inadequada, o 

autor propõe uma outra categoria – a de tradução (translation), que sugere um 

esforço de transposição (transposition) intersemiótica. De qualquer maneira, a 

teoria da adaptação disponibiliza uma série de categorias (tradução, dialogismo, 

transmutação etc.) que apontam para a diversidade de possibilidades de 

adaptação, partindo do princípio de que "cada adaptação projeta uma nova luz 

cultural sobre o romance"29 (STAM, 2000, p. 63). Trata-se, em última instância, de 

um processo de dialogismo intertextual (intertextual dialogism), que se baseia no 

conceito de intertextualidade e leva um romance a um complexo processo de 

transformação, operacionalizado a partir de operações diversas (amplificação, 

atualização, extrapolação, popularização, reculturalização etc.), num procedimento 

que não dispensa outros modos mais “clássicos” de adaptação, como a paródia. 

Em resumo, "nós precisamos ficar menos preocupados com noções incipientes de 

'fidelidade' e dar mais atenção às respostas dialógicas - às leituras, críticas, 

interpretações e reescrituras do material precedente"30 (STAM, 2000, p. 76). 

 Segundo Stam, em  Introdução à teoria do cinema (2013), a partir da 

década de 1980, houve uma decadência do texto como objeto de estudo e a 

ascensão do intertexto, conceito mais amplo, que engloba não apenas discussões 

acerca de conceitos como fonte e influência ou relacionamentos entre textos, mas 

uma série de práticas que dizem respeito, inclusive, ao relacionamento entre obras 

de arte de estatuto distinto, como relacionar um texto literário, por exemplo, a 

outros sistemas de representação. Daí o fato de discussões mais recentes sobre a 

adaptação de obras literárias para o cinema passarem de um discurso "moralista" 

(baseado na fidelidade) para um discurso baseado na intertextualidade, uma vez 

que “as adaptações localizam-se, por definição, em meio ao contínuo turbilhão da 
                                                        
28 “the cinema is both a synesthetic and a synthetic art, synesthetic in its capacity to engage various senses 

(sight and hearing) and synthetic in its anthropologic capacity to absorb and synthesize antecedents arts [...] 

Both the novel and the fiction film are summas by their very nature. Their essence is to have no essence, to be 

open to all cultural forms”. 
29 “each adaptation sheds a new cultural light on the novel”. 
30 “we need to be less concerned with inchoate [incipiente] notions of ‘fidelity’ and to give more attention to 

dialogical responses – to readings, critiques, interpretations, and rewritings of prior material”. 
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transformação intertextual, de textos gerando outros textos, em um processo 

infinito de reciclagem, transformação e transmutação, sem um claro ponto de 

origem” (STAM, 2003, p. 234). 

 No texto Cinema e literatura: adaptação ou hipertextualização? (2011, p. 

10), a pesquisadora Naiara Sales Araújo - baseando-se nas obras de Genette e de 

Naremore - afirma, considerando que a literatura e o cinema comunicam de forma 

diferente, que "faz pouco sentido encontrar paralelos exatos entre os dois níveis 

de comunicação denotativa”. Nesse contexto, a noção de adaptação vincula-se às 

de intertextualidade e de transtextualização. Em suma,  

 

por adaptação podemos compreender, portanto, uma transcrição 
de linguagem equivalente a uma "transposição de substância". 
Essa transcrição de linguagem irá alterar o suporte linguístico 
utilizado para se contar uma história. Essa alteração ocorre no 
momento em que o conteúdo é expresso em outra linguagem 
dentro de um processo de criação com base no maior ou menor 
aproveitamento da obra original (ARAÚJO, 2011, p. 16).  

 

 O que podemos sugerir, dadas tantas teorias e formulações sobre 

adaptação, é que um texto pode suscitar diversas leituras, assim como 

adaptações diversas. Ainda complementando a visão de Robert Stam (2008), no 

processo de adaptação há sucessivas referências intertextuais, sem que precise 

existir um ponto de vista aparente. Assim, no decorrer dos séculos e com a era 

tecnológica, os meios foram se aproximando, se hibridizando e interagindo entre 

si.  O estreitamento dessas relações foi, cada vez mais, abrindo espaço para o 

estudo dessas relações comparativas e até interdisciplinares, como já sugerido 

neste estudo:  

 

diante das transformações produzidas pelas revoluções 
tecnológica e eletrônica/digital, que alteram o espaço das 
manifestações artísticas, seus recursos materiais e a percepção 
tanto de quem produz quanto de quem recebe (que já não é um 
passível receptor), talvez se faça necessário entender a relação 
entre arte literária e arte cinematográfica, além das questões 
relativas a afinidades, a contaminações na narrativa, a 
especificidades da linguagem e a métodos de recriação" (ALVES, 
2013, p. 145). 
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 Uma das teorias mais recentes e reconhecidas sobre adaptação vem da 

autora canadense Linda Hutcheon, que em sua obra Poética do Pós-Modernismo. 

História, Teoria, Ficção (1991, p. 9) procura sistematizar o pós-modernismo, 

chamando-o de "fenômeno contraditório". Desafiando instituições, o pós-

modernismo debate sobre "as margens e as fronteiras das convenções sociais e 

artísticas" (HUTCHEON, 1991, p. 26), bem como as fronteiras entre os gêneros 

literários ou entre a ficção e a não-ficção. O resultado são, por exemplo, narrativas 

que se afirmam como "paródias em sua relação intertextual com as tradições e as 

convenções dos gêneros envolvidos" (HUTCHEON, 1991, p. 28), o que leva a 

autora a afirmar: "em certo sentido, a paródia é uma forma pós-moderna perfeita, 

pois, paradoxalmente, incorpora e desafia aquilo a que parodia" (HUTCHEON, 

1991, p. 28). Situando historicamente a questão, a autora afirma que a ficção pós-

modernista desafia o formalismo (estruturalista/modernista) e quaisquer outras 

noções mimeticistas/realistas de referencialidade.  

 Nesta obra, a ideia de hibridismo estético na literatura (romance) atual já é 

discutida pela autora, principalmente no que concerne à mistura/troca de interação 

entre as narrativas. A própria paródia, a que a autora se refere como um modo 

irônico de apropriação e contestação da estética pós-modernista com as estéticas 

anteriores, já anuncia o hibridismo e a ousadia nas representações de ficções 

atuais.  Em Ironie et parodie: stratégie et structure  (1978b, p. 468), Hutcheon faz 

referência à ironia como um procedimento que resulta de uma forma moderna de 

paródia, no sentido de se tratar de uma paródia que, sem necessariamente 

desqualificar o outro texto, realiza uma ação de diferenciar (action de différer), em 

que se pode perceber até mesmo um "respeito considerável pelo texto 

parodiado"31. Já na obra Theory of Parody. The Teachings of Twentieth-Century 

Art Forms (1985), a autora fundamenta ainda mais a questão paródia-imitação: 

segundo ela, tendo sido considerada parte indispensável do trabalho artístico da 

Renascença, a imitação passou a ser combatida a partir da valorização da 

genialidade e da originalidade individuais, ideia defendida pela estética romântica. 

                                                        
31 “respect considérable pour le texte parodiée”. 
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A paródia, como uma espécie singular de imitação, não podia deixar de sofrer toda 

forma de discriminação, renegada como procedimento estético desde a época 

pós-iluminista. Apenas recentemente, já no século XX, é que ela viria a ser 

readmitida nos círculos artísticos, contestando a concepção romântica de 

singularidade e revelando "uma crise na noção completa de sujeito como uma 

fonte de signficação contínua e coerente"32 (HUTCHEON, 1985, p. 04). 

Finalmente, em Parody Without Ridicule: Observations on Modern Literary Parody 

(1978a, p. 205), a autora reforça que convém voltarmos à principal característica 

da paródia no seu  uso moderno - o respeito e a homenagem à obra parodiada, o 

que sugere uma concepção diferente da natureza da paródia: ela pode também 

ser um meio de o parodiador se livrar de determinadas influências, ultrapassando 

o estilo do parodiado: "talvez o ato paródico de incorporação e síntese [...] pode 

ser um meio de sacudir, para alguns escritores, a influência estilística, de dominar, 

suplantando assim, o antecessor influente"33. Neste sentido, a acepção de paródia 

aqui proposta funcionaria como mais um tipo de recurso, por meio do qual o autor 

poderia lutar contra a angústia da influência bloomiana (The Anxiety of Influence): 

"a paródia torna-se um exorcismo, uma ato de amancipação"34 (HUTCHEON, 

1978a, p. 205). 

 No decorrer dos anos, os estudos de Linda Hutcheon partiram da paródia 

como um conceito mais restrito de relacionamento entre textos/meios para o 

conceito mais abrangente de adaptação, dentro dessa mesma relação. Em seu 

Uma teoria da adaptação (2013, p. 29), a autora enfatiza que, assim como a 

tradução, as adaptações transgridem ainda mais o processo de recriação da obra, 

e como Robert Stam, já citado neste estudo, a autora critica pensamentos 

conservadores sobre o processo de adaptar: 

 

o discurso moralmente carregado da fidelidade baseia-se na 
suposição implícita de que os adaptadores buscam simplesmente 
reproduzir o texto adaptado. A adaptação é repetição, porém 
repetição sem replicação. E há claramente várias intenções 

                                                        
32 "a crisis in the entire notion of the subject as a coherent and continuous source of signification". 
33 "Perhaps the parodic act of incorporation and synthesis [...] might be a means, for some writers, of shaking 

off stylistic influence, of mastering and so superseding the influential predecessor". 
34 "Parody becomes an exorcism, an act of emancipation". 
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possíveis por trás do ato de adaptar: o desejo de consumir e 
apagar a lembrança do texto adaptado, ou de questioná-lo, é um 
motivo tão comum quanto a vontade de prestar homenagem, 
copiando-o. Adaptações tais como as refilmagens podem inclusive 
expor um propósito misto: "homenagem contestadora", 
edipianamente ciumenta e, ao mesmo tempo, veneradora. 

 

 Hutcheon aponta, nesta obra, alguns aspectos que caracterizam a 

adaptação: "vista como uma entidade ou produto formal, a adaptação é uma 

transposição anunciada e extensiva de uma ou mais obras em particular" 

(HUTCHEON, 2013, p. 28) - esse primeiro ponto a autora nomeia de 

"transcodificação", modo que pode envolver uma mudança de mídia ou gênero ou, 

até mesmo, uma mudança de foco, como uma mesma história ser recontada por 

pontos de vista diferentes. Outro aspecto da adaptação é que ela pode ser vista 

também como "um processo de criação, pois a adaptação sempre envolve tanto 

uma (re-)interpretação quanto uma (re-)criação; dependendo da perspectiva, isso 

pode ser chamado de apropriação ou recuperação" (HUTCHEON, 2013, p. 29). Ao 

ser adaptado, o objeto inicial pode ser recuperado por alguém que dele se 

aproprie. Um terceiro e último aspecto proposto por  Hutcheon é a adaptação 

como uma "forma de intertextualidade, nós experenciamos as adaptações 

(enquanto adaptações) como palimpsestos por meio da lembrança de outras 

obras que ressoam através da repetição com variação" (HUTCHEON, 2013, p. 

30).  

 Em resumo, a adaptação pode ser definida como um processo de  

transposição declarado de uma ou mais obras, uma ação criativa e - por que não? 

- interpretativa do que Linda Hutcheon chama de apropriação/recuperação, um 

empenho intertextual com a obra adaptada. Com a adaptação pode acontecer não 

só a "repetição", mas também a mudança: nas adaptações, "acontecem um 

processo de recriação cultural mais amplo" (FISCHLIN & FORTIER apud  

HUTCHEON, 2013, p. 32). É inevitável admitir que a adaptação é algo difícil de se 

definir; para se chegar a uma possível definição do conceito, é importante levar 

em consideração seus processos e perspectivas. Adaptar, vale ressaltar, não é 

apenas traduzir: 
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em vários casos, por envolver diferentes mídias, as adaptações 
são recodificações, ou seja, traduções em forma de transposições 
intersemióticas de um sistema de signos (palavras, por exemplo) 
para outro (imagens, por exemplo). Isso é tradução, mas num 
sentido bem especifico: como transmutação ou transcodificação, 
ou seja, como necessariamente uma recodificação num novo 
conjunto de convenções e signos (HUTCHEON, 2013, p. 40).     

 

 Ao se adaptar, ocorre um processo de apropriação, e a obra original pode 

ser reconfigurada, filtrada, ajustada ao olhar sensível e talentoso e, até mesmo, 

tendencioso do adaptador. Portanto, quem adapta primeiro traduz a obra, depois a 

(re)cria. 

 Em relação à adaptação de narrativas literárias para narrativas fílmicas, 

como já enfatizado neste trabalho, a prática sofreu transformações diversas, 

desde a não-aceitação de diretores de cinema, quando a adaptação começa a ser 

praticada, até se tornar algo comum e distante da patrulha que impõe a 

necessidade da "fidelidade", como ocorre na atualidade. Percebemos, portanto, 

que a relação cinema-literatura sempre foi marcada por  fortes ambiguidades e 

segregações. Para Cunha (2013, p. 79),  

 

no âmbito de um recente e produtivo comparatismo indisciplinado, 
é preciso reconhecer que os críticos e teóricos "antigos", operando 
em diversos campos do conhecimento, contribuíram com ideais 
que repercutem ainda hoje, no quadro de uma compreensão 
totalizante que não considera limites entre textualidades fílmicas e 
literárias. 

 

 De acordo com este autor, atentando para a realidade do comparatismo 

atual, onde as relações entre literatura e outras mídias são, cada vez mais, 

interdisciplinares, o que vem sendo largamente estudado pela academia na 

atualidade enfatiza essa relação de mão dupla, entre texto fonte e suas inúmeras 

e híbridas possibilidades: "esse exercício acadêmico tem sido o must no quadro 

do comparatismo contemporâneo e tem convocado em larga escala a 
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manifestação de outros constructos teóricos – como o dos estudos de tradução, 

por exemplo, ou dos estudos culturais” (CUNHA, 2013, p. 89). 

 Sabemos que fatores inúmeros podem levar um texto literário a ser 

adaptado, inclusive seu valor canônico. Aquele que adapta também é um leitor da 

obra e pode adaptá-la de acordo com sua leitura/interpretação, "além de intenções 

outras que possam estar envolvidas nesse processo, de ordem econômica ou 

social, ou mesmo a tentativa de ‘agradar o público’, realizando uma adaptação de 

acordo com o que se supõe esperar do trabalho do roteirista” (KAMITA, 2010, p. 

166). O processo de adaptação, contudo, não se limita à transposição do texto 

literário para outro veículo, mas pode suscitar uma série quase infinda de alusões 

a outros textos/meios, compondo acontecimentos culturais que podem envolver 

processos dinâmicos de mudanças, traduções e interpretações de diversos 

significados e valores histórico-culturais. 

 Importante enfatizar, portanto, como enfatizam os teóricos, que na 

adaptação cinematográfica de um romance, eventualmente, pode-se gerar leituras 

variadas, marcando, assim, aspectos diferentes de um determinado romance:   

 

uma obra pode motivar variadas adaptações. Cada vez mais os 
teóricos procuram discutir o assunto, porém, o foco de análise não 
é o mesmo. Sabe-se que o diálogo entre o cinema e a literatura é 
eminente e este é aceito no meio acadêmico e crítico do cinema. O 
cinema "precisa" de histórias para contar; os cineastas e roteiristas 
as buscam na literatura. Porém, enquanto a história pode ser a 
mesma, a maneira de contar diverge de um meio para o outro. No 
entanto, o aspecto que mais interessa atualmente é como ocorre o 
processo de transposição de um meio a outro" (SCHLOGL, 2011, 
p. 9). 

 

 O texto adaptado, portanto, não é algo a ser copiado, mas sim um elemento 

a ser decifrado e recriado, frequentemente numa nova mídia, "pois o adaptador é 

um  intérprete antes de tornar-se um criador" (HUTCHEON, 2013, p. 123). 

 Imprescindível também citar neste estudo aquilo que Renato Cunha 

problematiza em sua obra Cinematizações (2007, p. 9): segundo o autor, a palavra 

adaptação pode significar muitas coisas, como "ato ou efeito de converter uma 
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obra escrita em outra forma de apresentação" ou "ação ou efeito de adaptar-se". 

Para ele, todas essas definições, "confirmam a sedimentação de um termo que, 

além de não expressar com convicção o deslocamento de códigos de uma 

linguagem para outra, parece ser largamente utilizado pela falta de outro mais 

específico que o supra". O autor também, com suas ressalvas, rejeita os termos 

de tradução intersemiótica e transcriação, pois, para ele, o termo que mais se 

aproxima da prática adaptativa seria "cinematização", conceito definido como  

 

uma forma de transcriação - é o termo que melhor define a 
elaboração audiovisual que, para a construção de uma nova 
narrativa, lança mão de texto marcado pela literariedade [...] o 
nome "cinematização", por si só, não determina um único 
procedimento, mas a potencialidade de vários, que dependem de 
análise para desvelá-los. Uma coisa é evidente: é palavra que, ao 
contrário de "adaptação", não corre o perigo de cair no 
esvaziamento" (CUNHA, 2007, p. 13).    

 

 O fato é que, embora possam sugir nomes diversos por críticos diversos, a 

adaptação é prática cada vez mais comum e vista como bons olhos pela maioria 

dos cineastas, autores literários e críticos de ambos os meios. A duas artes 

(literatura e cinema)  parecem, comumente, se unir de modo harmônico e natural. 

Assim, arte literária e arte cinematográfica caminham juntas, organicamente, no 

percurso estético a que ambas pertencem: a narrativa, seja ela verbal ou visual.   

 

 

3.2. Estorvo e as identidades híbridas 

 Nesta parte do terceiro capítulo, pretendemos, como já explicitado, analisar 

a representação do espaço citadino na obra Estorvo (1991), de Chico Buarque e 

sua  adaptação cinematográfica (2000), dirigida por Ruy Guerra. Perceberemos, 

no decorrer das análises, questões relacionadas à identidade do homem 

contemporâneo, fortemente abordadas no livro e representadas na narrativa 

fílmica.      
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 Estorvo, o primeiro romance de Chico Buarque, foi escrito na cidade do Rio 

de Janeiro, finalizado em Paris, em 1990, e publicado em novembro de 1991, no 

Brasil. É uma narrativa em primeira pessoa, repleta de flashbacks, idas e vindas, 

distorções e confusões vividas por uma personagem sem nome, endereço e nem 

identidade, convivendo com pessoas que aparentam viver a mesma realidade, 

embora pertencentes a distintas convenções sociais, impostas pela realidade 

contemporânea. Essas pessoas, que convivem com o protagonista da obra, assim 

como ele mesmo, não possuem nomes próprios, sendo apresentadas, pelo 

narrador, durante toda a narrativa, como "minha irmã", "meu cunhado", "minha 

mãe", "minha ex-mulher" etc. A cidade também não é nomeada, embora tudo 

pareça acontecer no Rio de Janeiro - a única certeza do espaço citadino é de que 

se trata de uma cidade grande.  Percebe-se, portanto, que todas as personagens 

da obra possuem características próprias, embora não exclusiva, do "indivíduo 

pós-moderno": são seres concebidos como não possuidores de uma identidade 

fixa, essencial ou permanente. Além disso, a personagem principal vive em uma 

atmosfera totalmente caótica: a obra já se inicia com ela parecendo estar num 

sonho - ou melhor, num pesadelo -, procurando entender quem está por trás do 

olho mágico da porta do apartamento em que ele dorme, "para mim é muito cedo, 

fui deitar dia claro, não consigo definir aquele sujeito através do olho mágico" 

(BUARQUE, 1991, p. 11), diz o protagonista. O olho mágico, já de início, é um  

símbolo bastante significativo, pois "trata-se de uma escolha fundamental para a 

organização simbólica da narrativa, representada pelo movimento circular do 

enredo. Ele delimita o campo da visão do personagem e do leitor: revela um 

contorno, projeta um foco e, simultaneamente, distancia, oculta” (MASSI, 1991, p. 

195).   

 Ao não identificar o sujeito que bate a sua porta, o protagonista foge, sem 

explicações, desconfiado e amedrontado, ação que revela o que Cunha (2007, p. 

116), chamou de "automarginalização" do protagonista, que "se lança pelas ruas 

de uma cidade sem nome numa peregrinação autopersecutória". Na sua fuga 

desesperada, atravessa o túnel que liga duas partes opostas da cidade, e temos, 

já de início, a visão da cidade pós-moderna que se revela em suas belezas e 
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distorções sociais: de um lado, o espaço periférico e inóspito em que vive a 

personagem; do outro, uma cidade, com imponentes e impressionantes 

construções.   

 São esses desenraizamento e desterritorialização que implicam um grande 

"desajuste social", sofrido pelo sujeito que transita pela cidade contemporânea, em 

meio à violência individual e coletiva. O protagonista, durante toda a trama,  

envolve-se com mortes, violências, tráfico de drogas e furto de joias, transitando 

entre dois mundos distintos: a burguesia (casa da irmã e butique da ex-mulher) e a 

marginalidade (casa do amigo e sítio abandonado). Esse sentido de 

transitabilidade constante do protagonista, espécie de perigrinatio profana, mostra 

o quanto ele se encontra deslocado, sem pertencer, a rigor, a nenhum estrato da 

sociedade - assim, seu locus identitário é marcado por uma não-existência. Trata-

se, em um palavra, de um autêntico estorvo: “sem registro de um nome, sem 

ocupação e sem destino, esse personagem de identidade mal resolvida move-se 

vacilantemente entre espaços sociais distintos e, muitas vezes, opostos” 

(BARRETO, 2011, p. 191).  

 Estorvo é uma obra construída por sucessivas interrupções: cada novo 

capítulo se apresenta como lapsos absurdos de uma memória não esfacelada, 

expressão da  realidade contemporânea e da confissão das fragilidades humanas 

sobre o tempo, o espaço e os fatos urbanos. A desestruturação da familia, por 

exemplo, aponta a identidade marginal do protagonista em relação ao meio social 

em que vive e o de sua própria irmã. Em um trecho, o marido dela o apresenta de 

modo inusitado: "meu cunhado me alcança com o amigo grisalho, a quem me 

apresenta dizendo ― ‘é esse’. O grisalho diz que é sempre assim, que em toda 

família que se preze existe um porra-louca. Meu cunhado quer me defender e diz 

que sou meio artista, dá-me um soco nas vértebras e diz 'não é mesmo?'” 

(BUARQUE, 1991, p. 16). Em outra situação, a personagem parece não ser bem 

vindo no ambiente em que vive sua ex-esposa, aparentando sempre ser uma 

surpresa desagradável para ela: 

 

Ela diz "que é que você quer?" como aquele mesmo tom do 
telefonema. Como segura o menu, não sei se escolho o lanche ou 
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se começo a contar o meu problema. Minha ex-mulher não olha 
nem para mim nem para o menu; olha fixo para lugar nenhum, 
como quem fala ao telefone. E repete: "que é que você quer?", 
com a prosódia exacerbada de uma ligação ruim. Digo que estou 
metido numa encrenca séria, e ela diz "sei". Digo que podem me 
matar, e consigo despertá-la. Mas em vez de apreensão e pânico, 
ela faz cara de desgosto, como se morrer fosse sujo. E diz "você 
desceu mais baixo do que eu pensava" (BUARQUE, 1991, p. 37).      

 

 As situações mostram como o protagonista é posto, o tempo todo, à 

margem, seja pelo que vive no presente, seja pela realidade de seu passado. As 

classes sociais com as quais ele convive também o rejeitam - o cunhado, por 

exemplo, ao apresentá-lo aos amigos, está numa festa luxuosa da família e se 

desfaz, a todo momento, da presença dele; a ex-esposa, ao desprezá-lo, está um 

shopping, onde é funcionária de uma boutique de luxo, enquanto ele está mal 

vestido, perdido, sem casa, sem rumo. Essa sua expressiva e dupla marginalidade 

mostra o quanto esse sujeito é um elemento de "fronteira":  

 

colocado de forma escorregadia tanto entre classes sociais 
distintas e conflitantes, quanto no tempo, dividido entre um 
passado harmonioso e um presente dissonante, marcado pela falta 
de diálogo e de laços afetivos. O personagem está, 
concomitantemente, nem aqui nem lá, "entre a assimilação e a 
expressão [...] nesse lugar aparentemente vazio, seu templo e seu 
lugar de clandestinidade" (SANTIAGO apud  BARRETO, 1971, p. 

28). 

 

 A relação desse ser nômade com a mãe também não é das melhores: uma 

das poucas vezes que liga para ela, a pedido da irmã, a mãe não demonstra, 

aparentemente, disposição para falar com o filho e fica muda ao ouvir sua voz. 

Embora provenha de uma "boa família", ele não tem nem para onde ir: a casa da 

irmã, o apartamento em que morou com a ex-mulher, o sítio da família, nada se 

encaixa na realidade cambiante dele, que é tomado por uma solidão completa. O 

protagonista simplesmente não sabe para onde ir, e o próprio sítio da família, que 

em alguns momentos parece confortável para a fuga que ele faz de si mesmo, 

está tomado por bandidos. Assim, ele vai e volta continuamente, fica entre cidade 



110 
 

 

 

e interior, caminha em círculos num mundo estranho e deformado. Como lembra 

Coelho (1991, s.p.),   

 

Chico Buarque trata de um romance de traficantes e cartões de 
crédito, de cercas eletrificadas, de seguranças e relógios digitais, 
onde a defesa exacerbada da propriedade individual terminou 
afastando de si outra característica burguesa, a da liberdade da 
pessoa enclausurada, esta, com medo de assaltos e sequestros. 
Um "boêmio", como é o narrador, não encontra lugar nessa 
sociedade; vive um exílio que é aqui mesmo. Uma fuga 
interminável, estranha, irreal, compõe o romance.   

 

 Esses embates e estranhamentos do protagonista são marcados por 

espaços que nunca são fixos: a estrada, o ônibus, o shopping, a rua. Esses 

mesmos espaços parecem, o tempo todo, se digladiar entre si. A desarmonia 

prevalece, continuamente, sobre a harmonia.  A casa luxuosa em que vive a irmã, 

por exemplo, é em "formato de pirâmide de vidro, sem o vértice" (BUARQUE, 

1991, p. 14), e para que a construção da moradia ficasse imponente, foi 

contratado um engenheiro e uma paisagista premiados, porém uma árvore que 

atrapalhava o projeto foi destruída, para se obter o sucesso final da residência 

suntuosa. Percebemos, portanto, a colisão entre a lógica da pós-modernidade e a 

natureza livre e primitiva, em que, novamente, a primeira sai vencedora:  

 

também originalmente, o pátio circular no bojo da casa abrigava 
um fícus, cuja copa emergia no alto da pirâmide frustrada. 
Sucedeu que a casa, quando ficou pronta, começou a abafar o 
fícus que, em contrapartida, solapava os alicerces com suas 
raízes. O arquiteto e o paisagista foram convocados, trocaram 
acusações, e ficou patente que casa e fícus não conviveriam mais 
(BUARQUE, 1991, p. 15). 

  

 No decorrer da leitura, fazemos um passeio por classes sociais distintas, 

dentro da mesma cidade, que se desdobra em vários outros espaços: a periferia, o 

centro, o interior, bairros de classes alta e baixa. O narrador guia essa viagem, 

porém se mostra um absurdo desencaixe em todos eles. Ele é, claramente, um 

sujeito à parte na sociedade; sua marginalidade é marcada, possivelmente, por 

falta de condições de se incluir em alguma parte. Ao nos depararmos com as 
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demais personagens, percebemos que não só o narrador vive "perdido", mas 

todos os outros também parecem transitar em uma desordem generalizada e, ao 

mesmo tempo, numa falsa ordem social e individual.   

 A cidade parece ir ao encontro desse universo cambiante vivido pela 

personagem ou, vice versa, o narrador é envolto pela dinâmica citadina. O espaço 

urbano contrasta, o tempo todo, com o ambiente rural; no entanto, o próprio sítio, 

paisagem essencialmente amena e não urbana, foi transformado num local de 

criminalidade, influenciado pela dinâmica caótica e violenta da cidade grande: o 

mundo rural foi devorado pela metrópole. A personagem vai e vem nessa 

dinâmica, assiste a tudo, mas não reage a nenhuma situação e parece, também, 

não entender nada: "vi um filme, vi uma peça, vi um jogo de futebol, vi um 

assassinato, uma batida de carro, uma briga, um suicídio. Somos todos 

espectadores, o mundo se converteu numa plateia. E as imagens nos governam, 

são os deuses contemporâneos" (CASTELLO, 2004, p. 76). 

 Logo de início da narrativa, como já citamos acima,  o narrador é acordado 

com o soar de sua campainha e levanta, cambaleando, aparentando estar em um 

sonho. Esse cambalear prevalece por toda obra, e o universo onírico do narrador 

é marcado por suas dúvidas e falta de atitude em relação ao que está vivendo: 

"acordo sem saber se dormi pouco ou demais. É um meio de tarde, mas não sei 

de que dia" (BUARQUE, 1991, p. 83).  O movimento circular da narrativa, portanto, 

se constitui em sua forma e conteúdo: leitor, narrador, personagens e espaços 

vivem num diligente universo cíclico, os fins e o meios se confundem com o início: 

estaria o narrador vivendo um sonho? Os acontecimentos são caóticos e turvos, 

como a visão do olho mágico, e é como a personagem vê o mundo:        

 

Estorvo foi escrito como quem atira uma pedra ao lago e turva as 

águas do sonho. O olho mágico vai nos deixando ver cada vez 
mais à medida que os onze capítulos – pequenos círculos – se 
expandem serialmente até a margem final do relato. Porém, a 
monotonia da repetição e os rodeios ritmados da prosa são 
simultâneos à ampliação do campo de visão: ondas concêntricas 
compõem o círculo da família, dos amigos, da cidade, do campo, 
para depois se confundirem, todos, na águas paradas do 
nonsense. Quem permanecer na superfície do texto, na turvação 

do enredo policial, pode se decepcionar, achar que falta algo. 
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Porém, a esta altura, o mais importante é que a pedra chegou ao 
fundo (MASSI, 1991, p. 198).        

 

 Uma mala que o narrador carrega, dentro e fora da cidade em que vagueia, 

a esmo, também é um objeto simbólico no universo da obra - ela representa, 

alegoricamente, a nostalgia deste indivíduo vazio e solitário, protagonista de um 

espetáculo incoerente, o tempo todo em trânsito, peregrino e absurdo. Ele e a 

mala simulam ser a mesma coisa: algo sem serventia, fardo pesado e inútil para a 

sociedade, a família e si próprio. Os tipos sociais com os quais esse narrador 

convive também pertencem a camadas socais variadas: o amigo "porra-louca" que 

escrevia poesia; a irmã pertencente a uma classe social alta; a mãe solitária e 

idosa; os caseiros do sítio, que se depararam com a invasão do local por 

traficantes... Talvez, como salientou Roberto Schwarz (1991) - para quem a obra é 

uma forte metáfora do Brasil contemporâneo -, essas relações podem apontar o 

quanto o mundo pós-moderno está se tornando uma sociedade sem classes, sob 

o prisma da delinquência. Segundo o crítico, Chico Buarque apresenta essa 

questão na obra com  maestria e fluidez - as fugas do narrador se desdobram 

numa metrópole marcada por sua diversidade e rapidez, em contraponto com os 

desajustes das personagens, suas idas e vindas, que filtram o sentimento da 

cidade: "o Rio de Janeiro existe fortemente no livro, mas de maneira íntima, de 

relance, sem nada de cartão-postal. Nas cenas iniciais há o que se poderia 

chamar de emoção da topografia e dos contrastes" (SCHWARZ, 1991, s.p.). 

 Ao final da narrativa, o protagonista se movimenta, mais uma vez, do sítio 

da família para a cidade - entra no ônibus e, novamente, planeja voltar para a 

urbe, onde acredita que encontrará ajuda da mãe, da irmã, da ex-esposa, do 

amigo. A narrativa e a realidade peregrina da personagem retornam para a 

mesma situação de antes, reforçando a circularidade da obra e as voltas, também 

circulares, do narrador errante e marginal:  

 

não haverão de me negar uma ficha telefônica na rodoviária. 
Ligarei para minha mãe, pois preciso me deitar num canto, tomar 
um banho, lavar a cabeça. Quando minha irmã chegar de viagem, 
de bom grado me adiantará seis meses do aluguel de um 
apartamento. Se mamãe não atender, andarei até a casa do meu 
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amigo; ele não se importará de me hospedar até a volta da minha 
irmã. Se meu amigo tiver morrido, baterei à porta da minha ex-
mulher. Ela sem dúvida estará atarefada, e poderá se embaraçar 
com a visita imprevista. Poderá abrir uma nesga da porta e fincar o 
pé atrás. Mas quando olhar a mancha viva na minha camisa, 
talvez faça uma careta e me deixe passar (BUARQUE, 1991, p. 
140).   

 

  Essas e outras situações ilustram o quanto Estorvo retrata a "nostalgia" do 

indivíduo em sua errância cega e absurda. Personagem, relações e paisagem se 

confundem, sobrando apenas ruínas e a deterioração de tudo como medíocre 

consolo. O anonimato da personagem na obra pode ser entendida como uma 

forma de manifestação epifânica do indivíduo pós-moderno, sem utopias e 

expectativas, diante de uma sociedade que vive a mesma situação: vagueia 

alucinada e sem rumo. Chico Buarque escreveu uma narrativa cujas personagens 

correspondem à fábula do desmoronamento: da realidade, das classes socais, das 

relações familiares e afetivas, da memória e do homem, perdido e alienado no 

tempo. Desse modo, seu romance pode ser entendido como uma alegoria do 

vácuo da pós-modernidade, do (sobre)viver solitário e alucinante imposto pela 

sociedade do espetáculo, em que os homens acabam devorados pela dinâmica do 

consumo e das aparências.  

  O livro Estorvo ganha sua adaptação cinematográfica no ano 2000, com 

direção e roteiro de Ruy Guerra, como já citado anteriormente. O longa apresenta 

a mesma "atmosfera" do livro: frenético, onírico e subjetivo. Com estética 

"surrealista" e surpreendente, o filme impacta por transmitir a mesma atmosfera 

sinestésica absurda da narrativa literária. A realidade distópica, rude e 

contemporânea vivida pela personagem do livro é representada na narrativa 

cinematográfica de modo estrategicamente pensado por Guerra, seguindo a 

opção de Chico Buarque por estruturar seu romance de forma fragmentada, num 

mosaico de tempos, espaços e ações. A escolha de Guerra foi seguir, até certo 

ponto, o modelo original: o filme obedece à mesma sequência narrativa, mas com 

uma fotografia peculiar, assinada por Marcelo Durst, optando pela polifonia de 

discursos (narrador e personagens). A ação da película gira em torno de uma 
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personagem desajustada, perambulando pela cidade, assim como na obra 

literária, num trânsito entre a realidade e o sonho (CUNHA, 2007). 

 O filme Estorvo, em relação à história da filmografia brasileira, é uma 

narrativa que foge às convenções estéticas mais comuns. Não foi feito para 

causar conforto e nem agradar àqueles que gostaram da obra literária. A intenção 

de Guerra foi causar incômodo e fugir aos clichês estabelecidos pelo cinema 

nacional da época, e o objetivo da adaptação da obra foi criar uma simbologia da 

crise identitária do indivíduo pós-moderno. Eduardo Valente (2000, p. 1), em 

artigo sobre o filme, destaca: 

 

 

Estorvo é, antes de tudo, um filme necessário. E as razões são 
inúmeras. A mais reconhecida é a mais óbvia: seu radicalismo 
formal e narrativo, sua história que gira em torno de nada de 
prático, de nenhum "plot" específico, sua arbitrariedade enquanto 
produto de autor, que pode seguir o caminho que desejar e ser 
finalizado em qualquer momento. [...] Um esteticismo não vazio, 
mas cheio de significado. Que busca a convergência de olhar com 
um homem que perdeu completamente a capacidade de se ver em 
si mesmo, nos outros, no mundo. E que por isso mesmo ascende 
lentamente ao nível da loucura. 

 

 O próprio Guerra admitiu, em entrevista, que Estorvo é um filme para gerar 

incômodo; segundo o diretor, ele mesmo teve essa sensação ao ver o resultado 

final de sua produção; ainda segundo Guerra, o que o atraiu nesse trabalho "foi o 

olhar sobre o mal-estar moral e político da sociedade contemporânea, essa 

malaise que se acentuou com a derrocada das ideologias, mas também foi a 

questão da linguagem; uma, aliás, não exclui a outra" (AGÊNCIA ESTADO, s.d, 

s.p.). De acordo com Cunha (2007, p. 114), quando Guerra resolveu dirigir e 

roteirizar a obra, "apesar de sua familiaridade com o autor do romance, queria 

muito mais a transgressão presente no contexto da narrativa literária do que a 

simples representação da obra do amigo e parceiro".     

 A montagem e o uso das câmeras no filme são outros aspectos peculiares - 

a primeira é cheia de rupturas e sequências descontínuas, acentuando o caos 

incoerente da obra; o segundo é desfocado e carregado, apontando para um 
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universo turvo, desarmônico, sem leveza. Na maioria das cenas, há o uso da 

câmera na mão, tremida, que acompanha os vai-e-vens do protagonista, 

colocando o espectador como parte integrante do mundo absurdo e surreal da 

obra. Para Cunha (2007), esse recurso é bem significativo na narrativa 

audiovisual: o uso dessa câmera manual, "chicoteia" e persegue o protagonista, 

dando maior expressividade a sua fuga desenfreada. A iluminação também é 

cheia de contrastes e distorções óticas, efeitos estéticos que ressaltam a 

sensação onírica, alucinada e caótica do filme:  

 

a fotografia quase monocromática do filme é um dos elementos 
que produz um efeito psicológico de estranhamento, funcionando 
como contraponto à atmosfera geral da narrativa. Esse efeito foi 
obtido rodando em contra-luz  (com exceção da cena do café da 
manhã), para tirar a cor, e fazendo tratamento  em laboratório para 
descolorir ainda mais (BARROS, 2008, p. 101). 

 

   Na adaptação, a personagem principal é de nacionalidade cubana, o 

narrador (o próprio Ruy Guerra) é moçambicano, mas há também personagens 

brasileiros, com forte mistura de sotaques e regiões de origem. Para o diretor, a 

ideia era deixar o filme com esse hibridismo identitário (também presente no livro),  

já que o mundo globalizado é marcado por línguas, sotaques e identidades que se 

misturam, fenômeno particularmente condizente com alguns pressupostos da pós-

modernidade em geral.  

 A primeira cena do filme, assim como no livro, inicia com uma imagem que 

causa grande estranhamento, apontando para a entrada do personagem num 

mundo nebuloso, sombrio e ambíguo. Com efeito, o filme é marcado por 

ambiguidades diversas, mas há pelo menos dois elementos - dentro desse 

contexto - que permeiam e caracterizam sua abordagem: a identidade e o espaço. 

A distorção visual causada pelo olho mágico, logo no início da narrativa fílmica, 

por exemplo, causa dúvida sobre quem está do lado externo (corredor) e do lado 

interno (apartamento) do espaço, assinalando uma pretensa "não-identidade", 

algo que permeia a narrativa do início ao fim. Em seguida, o segundo elemento: o 
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protagonista está permanentemente entrando ou saindo de algum lugar, fugindo 

incansavelmente de algo, e toda essa movimentação desloca o espectador, 

envolvendo-os na circularidade espacial criada pelas obras (livro e filme). Assim, 

nas cenas frenéticas, dirigidas por Guerra, identidade e espaço estão o tempo 

todo vinculados: seja na saída de seu prédio ou entrando em um túnel que liga a 

periferia ao centro, seja na loja da ex-mulher do protagonista ou no sítio 

abandonado pela família, seja ainda no condomínio da irmã, onde sempre o 

questionam sobre o ele faz ali, "os deslocamentos, as constantes viagens, o 

perambular pela cidade, ao entrar e sair de casas alheias, além de refletirem o 

desenraizamento do protagonista, revelam no zigue-zague do tempo, o esforço da 

memória para reconstituir o conjunto das experiências esgarçadas” (MASSI, 1991,  

p. 196).   

 A questão espacial que inicia as narrativas literária e fílmica (o dentro-fora, 

o interior-exterior, o macroespaço da rua e o microespaço da casa) permanece 

presente em toda história, e o estorvo, sob a forma de um humano deslocado e 

desidentificado, não encontra respostas: sua circularidade forma uma espiral 

infrene. O sentimento de desajuste do narrador se desdobra em mobilidade-

imobilidade: ele sempre vai e volta, sempre retorna aos mesmos lugares de onde 

partiu, está sempre em constante movimento. As personagens que contracenam 

com o protagonista também são, de certo modo, despersonalizadas, sendo 

"identificadas" por categorias genéricas: a irmã, o cunhado, a ex-esposa, o 

caseiro. A ambiguidade das obras, presente na identidade e no espaço, como já 

dito, se manifesta em várias passagens vividas pelo protagonista, "sinto que, ao 

cruzar a cancela, não estarei entrando em algum lugar, mas saindo de todos os 

outros" (BUARQUE, 1991, p. 24). Assim como a identidade do narrador, o espaço 

é circular, todos os espaços frequentados pelo narrador, já citados aqui, parecem 

falsos e distantes entre si e, ao mesmo tempo, parecem próximos pelas relações 

afetivas e o mesmo sentimento de deslocamento do protagonista. No filme,      

 

além da peregrinação circular, Guerra estabelece paisagens 
diferenciadas para que se relacionem com as vozes de uma "não-
identidade" e reforcem os traços distintivos de um "não-lugar". 
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Essa cidade que não tem nome ganha uma dimensão visual 
figurada. As vozes personificadas entremeiam-se por três cidades 
que se fazem uma qualquer. É sutil a maneira como tais inserções 
surgem no filme, mas se percebe que o cineasta buscou uma 
ambiguidade para o espaço criando um contraponto entre a ideia 
de cidade real e a de cidade imaginária (CUNHA, 2007, p. 119). 

 

 Guerra escolheu três cidades distintas para ambientar a adaptação de 

Estorvo: Rio de Janeiro, Havana e Lisboa. Percebemos, portanto, a 

construção/junção imagética de três cidades reais para se formar uma única: 

imaginária, simbólica, sem nome, mas com total referência à urbe contemporânea.  

 Como sugerimos há pouco, em Estorvo, Chico Buarque apresenta um 

protagonista dúbio e sem rumo, vivendo em uma espécie de mosaico urbano 

cheio de contradições. Ruy Guerra acentua esse fato por meio de sons e imagens 

inquietantes, além de um roteiro peculiar, que ora se destaca por um diálogo 

polifônico e multicultural, ora por uma arquitetura citadina inusitada:  

 

há coisas que estavam no romance e não estão no filme 
(redução), há coisas que estão no filme e que não estavam no 
romance (adição), e finalmente, há coisas que estão nos dois, 
porém, de modo diferente (deslocamento, transformação).  O que 
complica, porém, a relativa simplicidade do esquema é que essas 
reduções, adições e transformações acontecem em vários níveis 
que precisam ser distinguidos (BRITO, 2006, p. 11 ). 

 

 A literatura pós-modernista estabelece uma relação crítica e antinostálgica 

entre passado e presente (GOMES, 2000), com a narrativa urbana dominando a 

prosa contemporânea - tal fato está claramente presente na produção 

cinematográfica em questão: as cenas são ambientadas em espaços 

heterogêneos, barulhentos, dinâmicos e confusos. Assim como no livro, os lugares 

frequentados pelo narrador são estranhamente desordenados. 

 Algumas passagens na adaptação do romance são fundamentais para 

representar a identidade fragmentária na era pós-moderna, tema central neste 

estudo. A atmosfera sombria presente no livro é apresentada logo nas cenas 

iniciais do filme, com trilha sonora de Egberto Gismonti, que compôs uma canção 

especificamente para o longa. O resultado é tão impactante quanto o livro, embora 
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este conte com onze capítulos, reduzidos a seis dias por Ruy Guerra (na verdade, 

cinco dias mais "o último"). Para Leyla Perrone-Moisés (2000, p. 249), em Estorvo, 

Chico Buarque alcança a proeza de escrever em outra linguagem, de um modo 

poético, mas também direto: “atingindo o extremo do desagradável referencial, o 

autor cumpre plenamente seu projeto”. Ruy Guerra, na película também alcança 

esta façanha, contribuindo para que ambas as narrativas possam apresentar 

características pós-modernistas. 

 Conforme salientado na introdução deste trabalho, nas leituras das 

narrativas literárias e fílmicas aqui analisadas, propomos uma abordagem que, 

sem ignorar a multiplicidade de questões presentes nos romances e nos filmes 

estudados, adote um conceito específico dessa performance pós-modernista: para 

Estorvo, destacaremos o conceito de hibridismo identitário, teoria descrita por 

Stuart Hall (2003a): nesse romance, verifica-se, com efeito, a presença marcante 

de uma espécie de mosaico urbano, interferindo diretamente nas identidades que 

se hibridizam, instaurando uma legítima crise de identidade que, segundo Hall, é 

parte integrante da sociedade contemporânea. 

 Em seu conhecido A Identidade Cultural na Pós-Modernidade (2003a, p. 

12), Stuart Hall afirma que, na pós-modernidade, "a identidade torna-se uma 

'celebração móvel': formada e transformada continuamente em relação às formas 

pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos 

rodeiam". Considerando que as personagens do romance/filme não possuem o 

elemento porventura mais fundamental para uma identificação social (o nome 

próprio), a questão da "crise" identitária se manifesta desde o início, sinalizando-

os (mais do que identificando-os!) como sujeitos pós-modernos. Com efeito, para 

o crítico jamaicano, "o sujeito previamente vivido como tendo uma identidade 

unificada e estável está se tornando fragmentado; composto não de uma única, 

mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas" 

(HALL, 2003a, p. 12). Hall lembra que, atualmente, a identidade é um conceito 

bastante discutido na teoria social, procurando demonstrar, basicamente, que as 

velhas identidades – responsáveis pela estabilidade do mundo social – estão 

entrando em declínio e sendo substituídas pelas novas identidades, 



119 
 

 

 

caracterizadas, entre outras coisas, pela fragmentação do indivíduo moderno, fato 

que, segundo suas palavras, está promovendo grande mudança estrutural.  

 Diante desse fato, o autor propõe três concepções de identidade: a do 

sujeito do Iluminismo, baseado no indivíduo totalmente centrado, unificado e 

dotado da razão: “o centro essencial do eu era a identidade de uma pessoa” 

(HALL, 2003a, p. 11); a do sujeito sociológico, refletindo a ideia de que o núcleo 

interior do sujeito não era autônomo e autossuficiente, mas formado na relação 

com outras pessoas: “a identidade, então, costura o sujeito à estrutura. Estabiliza 

tanto os sujeitos quanto os mundos culturais que eles habitam, tornando ambos 

reciprocamente mais unificados e predizíveis” (HALL, 2003a, p. 12); a do sujeito 

pós-moderno, resultado de mudanças estruturais e institucionais que torna o 

processo de identificação instável e provisório, tornando a identidade pouco fixa e 

permanente: “o sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 

identidades que não são unificadas ao redor de um ‘eu’ coerente” (HALL, 2003a, 

p. 13). 

 Evidentemente, esse processo está intimamente relacionado ao feitio da 

mudança na modernidade tardia, sobretudo aquela que se conhece, de modo 

genérico, pelo nome de globalização. Esse fato já era apontado em relação à 

sociedade moderna, percebida num processo contínuo e rápido de mudança 

(traduzido na célebre máxima marxista de que tudo o que é sólido se desmancha 

no ar), mas, para o autor, a própria essência da sociedade já assinala esse 

fenômeno, uma vez que ela não é um todo unificado e bem delimitado, não é uma 

totalidade que se transforma a partir de um processo evolucionário que nasce em 

si mesma; ao contrário, a sociedade está sendo constantemente descentrada ou 

deslocada por forças que lhe são exteriores, desarticulando – como ensina Laclau 

– as identidades do passado e abrindo caminho para a formação de novas 

articulações.  

 Assim sendo, o autor procura apresentar as principais mudanças ocorridas 

no sujeito e na identidade modernos, já que, antes da Era Moderna, o indivíduo 

encontrava sua identidade ancorada em apoios estáveis (tradições, estruturas), o 

que deixa de acontecer com a modernidade, emergindo então uma concepção 
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mais social do sujeito. Já na modernidade tardia, a concepção de identidade 

passa por transformações substanciais: o sujeito passa por um profundo processo 

de descentramento, que tem origem nas teorias revolucionárias de Marx, Freud, 

Saussure, Foucault e outros. E, completa o autor, não são apenas as identidades, 

por assim dizer, individuais que passam, na modernidade tardia, por um processo 

de transformação: nesse seu estudo, o autor conclui que, “as nações modernas 

são, todas, híbridos culturais” (HALL, 2003a, p. 62). 

 Com o fenômeno da globalização - e suas consequências imediatas 

(compressão espaço-temporal, aceleração dos processos globais, encurtamento 

das distâncias etc.) -, as identidades culturais/nacionais sofrem, assim, um 

processo de deslocamento e fragmentação: 

 

quanto mais a vida se torna mediada pelo mercado global de 
estilos, lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas 
imagens da mídia e pelos sistemas de comunicação globalmente 
interligados, mais as identidades se tornam desvinculadas – 

desalojadas – de tempos, lugares, histórias e tradições específicos 
e parecem "flutuar livremente”. Somos confrontados por uma gama 
de diferentes identidades (cada qual nos fazendo apelos, ou 
melhor, fazendo apelos a diferentes partes de nós), dentre as 
quais parece possível fazer uma escolha (HALL, 2003a, p. 75). 

 

  De qualquer maneira, finaliza o autor, embora seu efeito geral seja 

contraditório, a globalização acaba tendo um efeito de contestar e deslocar as 

identidades centradas, fechadas numa cultura nacional, exercendo uma influência 

pluralizantes sobre as identidades, tornando-as, portanto, mais diversas. Por isso, 

pode-se concluir:  

 

em toda parte, estão emergindo identidades culturais que 
não são fixas, mas que estão suspensas, em transição, entre 
diferentes posições; que retiram seus recursos, ao mesmo 
tempo, de diferentes tradições culturais; e que são o produto 
desses complicados cruzamentos e misturas culturais que 
são cada vez mais comuns num mundo globalizado [...] As 
culturas híbridas constituem um dos diversos tipos de 
identidade distintivamente novos produzidos na era da 
modernidade tardia (HALL, 2003a, p. 89). 

 



121 
 

 

 

 No artigo "Quem precisa da identidade" (2000), Hall enfatiza sua teoria 

alegando que a ideia de identidade está passando, atualmente, por um processo 

de transformação em várias áreas do conhecimento, transformação que se 

caracteriza principalmente pela crítica à ideia de uma identidade integral, originária 

e unificada. No geral, o que se tem realizado é uma “crítica antiessencialista das 

concepções étnicas, raciais e nacionais da identidade cultural” (HALL, 2000, p. 

103). Daí a necessidade de recolocar o sujeito numa nova posição, uma vez que 

“é na tentativa de rearticular a relação entre sujeitos e práticas discursivas que a 

questão da identidade [...] volta a aparecer” (HALL, 2000, p. 105).  Já na obra Da 

diáspora. Identidades e mediações culturais (2003b, p. 111), o autor faz 

considerações sobre a situação dos conceitos de sujeito e identidade, de certo 

modo, condensados pelo período pós-colonial: “o sujeito e a identidade são 

apenas dois dos conceitos que, tendo sido solapados em suas formas unitárias e 

essencialistas, proliferam para além de nossas expectativas, através de formas 

descentradas, assumindo novas posições discursivas”. 

 Todas essas questões abordadas por Hall, em relação à (des)identidade do 

sujeito pós-moderno são amplamente manifestadas nas narrativas fílmica e 

literária de Estorvo. Na sequência, analisaremos, com base na teoria de Stuart 

Hall, essas e outras questões ligadas à identidade do sujeito contemporâneo, 

performizadas em ambas narrativas, principalmente no que concerne ao espaço 

citadino.   

 

 

3.2.1. Viagem 

 A cena que inicia o filme é a mesma do livro: um soar de campainha e o 

protagonista, sonolento e desengonçado, espiando pelo olho mágico, passando, 

em seguida, a fugir do indesejado visitante. O aspecto onírico da narrativa literária 

é, também, acentuado por todo filme - “as películas que melhor representam o 

sonho são aquelas em que o conteúdo onírico é tratado com espessura de evento 

real, em que há embaralhamento entre o vivido e o imaginado” (MACHADO, 2002, 

p. 54). Isso é algo recorrente em Estorvo: mesmo vivendo num mundo real, com 
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pessoas reais, o narrador parece, o tempo todo, estar em um sonambulismo, 

oscilando entre o real e o imaginário. Ao fugir do prédio, o protagonista corre pela 

rua e entra em um túnel que liga partes opostas da cidade. A essa primeira fuga, 

muitas outras se seguirão, tudo finalizando no luxuoso condomínio em que vive a 

irmã. Após pegar um cheque com ela, a "fuga" continua, agora num ônibus com 

destino ao um sítio abandonado da família. É o que chamamos aqui de cena da 

"Viagem".  

 

Romance (p. 23-24) 

   Chego à rodoviária com uma bolada em cada bolso da calça, quatro tijolos de 
notas miúdas, que o caixa do banco encasquetou de me trocar o cheque assim. 
A calça é justa e as protuberâncias dão na vista. Consigo uma vaga no banheiro 
e separo o dinheiro da passagem. O homem do guichê examina cada nota, 
frente e verso, embora elas não sejam muito velhas nem novas demais. Com o 
bilhete na mãos, ando de plataforma em plataforma a fim de não ficar tão 
exposto. Ando no meio do povo em linha reta, mas parece que cruzo sempre 
com as mesmas pessoas. E essas pessoas também parecem se admirar, me 
vendo passar tão repetido. Volto ao banheiro, e trancado espero a hora do 
ônibus. 
   Nesse ônibus convém não cochilar. A meu lado sentou-se um sujeito magro, 
de camisa quadriculada, que eu já havia visto encostado em uma coluna. 
Estamos ombro a ombro no mesmo banco e não posso ver direito a sua cara. 
Posso ver as suas mãos, mas não são mãos de homem iguais a todas as mãos 
sujas cruzadas. Com o pormenor que de quando em quando ele abre os dedos 
da mãos direita, uma de cada vez, dando a impressão de calcular alguma coisa, 
e fecha-os todos ao mesmo tempo. Ato contínuo abre a mão inteira para fechar 
os dedos um a um, refazendo os cálculos de trás para diante. Calça, chinelos de 
tiras, e esfrega o dedão na falange vizinha, como quem contasse dinheiro com 
os pés. Não leva mala, nem sacola, nem pasta, nem jornal, nem história em 
quadrinhos, não tem atitude de viajante; mas também não chega a ser viagem, 
esse hora e quinze de curvas e aclives até o Posto Brialuz, que é onde vou 
saltar. Peço licença, e ele tem de se levantar para me dar passagem. Falo "Posto 
Brialuz" para o motorista, e com a freada do ônibus o sujeito quadriculado vem 
degringolando pelo corredor, quase me atropelando. Desço do ônibus, ele atrás. 
Dou quaro passos na relva e giro o corpo de repente, um pouco como vi minha 
irmã fazer. Mas o sujeito já atravessou a estrada, e sobe a ribanceira que dá 
noutras bandas.    

 

O espaço inicial onde se passa esse trecho é uma rodoviária com 

aspecto sórdido e misterioso. No longa, essa aparência local é acentuada pelo 

aspecto inquieto e indagador do protagonista e pelo olhar das pessoas que 
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cruzam o seu caminho. O ônibus que sai da rodoviária, parece suspeito, ou é o 

narrador que vive sempre desconfiado: "nesse ônibus convém não cochilar" 

(BUARQUE, 1991, p. 24). Esse trecho é apresentado na adaptação para o filme 

com ruídos de passos e sons típicos de anúncios em megafones de 

rodoviárias/aeroportos, num ambiente ao mesmo tempo assombroso e inóspito. 

 

Narrativa fílmica (11min26s – 14min36s) Plano de 
imagem 

Local 
 

O protagonista chega à rodoviária, é encarado 
pelo ar desconfiado do atendente onde 
compra a passagem, retira o bolo de dinheiro 
do bolso. Pega o bilhete e olha para todos a 
sua volta com ar de desconfiança. Todos o 
encaram, também com ar duvidoso. 

A câmera, em giratória, acompanha o 
movimento de aparente medo do protagonista, 
que aparenta se sentir exposto, vigiado.  

Ele prefere se refugiar no banheiro, vazio e 
escuro, onde espera o horário de sua viagem. 
Olha para o relógio 

Ao entrar no ônibus novamente é encarado 
pelos passageiros; o transporte segue viagem 
por uma estrada vazia e campesina. O 
protagonista observa as pessoas e seus 
gestos, como o homem que faz contas nos 
dedos.  

Motorista do ônibus: "Posto Brialuz". 

Há uma legenda como nos filmes mudos:  
"Vejo agora que as mãos são do homem de 
camisa quadriculada que estava na 
rodoviária." 

Ao descer do ônibus, o protagonista aparenta 
sentir desconfiança pelo homem de camisa 
quadriculada que parece o perseguir, gira o 
corpo a sua procura e o vê sair pela 
bifurcação da estrada. 

Primeiro plano 
 
 
 
 
 
 
Primeiríssimo 
plano 
 
 
Plano geral 
Plano de 
detalhe 
 
Plano geral 
Primeiro plano 
 
 
Plano de 
detalhe  
 
 
 
 
 
 
 
 
Primeiríssimo 
plano 
Plano geral 

Rodoviária 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banheiro  
 
 
 
Ônibus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rua 
 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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Cenas 1 a 7 

 

 

Cena 1: O homem de "camisa quadriculada" na Rodoviária (em plano médio), que parece 
perseguir o protagonista até o final da narrativa. 
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Cenas 2 e 3: Todos, na rodoviária, parecem encarar o protagonista, e a ação se repete. Nestas 
cenas, protagonista e anônimos se olham em primeiro plano. 

 

 

Cena 4: A Câmera em contra-plongé mostra o protagonista trancado no banheiro esperando seu 
horário de viagem. O único local onde se sente não vigiado. 
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Cena 5: Dentro do ônibus, o protagonista observa o homem fazer contas com dedos (em plano de 
detalhe).  

 

 

Cena 6: O diretor mescla narração (voz em off), imagens e legendas que aparenta as dos filmes 
mudos. A imagem de fundo é turva e obscura, como a trajetória do protagonista. 
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Cena 7: O protagonista, desde a rodoviária, sente que o "homem da camisa quadriculada" está 
logo atrás e fica desconfiado. A câmera faz uma panorâmica em volta dele, e o homem segue pela 
estrada, com dois caminhos em sua retaguarda. O protagonista observa, em plano geral.  

 

 

 Tanto a narrativa fílmica como a literária apontam para o (des)enraizamento 

e a (des)identidade do protagonista. Ruy Guerra faz adições de personagens 

caricatos e aparentemente misteriosos para acentuar a forma estranha como o 

protagonista vê o mundo, o quanto ele se sente vigiado e o como, em um mundo 

pós-moderno, impõe-se um embate de identidades fragmentadas, identidades que 

se chocam, se misturam, se entrecruzam, mas parecem não se entender.  As 

cenas do longa são mescladas com as falas das personagens, com a narração do 

próprio diretor (voz em off) e com passagens de total silêncio, sobre o qual 

Brandão (2011, p. 73) assinala: 

 

é indispensável considerar a função que o silêncio 
desempenha em um contexto comunicacional, atentando-se 
especialmente para as especificidades culturais nele 
envolvidas. Para Hall, o silêncio constitui uma linguagem 
que, entretanto, funciona a partir de relações estabelecidas 
no espaço. 
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 A mistura entre voz em off, legendas e falas das personagens envolvidas na 

trama reforça o caráter múltiplo das obras e sua alusão às identidades pós-

modernas. A rodoviária, por exemplo, com seus ruídos, passageiros e 

movimentação contínua inscreve-se no que Marc Augé (1994a) denomina de 

"não-lugar". Esses acontecimentos assinalam a realidade da supermodernidade, 

que instaura novas noções de tempo, espaço e indivíduo, mas, sobretudo no que 

diz respeito ao espaço, prevalece o que se pode classificar de não-

espaço (cruzamentos, itinerários, percursos), uma realidade que não se pode 

definir como "histórica": “a supermodernidade é produtora de não lugares, isto é, 

de espaços que não são em si lugares antropológicos e que, contrariamente à 

modernidade baudelairiana, não integram os lugares antigos” (AUGÉ, 1994a, p. 

73). 

 Há, portanto, no filme, em especial na cena da "Viagem" - representada 

pelo texto literário, pela narrativa fílmica e pelas cenas cinematográficas acima 

reproduzidas -, acréscimos sonoros, visuais e imagéticos que reforçam o caráter 

"misterioso" e onírico do romance. Ainda sobre as personagens, Guerra os 

caracteriza de maneira expressiva, reforçando o "estranhamento" do protagonista 

diante do mundo. Para Brito (2006), em se tratando de personagens em 

adaptações de livro para filmes, é possível discutir sua caracterização física ou 

psicológica ou mesmo o uso do ponto de vista.  

 O "homem de camisa quadriculada", por exemplo, presente em ambas as 

narrativas, parece perseguir, o tempo todo, o protagonista. Suas mãos (descritas 

no trecho do romance acima transcrito) são representadas no filme (cena 5) com 

aspecto sujo e maltratado, fazendo uma conta sem sentido nos dedos e 

demonstrando, talvez, o "mistério" de suas aparições fantasmagóricas no início e 

ao final do filme (momento em que esfaqueia, sem motivos aparentes, o 

protagonista) e também reforçando a estética cíclica das narrativas. No momento 

em que o protagonista vai descer do ônibus, o "homem de camisa quadriculada", 

novamente, parece segui-lo, mas logo toma seu caminho, o que faz com que o 

protagonista o observe de longe na estrada (cena 7): na imagem, há o sujeito 
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desconhecido em uma estrada que se abre em duas para o protagonista, 

formando um vértice que, além de metaforizar o enigma do caminho a ser 

seguido, sugere uma dubiedade própria do romance e - por que não? - das 

identidades individuas e coletivas. Os dois homens, embora no mesmo espaço, 

podem ter repertórios culturais diferentes, mas ambos mostram-se perdidos; o 

próprio espaço no qual os dois estão situados, de passagem, tumultuado e 

misterioso, marcam a errância dos sujeitos. Para Hall (2003a, p. 50), pode-se 

afirmar que 

 

as culturas nacionais são compostas não apenas de instituições 
culturais, mas também de símbolos e representações. Uma cultura 
nacional é um discurso – um modo de construir sentidos que 

influencia e organiza tanto nossas ações quanto a concepção que 

temos de nós mesmos.  

 

 Embora possam ser representadas como unificadas, - isso pode ser 

exemplificado na cena com os dois homens, aparentemente perdidos no mesmo 

espaço, - as identidades nacionais são marcadas pelas diferenças, e é 

exatamente essa característica da identidade cultural/nacional que a 

contemporaneidade traz à tona: não podendo ser organizadas nem sob o conceito 

aparentemente homogêneo de etnia, nem de raça, conclui-se que “as nações 

modernas são, todas, híbridos culturais” (HALL, 2003a, p. 62). 

 Em outra cena (cena 1), o "homem de camisa quadriculada" encara o 

protagonista na rodoviária (lugar de passagem), seguindo viagem com ele no 

ônibus (local de passagem, novamente), para depois sumir de sua visão: estas e 

outras cenas do filme - como aquela em que, ao final da narrativa, o protagonista 

recebe uma facada em um ponto de ônibus (outro local de passagem) - 

demonstram, simbolicamente, que o locus ocupado pelo protagonista, tanto no 

romance quanto no filme, é, na verdade, um não-lugar, comumente traduzido 

como uma não-identidade. O agressor citado, aliás, é também, por sua vez, um 
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anônimo, sem identidade constituída no filme e no romance, sendo referido 

apenas por meio de uma vestimenta ("o homem de camisa quadriculada"), o que, 

de certo modo, o anula como sujeito social.  

 A opção de Ruy Guerra, nalgumas passagens do filme, em adicionar uma 

legenda, como nos filmes mudos, pode ser entendida, metaforicamente, como 

uma espécie de ruptura entre passado e presente: o filme todo, aliás, apresenta-

se multifacetado, com imagens turvas e em mosaico, assim como, na narrativa 

literária, a vivência absurda do protagonista. Esse hibridismo, representado 

esteticamente em ambas as manifestações artísticas, é, desta forma, "produto de 

um tempo pós-utópico, em que o presente desaloja o futuro enquanto "terra 

prometida", pondo sob suspeita as certezas que a modernidade anunciava” 

(GOMES, 2000, p. 02).    

 Em suas derivas pela cidade, o protagonista se interpõe entre sonhos, 

realidade, memórias e acontecimentos que ora parecem fazer parte do passado, 

ora do presente. Em uma de suas constantes fugas, por exemplo, ele se lembra 

de um amigo que morava perto de onde ele se encontrava e resolve procurá-lo. 

Imaginando como seria esse reencontro, o protagonista caminha pela cidade e 

observa suas precariedades, seus espaços vazios, já tomados por moradores de 

rua, pelo tumulto urbano: mas esse presente se congela, no momento em que ele 

visualiza o prédio do amigo, e tudo parece voltar ao passado, em silêncio: 

  

os grandes silêncios são preenchidos plenamente pela presença 
da paisagem urbana nos filmes. Talvez este seja o personagem 
mais forte, a cidade. Reverso da grande narrativa moderna, os 
perdedores aqui ativam a incerteza no lugar de qualquer 
triunfalismo. Ao assumir esta condição de esvaziamento e 
impotência afetiva, talvez estejam abertos aos frutos dos 
acontecimentos, ao bônus de existir. Seja na guerrilha das 
existências estéticas deleuzianas, seja no desencanto aliviador 
dos pós-metropolitanos, as margens da cidade continuam a nos 
atrair. Suas imagens ajudam a constituir os modos de ser do 
sujeito possível, aquele que carrega todos os becos no olhar, que 
move a cidade consigo (GARCIA, s/d, p. 162). 
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 Vejamos como essas questões aparecem em outra parte do romance e em 

outra cena do filme, a que daremos o nome de "Crime". 

 

 

3.2.2. Crime 

 

Romance (p. 43-44) 

   Vejo tumulto defronte o edifício do meu amigo. Aglomeração, um camburão, 
duas joaninhas, um rabecão, vários carros de reportagem, guardas desviando 
o trânsito. No meio do povo, compreendo que houve um crime, alguém 
morreu esfaqueado e estrangulado. Vem chegando a sirene de um segundo 
camburão, e o empurra-empurra acaba por me levar ao miolo do 
acontecimento. Um corda vermelha isola a calçada do velho prédio, formando 
uma espécie de ringue. A televisão entrevista o zelador sob a marquise da 
portaria. Deve estar ruim de filmar, pois o zelador olha para o chão e não fala 
direito, parece um condenado. Penso que ele é o criminoso, mas em seguida 
me convenço de que está somente envergonhado pelo seu edifício. O 
repórter pergunta se a vítima costumava receber rapazes, e o zelador faz sim 
com a cabeça, mais confessando do que assistindo. A entrevista é 
prejudicada por uma baixinha com cara de índia e lenço na cabeça, que se 
desvencilha de um policial e investe contra o zelador, gritando "diga que 
conhece meu filho, miserável!". O policial levanta a índia baixinha e deposita-a 
fora do cordão de isolamento.  Ela passa outra vez sob o cordão e agora se 
dirige ao público. Diz "não tem televisão aí?" e diz "ninguém vai me 
entrevistar?". Um rapaz que se apresenta como repórter do Diário do Vigilante 
pergunta o que fazia o suspeito no local do crime. Ela diz "que suspeito o quê" 
e "que local do crime o quê", e diz "meu filho veio me ver, foi detido entrando 
no prédio, se fosse suspeito estaria fugindo", e diz "onde é que já se viu 
suspeito fugir para dentro?". Sem mais nem mais, começo a ficar a favor da 
mãe índia. O do Diário do Vigilante vai fazer outra pergunta, mas ela o 
interrompe e diz que trabalha no 204 há quinze anos, que todo mundo sabe 
quem ela é, que aquele miserável ali conhece o filho dela e não o defende 
porque tem preconceito de cor. Vai atacar de novo o zelador, mas é suspensa 
pelo policial. Outro repórter de tevê indaga do zelador se a vítima era 
homossexual. O zelador resmunga "isso aí eu não sei porque nunca vi". A 
índia responde à rádio Primazia que prenderam o filho porque ele estava sem 
documento. Diz "meu filho estava voltando da praia, não é crime ir na praia, 
ninguém vai na praia com carteira de trabalho metida no calção". Um sujeito 
atrás de mim diz que também é do jornal e pergunta "afinal a bichona era 
artista ou o quê?". Ela responde "a bichona sei lá, parece que era professor 
de ginástica. Aproxima-se da TV Promontório dizendo "ouvimos também a 
mãe do principal suspeito". Aí a índia perde a razão, agarra as lapelas do 
repórter e desata a chorar  no microfone e berrar "ele não é criminoso!, meu 
filho é um moço decente!", mas o cameraman, que está trepado no capô da 
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camionete, grita "não valeu, não gravou nada, troca a bateria!". A índia para 
de chorar, olha para o setor da imprensa e diz "imagine meu filho, que é até 
doente, estrangulando um professor de ginástica". Volta o repórter da TV 
Promontório e pede-lhe para repetir a fala anterior, que ele achou bem forte. 
Eu fiquei com vontade que ela não repetisse aquilo, mas agora não adianta, 
ela já está chorando mais que antes e berrando "ele não é criminoso!, meu 
filho é um moço decente!", ele é sério e trabalhador!"      
 [...] Dois funcionários com jaleco do Instituto Médico Legal saem agora do 
edifício transportando o corpo, envolto em cobertores e lençóis [...] os pé do 
morto ficaram descobertos, e são pés bem  tratados, apenas as solas meio 
encardidas, mas são pés que me parecem enormes, são pés que deveriam 
calçar quarenta e seis, quarenta e sete.   

 

 Essa passagem do livro, narrada em primeira pessoa, enfatiza a agitação, a 

violência e as surpresas da cidade grande. Com ironia, o narrador aponta para 

questões como "espetacularização" da violência e para a barbárie resultante da 

criminalidade atual; há também um tom ácido, quando ele se refere ao trabalho da 

imprensa sensacionalista, que faz perguntas invasivas e judicatórias, como pode 

ser atestado na passagem em que a mãe do suposto criminoso aceita encenar 

para a câmera, de modo teatral e patético, a situação do filho. No filme, essa 

passagem é mediada por uma sonoridade intensa (sirenes, gritos, falas diversas 

etc.), representando a balbúrdia da cidade grande, em que o sensacionalismo da 

imprensa é mostrado com ironia flagrante: o nome de um dos canais de televisão 

(Diário do Vigilante), por exemplo, revela, ironicamente, o quanto a imprensa 

"vigia", invasivamente, a vida dos cidadãos, em nome da audiência. Ruy Guerra, 

consciente desses fatos, acentua o hibridismo na cidade pós-modernista, também 

por meio da mescla de "nacionalidades" ali presentes. 

 O acesso da imprensa à vida privada das pessoas, as informações rápidas 

do mundo contemporâneo e a dinâmica da metrópole são efeitos do fenômeno da 

globalização e suas consequências imediatas. Nesse contexto, as identidades 

culturais/nacionais sofrem um processo de deslocamento e fragmentação, o que, 

mais uma vez, pontua Hall (2003a, p. 75): 

 

quanto mais a vida se torna mediada pelo mercado global de 
estilos, lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas 
imagens da mídia e pelos sistemas de comunicação globalmente 
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interligados, mais as identidades se tornam desvinculadas – 

desalojadas – de tempos, lugares, histórias e tradições específicos 
e parecem "flutuar livremente”. Somos confrontados por uma gama 
de diferentes identidades (cada qual nos fazendo apelos, ou 
melhor, fazendo apelos a diferentes partes de nós), dentre as 
quais parece possível fazer uma escolha. 

 

 O diretor optou por adicionar um narrador ao filme; no romance, o foco 

narrativo é em primeira pessoa, e os relatos parecem seguir um deliberado fluxo 

de consciência. Algumas cenas, no filme, são construídas por meio de diálogos 

contínuos, o que não acontece no livro. Sobre essa questão, concordamos com 

Linda Hutcheon (2003, p. 43), para quem "o que está envolvido na adaptação 

pode ser um processo de apropriação, de tomada de posse da história de outra 

pessoa, que é filtrada, de certo modo, por sua própria sensibilidade, interesse e 

talento. Portanto, os adaptadores são primeiramente intérpretes, depois 

criadores". Guerra faz uma paródia das cenas, além disso, as duas obras 

representam bem as características da pós-modernidade, têm a mesma 

resistência à estrutura não-tradicional de uma narrativa, e a adaptação resulta, 

portanto, num grande "estorvo" em termos de estrutura, detalhes e sentidos 

estéticos.  

 

Narrativa fílmica (28min10s – 30min33s) Plano de 
imagem 

Local 
 

A câmera percorre, de uma cena para a outra, 
apontando rápida e tremida para vozerios e 
sons frenéticos típicos de cidade grande. 
Aparece uma multidão em frente a um prédio 
antigo. Vozes se misturam: 

Mãe: Meu filho!!! 

Repórter: Dá licença, dá licença, deixa eu 
passar... 

Repórter: A que horas encontraram o 
cadáver? 

Repórter: A vítima costumava receber visitas? 

Plano geral 
 
 
 
 
 
Primeiro plano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rua 
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Em seguida, surge uma multidão e em meio a 
ela, o zelador, tímido, cabisbaixo e cheio de 
microfones e câmeras em sua volta. Em 
seguida uma jornalista [em português] 

Repórter:  TV Promontório, ao vivo, do edifício 
continental, para você! Cobertura completa e 
exclusiva! 

Mãe:  Meu filho! Diga que conhece meu filho, 
miserável! Ninguém vai me entrevistar? [gritos 
femininos, com sotaque  espanhol]. 

Repórter: O que o suspeito fazia no local do 
crime? [voz masculina, em português]. 

Mãe: Que suspeito o quê! Que local do crime 
o quê! Meu filho veio me ver, foi preso 
entrando no prédio, se fosse suspeito estaria 
fugindo!  Onde é que já se viu suspeito fugir 
para dentro? 

Repórter: Há quanto tempo a senhora trabalha 
aqui? [voz masculina, em português]. 

Mãe: Trabalho no 204 há quinze anos! Todo 
mundo aqui sabe quem sou! Aquele miserável 
ali conhece o meu filho! Não defende ele 
porque tem preconceito de cor! [investe contra 
o zelador, e um policial a detém]. 

Neste momento, chega um carro preto com 
letras em branco: IML: 

Socorrista:  Vamos, pegue a maca! [em 
português] 

Repórter: TV Promontório ao vivo, fique 
ligado, fique com a gente! Por favor, por favor, 
você tem algo a declarar sobre o acontecido 
hoje de madrugada no edifício continental? 
[voz feminina, em português]. Repórter se 
dirige, novamente, ao zelador cabisbaixo: 

Repórter: La vitima era homossexual? [em 
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espanhol] 

Zelador: Que yo no sé... por qué no lo vi [em 
espanhol]. 

Mãe: Prenderam meu filho! Por que ele estava 
sem documento! Meu filho estava voltando da 
praia, não é crime ir na praia, ninguém vai na 
praia com carteira de trabalho metida na 
suga? 

Repórter: Afinal, Afinal a bichona era artista ou 
o que? [sotaque espanhol] 

Mãe: Sei lá! Parece que era professor de 
ginástica.  

Repórter: Estamos aqui com a mãe do 
principal suspeito do edifício continental [voz 
feminina, em português]. 

A mãe chora e grita: 

Mãe: Ele não é criminoso! Meu filho é um 
moço decente! 

Cameraman: Não valeu, não gravou nada, 
tem de trocar a bateria [cameraman, em 
português] 

Repórter: Droga, não acredito que eu perdi 
essa fala. Vamos lá gente, trocar essa bateria 
rapidinho! 

Mãe: Imagine meu filho, que é até doente, 
estrangulando um professor de ginástica! 

Repórter: Por favor, por favor, pode repetir 
aquela fala anterior que era bem forte? [voz 
feminina, em português]. 

Mãe: Ele não é criminoso! Meu filho é um 
moço decente! Ele é sério e trabalhador!       

Chega o carro do Instituto Médico Legal, e 
dois funcionários de jaleco branco saem do 

plano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano geral 
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edifício transportando o corpo em uma maca, 
envolto em um lençol branco; os pés do morto 
aparecem em um plano de detalhe, e a 
câmera faz um travelling, dando um foco 
maior à imagem. 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

     Nesta passagem do livro para o filme há poucas transformações nas falas 

das personagens e algumas ampliações nas cenas. Porém, os poucos, mas 

expressivos acréscimos presentes na filmagem são de extrema importância, pois 

determinam como o espectador sentirá a carga dramática da "espetacularização" 

da cena. As câmeras, os atores caricatos, o cenário urbano e frenético, tudo 

apresenta forte nuance imagética, dando maior expressividade às questões 

presentes no romance. A representação da cidade, no filme, é sempre 

acompanhada por uma câmera frenética e "tremida", evidenciando, desse modo, a 

agitação presente no espaço ocupado pelas personagens. Com efeito, para 

Pellegrini (2003, p. 24), 

 

a "espacialização do tempo" ou a "temporalização do espaço" 
empreendidas pela câmera há mais de cem anos permitem hoje, 
nas narrativas contemporâneas, que as realidades ficcionalmente 
representadas não sejam únicas, mas plurais, incluindo "mundos 
possíveis" no tempo e no espaço – como fizeram Borges e 
Calvino, maravilhosamente -, construídos pela memória, pelo 
sonho, pelo desejo. 

 

 

 

 

 



137 
 

 

 

Cenas 8 a 14 

 

Cena 8: O zelador, em primeiro plano, interpelado pela imprensa, demonstrando estar 
envergonhado. Como diz o romance: "A televisão entrevista o zelador sob a marquise da portaria. 
Deve estar ruim de filmar, pois o zelador olha para o chão e não fala direito, parece um 
condenado" (BUARQUE, 1991, p. 54). 

 

Cena 9: A mãe do suposto criminoso, em primeiro plano, que no romance é descrita como uma 
índia baixinha; no longa, a personagem é negra e tem sotaque espanhol. 



138 
 

 

 

 

Cena 10: Escandalosa e agitada, em defesa do filho e em ataque ao zelador, a mãe é amparada 
por um policial, sob a vigilância invasiva da imprensa, em plano americano. 

      

 

Cena 11: O tumulto não é só protagonizado por transeuntes curiosos; a imprensa também, 
buscando audiência, tumultua. O cameramam registra tudo em primeiro plano. 
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Cena 12: A mãe atende ao pedido da imprensa e repete sua fala dramática em defesa do filho, em 
primeiríssimo plano. 

 

 

Cena 13: O cadáver é retirado do prédio e tudo que se tem dele é a câmera focada e tremida em 
seus pés, em plano de detalhe. 
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Cena 14: Legenda que propõe apresentar o que o protagonista pensa, já que o livro é narrado em 
primeira pessoa, com fluxo de consciência.  

  

 A narrativa de Chico Buarque é plural, abarcando aspectos diversos, como 

polifonia, hibridismo identitário e questões presentes na realidade pós-moderna. A 

narrativa fílmica, a seu modo, também apresenta tais questões: no trecho acima, 

por exemplo, a mãe é índia no livro e negra na versão de Ruy Guerra. Além disso, 

os sotaques e línguas se misturam, e todos se "entendem" nessa babel linguística. 

Outro fator preponderante na literatura e na realidade contemporâneas, em 

relação aos personagens do filme: 

 

uma coisa apenas incomoda, no mau sentido, no filme: os 
personagens secundários e sua estranheza excessiva. Sim, 
porque no meio de um filme que, como vimos, consegue pela 
câmera, pela trilha sonora, pela narração, pela estrutura, pela 
geografia física e idiomática, jogar o espectador num mundo novo 
e estranho a ele, caracterizar os personagens com clichês de 
um freak show, parece mais do que over, desnecessário. Com 

isso, eles perdem força, pois de tão estranhos viram clichê, e para 
o espectador, o filme perde parte de seu radicalismo ao virar 
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apenas uma "loucura", com a qual ele não se identifica (VALENTE, 
2000, p. 03).  

  

 Essas personagens, caricatas e clichês, são, contudo, mais uma estratégia 

de Guerra para acentuar o exagero na construção delas, indo ao encontro da 

representação da personagem principal que, marcada pelo estranhamento diante 

da realidade, revela as distorções e a loucura presentes em ambas as narrativas. 

Essas figuras dramáticas também possuem identidades fragmentadas; no seu 

universo, o conceito de identidade emerge como uma concepção que não assinala 

um “núcleo estável do eu” (HALL, 2000, p. 108), mas, ao contrário, essa 

concepção defende a ideia de que  

 

as identidades não são nunca unificadas; que elas são, na 
modernidade tardia, cada vez mais fragmentadas e fraturadas; que 
elas não são, nunca, singulares, mas multiplamente construídas ao 
longo de discursos, práticas e posições que podem se cruzar ou 
ser antagônicos. As identidades estão sujeitas a uma 
historicização radical, estando constantemente em processo de 
mudança e transformação [...] as identidades são construídas por 
meio da diferença e não fora dela. (HALL, 2000, p. 110). 

 

 Espaço, tipos sociais, identidades, clima onírico fazem do filme, desse 

modo, não apenas uma mera adaptação do romance, voltada a aspectos como o 

de fidelidade ou infidelidade, mas uma outra obra, na medida em que Ruy Guerra 

faz inúmeras e valiosas adições, introduz novas digressões ao longo do filme e 

aponta outras possibilidades na interpretação da obra de Chico Buarque. Nota-se, 

portanto, que o filme Estorvo, como um longa que incorpora ícones e 

performances da pós-modernidade, visa também contestar a linguagem do cinema 

convencional, fugindo, entre outras coisas, da decupagem, da fotografia e do 

roteiro padronizados. O diretor transmite, assim, por meio de uma estética e 

linguagem peculiar, o estilo "desordenado", não linear da narrativa literária. Outro 

fator expressivo em ambas as narrativas e fortemente acentuado no filme, 

presentes principalmente nas cenas acima reproduzidas, é a temática da 

civilização do espetáculo, questão que, segundo Vargas Llosa (2013), é 
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caracterizada pelo empobrecimento de ideias, pela pouca exigência de esforço 

intelectual e pela frivolidade imperante em todos os campos de atividade humana.  

 Notamos, por exemplo, que a "espetacularização", presente no trecho 

analisado, manifesta-se no assédio da imprensa e na atitude da mãe do provável 

criminoso, ao procurar as câmeras para expressar sua "dor". Na cena 8, por 

exemplo, o zelador se mostra sem reação diante das câmeras, em oposição a 

mãe que questiona se ninguém vai filmá-la, fazendo um escândalo diante da 

imprensa (cena 9). O desespero fingido da mãe e a aparente vergonha do zelador, 

interpretados em um sotaque que oscila entre português e espanhol, transmitem a 

sensação de indivíduos que não conseguem se comunicar de maneira hábil com o 

mundo, mais um aspecto que reforça a forte dubiedade presente na narrativa 

fílmica. Há, portanto, na adaptação dessa cena, um conjunto espetaculoso entres 

vozes, sons e imagens, resultando em uma expressiva pluralidade de vozes que 

pertencem a um mundo esfacelado e distópico. O protagonista assiste a todo esse 

tumulto refletindo sobre quem é quem nesse espaço labiríntico e "bárbaro", onde 

todos são impulsionados a sobreviver e reagir, comandados pelos acontecimentos 

absurdos e imediatos da cidade contemporânea. Como no livro, em que as fugas 

e inquietações no narrador são contadas em primeira pessoa, com tempo e 

espaço fragmentados, conforme já explicitado neste estudo, também no filme as 

categorias espaço e tempo surgem fragmentadas, reproduzindo a "atmosfera" 

geral do livro: a busca de referências e identidades de um homem numa 

sociedade marcada por diferenças identitárias, sociais e pessoais. Relacionando a 

teoria da adaptação às questões temporais e espaciais, na relação livro-filme, 

Astre (apud BRITO, 2006, p. 145) afirma que "embora o tempo e o espaço 

recebam tratamentos opostos nessas duas artes, aquele privilegiando o romance, 

este o cinema, ambas as modalidades narrativas possuem a mesma inclinação ao 

realismo de mostrar o homem no seu confronto com o mundo". Um fenômeno 

também pontual nessa sequência de cenas (e também em outras, como o soar 

insistente da campainha e os telefones que ele ouve tocar) é o aspecto sonoro, já 

que tudo acontece em meio a sirenes, buzinas, vozes, gemidos, acompanhado 

pela trilha sonora assinada por Egberto Gismonti, como já salientamos. Essa onda 
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caótica reforçada por meio de imagens e sons dá ao filme o aspecto sombrio e 

misterioso presente também no livro, numa composição que demonstra, de modo 

magistral, o universo em que vive a personagem e também a realidade dos 

espaços que ele frequenta.  

 Um motivo estético que se repete em algumas passagens do filme são as 

imagens de pés ou sapatos das personagens: na cena 13, por exemplo, há a 

imagem dos pés da vítima de estrangulamento. No momento em que os 

funcionários do IML retiram a vítima do prédio, a câmera se aproxima de seus pés, 

em um movimento de foco entre nítido, embaçado e tremido, em plano de detalhe. 

No livro, de fato, o protagonista repara no pés da vítima: "os pés do morto ficaram 

descobertos, e são pés bem  tratados, apenas as solas meio encardidas, mas são 

pés que me parecem enormes, são pés que deveriam calçar quarenta e seis, 

quarenta e sete" (BUARQUE, 1991, p. 44); no filme, o diretor faz o acréscimo de 

uma legenda, questionando-se: "Aqueles pés, enormes, serão os pés do meu 

amigo?" (GUERRA, 31min15s). A opção de Ruy Guerra em dar ênfase a pés ou 

sapatos remete-nos à própria falta de convívio e interação social das 

personagens. Segundo Chevalier & Gheerbrant, em seu Dicionário dos Símbolos 

(2002, p. 834), a representação dos pés apresenta alguns significados, como a 

propriedade de simbolizar um vínculo social: "permite as relações, favorece os 

contatos, suprime as distâncias" (p. 834). O pé, especificamente, completam os 

autores, significaria, "a prolongação da perna, tem um simbolismo complementar: 

o primeiro cria laços sociais, o segundo é o condutor e a chave". Os pés descalços 

do morto, contudo, sem nenhuma outra identificação ou resposta para o ocorrido, 

remete - a nosso ver - à realidade daquele homem vivendo sob o influxo da pós-

modernidade: ausência total de laços afetivos e falta de adaptação ao convívio 

social. Podem significar também, metaforicamente, a caminhada de alguém sem 

rumo e sem identidade, “como uma construção, como um processo nunca 

completado, como algo sempre em 'processo'” (HALL, 2003, p. 106, p. 15). Os pés 

funcionam, portanto, como uma metáfora do deslocamento desses indivíduos.  
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 O uso de legendas (cena 14), colocando em dúvida se os pés do morto 

são os pés do amigo do protagonista, parece ter a intenção de fazer alusão ao 

fluxo de consciência do protagonista, momentos antes de se deparar com o 

tumulto pós-assassinato: logo antes de chegar ao prédio, o protagonista refletia 

sobre como estaria seu amigo nos dias de hoje - para dar ênfase à indagação, a 

legenda entra como uma junção entre pensamento e imagem. Para Brito (2006), a 

adição, em adaptações de livros para filme,   

 

embora estatisticamente menos frequente que a redução [...] tem 
um papel decisivo no processo adaptativo, contribuindo para dar 
ao filme sua essência de obra específica. Assim é que, em muitos 
casos, um elemento inexistente no livro é adicionado ao filme para 
compensar efeitos verbais perdidos em outras instâncias (p. 15). 

 

 A adição em uma adaptação, conforme mencionado acima, auxilia na 

expressividade do objeto adaptado. Com efeito, para Hutcheon (2013, p. 32), a 

adaptação também busca, "em linhas gerais, 'equivalências' em diferentes 

sistemas de signos para os vários elementos da história: temas, eventos, mundo, 

personagens, motivações, pontos de vista, consequências, contextos símbolos, 

imagens e assim por diante". É o que perece ocorrer, de modo contundente, ao 

final da narrativa, momento que o protagonista em mais uma ida ao sítio da 

família, resolve, como de costume, fazer o caminho de volta. 

 

 

3.2.3. Fuga 

 

Romance (p. 139-140) 

   Reconheço o sujeito magro de camisa quadriculada no ponto de ônibus que 
desce a serra. Avistá-lo ali, não sei por que, enche-me de um sentimento 
semelhante a gratidão. Sigo correndo ao seu encontro, de braços abertos, mas 
ele me interpreta mal; encolhe os ombros e puxa uma faca de dentro da calça. É 
um facão de cozinha meio enferrujado, o gume carcomido, que ele mantém 
apontado à altura do meu estômago, e não terei como usar meu impulso. Estou a 
um palmo daquele rosto comprido, sua boca escancarada, e já não tenho certeza 
de conhecê-lo. Na verdade, conheço-o apenas pela camisa quadriculada, e é a 
camisa que abraço com força, e agarro e esgarço. Recebo a lâmina inteira na 
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minha carne, e quase peço ao sujeito para deixá-la onde está; adivinho que à 
saída ela me magoará bem mais que quando entrou. Ele empurra meu peito para 
desenterrá-la, e some na ribanceira que dá em outras bandas. 
   Ao subir no ônibus, lembro que não tenho dinheiro para a passagem. Apalpo-
me diante do motorista, que olha a mancha na minha camisa, faz uma careta e 
me deixa passar. Dou sorte de encontrar um banco vazio atrás de um padre 
preto e gordo com olhos esbugalhados, e à frente de um indivíduo esverdeado, 
que dorme com a face direita deformada contra o vidro. O motorista custa a dar 
partida, olha para os lados, parece contar com outros passageiros. Penso em lhe 
avisar que hoje os moleques dos limões não vêm, mas sinto imenso cansaço. 
Encosto a cabeça no vidro. 

   Não haverá de me negar uma ficha telefônica na rodoviária. Ligarei para minha 
mãe, pois preciso me deitar num canto, tomar um banho lavar a cabeça. Quando 
minha irmã chegar de viagem, de bom grado me adiantará seis meses de aluguel 
de um apartamento. Se mamãe não atender, andarei até a casa do meu amigo; 
ele não se importará de me hospedar até a volta da minha irmã. Se meu amigo 
tiver morrido, bateria à porta da minha ex-mulher. Ela sem dúvida estará 
atarefada, e poderá se embaraçar com a visita imprevista. Poderá abrir uma 
nesga da porta e fincar o pé atrás. Mas quando olhar a mancha viva na camisa, 
talvez faça uma careta e me deixe passar.                    

 

 As idas e vindas da personagem parecem chegar ao final, ou ao início, de 

mais um círculo, neste último capítulo do livro. Ao sair, mais uma vez, do sítio da 

família, em meio à chuva, ele decide voltar ao ponto de ônibus da estrada e pegar 

um coletivo para a cidade. Enxerga o "homem de camisa quadriculada" e sente 

alívio ao avistar alguém "familiar", mas se engana quando, ao abrir os braços 

procurando conforto, recebe uma facada. Mesmo ferido, entra na condução, sob o 

olhar desconfiado do motorista; senta-se, encosta a cabeça no banco e segue, 

novamente, rumo a um destino ignorado, pensando no possível amparo que 

receberá da família. Ruy Guerra constrói a cena com chuva, estrada molhada e 

ponto de ônibus - o espaço é o "mesmo" no livro e no filme: um lugar próximo ao 

sítio, momento chuvoso e apreensivo. Há grande carga dramática no momento da 

facada e na hora em que a personagem entra no ônibus, com todos os 

passageiros a encarando, como de costume. Isso evidencia, mais uma vez, o 

estranhamento do protagonista diante do mundo, vivenciando experiências 

pessoais em um lugar de passagem. O sentimento da dor e da surpresa do ataque 

no ponto de ônibus, sofrido pela personagem, tem forte expressividade dramática 
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em ambas as narrativas, mas, no filme, Guerra faz uma adição para obter um gran 

finale: o ferido corre para os fundos do ônibus; em seguida, suas mãos 

ensanguentadas escorrem pelo vidro traseiro do veículo; uma câmera externa 

acompanha o andar do ônibus e, em primeiro plano, seu rosto; mãos e aspecto de 

terror do protagonista, que se distancia do espectador com o movimento do 

ônibus, são ressaltados. Neste final, o efeito expressivo não é exatamente o 

mesmo nas duas narrativas. Por conta de um final fortemente imagético e 

psicológico, relacionado ao protagonista, o filme "ganha" em dramaticidade visual, 

impondo-se expressivamente não apenas com esse acréscimo, mas também com 

utilização do recurso da polifonia (três vozes): legenda, narrador e diálogos das 

personagens, em um emaranhado de identidades, acontecimentos e imagens.  

 

Narrativa fílmica (1:27min10s – 1:32min15s) Plano de 
imagem 

Local 
 

A personagem principal corre na chuva, com 
os sapatos nas mãos, em direção ao ponto de 
ônibus. De onde está, avista um homem, corre 
de braços abertos e é recebido com uma 
facada agressiva.  

Ele e o homem se encaram. 

O homem segura uma faca ensanguentada.  

O narrador: Já não tenho a certeza de 
conhecê-lo, na verdade o conheço apenas 
pela camisa quadriculada. 

A personagem principal entra no ônibus e é 
encarada pelo motorista que a segue com os 
olhos. Ela caminha pelo corredor do ônibus, 
sob o olhar desconfiado de todos os 
passageiros.  

Alguns dormem, outros parecem depressivos.  

A personagem delira, vira os olhos, em pé, no 
corredor. Cai no último banco do coletivo.  

Narrador: Certamente, não vão me negar uma 

Plano geral 
Plano 
americano 
Primeiro plano 
 
 
 
 
Plano de 
detalhe 
Primeiro plano 
 
 
 
 
 
Plano geral 
 
 
 
Primeiro plano 
 
 
 
 
 
 

Rua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ônibus 
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ficha telefônica na rodoviária (as mãos 
ensanguentadas correm pelo vidro molhado, 
uma câmera externa acompanha). 

Personagem suspira, aparentando dor: Vou 
ligar... 

Narrador: Para mamãe...Preciso tomar... 

Personagem:  Um banho. 

Narrador: Lavar a cabeça... 

Personagem, desfalecendo: Quando minha 
irmã... 

Narrador: Chegar de viagem...me adianta... 

Personagem, desfalecendo, aparentando dor:  

Seis meses... 

Narrador: ...de aluguel de uma 
apartamento...Se mamãe... 

Personagem: - Não...não...atender... 

Narrador: Eu ando...até a casa do... 

Personagem: ... meu amigo... Ele... 

Narrador: Ele...não vai se importar de me 
hospedar até a volta de...  

Personagem, aparentando muita dor e a 
câmera, ainda externa, acompanhando, com 
forte chuva: - ...minha irmã... 

Narrador: - Se... 

Personagem: [música instrumental] 
...me...meu amigo... 

Narrador: Tiver... 

 
 
 
 
Primeiríssimo 
plano 
 
 
 
Plano de 
detalhe 
 
 
 
 
 
Primeiro plano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primeiríssimo 
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Personagem: - ...mo...morrido... 

Câmera treme no rosto da personagem  

Narrador: Vou ter de bater... 

Personagem: ...na porta... 

Narrador: ...de minha ex mulher... 

Personagem: ...E...ela... 

Narrador: - Pode... 

Personagem: - ...me...me...a...abrir... 

Narrador: ...uma nesga da porta e fincar...  

Personagem: ...o...pé... 

Narrador: ...atrás...mas, quando ela olhar... 

Personagem: ...a mancha... 

Narrador: ...de sangue...na minha camisa. 
Talvez, me deixe passar... 

Personagem (desfocado, duplicado): 
...de...deixe passar...apaixonada... 

Narrador: ...ou...é o túnel... 

 
Legenda:  ...ou morri.     
 

plano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborado pela autora 
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Cenas 15 a 20 

 

Cena 15: Personagem avista o ponto de ônibus, em plano geral. 

 

Cena 16: Personagem corre, com sapatos nas mãos, se aproximando do ponto de ônibus, em 
plano geral. 
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Cena 17: Personagem principal tenta reconhecer o homem que o esfaqueia, em primeiro plano. 

 

 

Cena 18: Personagem, agora captado pela câmera externa, segue viagem, deslizando as mãos 
ensanguentadas no vidro, em primeiro plano; sua imagem parece se multiplicar.   
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Cena 19: Personagem desfocado e duplicado, em primeiríssimo plano. 

 

 

 

Cena 20: Legenda que finaliza o longa, deixando a dúvida que permeia toda existência da 
personagem principal. 
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   Com algumas adições e poucas reduções, o filme apresenta, por meio de 

imagens eletrizantes, o status frenético e absurdo do romance, conforme já 

ressaltado. Há, portanto, uma singular troca intertextual entre as duas narrativas. 

Para Stam (2008, p. 44), "o artista não imita a natureza, mas sim outros textos. 

Pinta-se, escreve-se ou faz-se filmes porque viu-se pinturas, leu-se romances, ou 

assistiu-se a filmes. A arte, neste sentido, não é uma janela para o mundo, mas 

um diálogo intertextual entre artistas". Vemos, portanto uma leitura expressiva e 

"pós-modernista" do romance por parte do adaptador. O sangue, por exemplo, é 

algo pouco presente no trecho do romance, mencionado acima; já no filme, o 

sangue é um elemento crucial, ele salta das mãos no protagonista e dá forte 

expressividade e violência à cena final.  

 Na cena 16, vemos mais uma alusão à simbologia dos pés, com a 

personagem correndo descalça, os sapatos nas mãos, como se sentisse mais 

firmeza e segurança ao caminhar com os pés no chão, reafirmado aquela 

ausência de laços afetivos e socais a que nos referimos antes. O filme enfatiza 

visualmente elementos grotescos do livro, com algumas imagens chegando a ser 

repulsivas. Principalmente na performance das personagens, desde a saída da 

rodoviária (no início da narrativa), até o final (ao entrar no ônibus), algumas 

pessoas anônimas aparecem no centro da câmera, encarando, de modo caricato 

e assustador, a personagem principal. O cruzamento de olhares entre o 

protagonista e anônimos - como quando ele tenta entender quem o encara (cena 

17) - acentua, mais uma vez, a estética em espiral do filme, revelando o quão o 

protagonista está sempre transitando em lugares de passagem.  

 Talvez umas das cenas mais impactantes do filme seja a do protagonista 

ferido no ônibus, seguindo viagem com as mãos ensanguentadas no vidro traseiro 

do coletivo (cena 18). Essa passagem não é narrada no romance, mas é 

representativa no filme, pois acentua, por meio da imagem, som e movimentos, a 

onda caótica e degradada que permeia a vida do protagonista e seu aparente 

final. No momento em que a personagem principal desliza suas mãos pelo vidro, 

aparentando desamparo e dor, Guerra inova mais uma vez, com a troca de vozes 

no instante de agonia da personagem: seu diálogo solitário é intercalado com o 
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som "aterrorizante" da voz em off do narrador, além, é claro da imagem que se 

fragmenta no vidro, misturada ao vermelho vivo do sangue que corre por seu rosto 

e mãos. A cena, dividida em vozes, em imagem duplicada e desfocada pela chuva 

no vidro (cenas 18 e 19), fortalece o caráter híbrido do romance, assim como a 

identidade das personagens e do próprio protagonista que perambula, sem rumo, 

em busca de um "eixo": mais uma vez, sua figura se impõe como a de um estorvo. 

A mistura de vozes e sotaques presentes em todo filme é representativa também 

nesse final, pois parecem as lembranças vividas pela personagem, lembranças e 

vozes igualmente mistas e desordenadas. Essa mescla de pronúncias remete ao 

que Bakhtin (apud DI FANTI, 2003) denomina heteroglossia, isto é, as variações 

de falares ideológicos sempre em mutação, isto é, a invencível diversidades de 

vozes, opiniões e estilos por meio dos quais a vida social é formada. A imagem 

turva do rosto da personagem, duplicada no vidro do ônibus, expressa seus vários 

"eus", suas várias identidades que acabam formando nenhuma e encerrando sua 

essência: a de um estorvo. 

 A legenda que finaliza o longa (cena 20) reforça a dubiedade presente em 

ambas as narrativas, com uma "atmosfera" onírica: foi tudo um sonho ou 

realmente a peregrinação nonsense e surreal do protagonista existiu? A única 

certeza é a de que as personagens envolvidas em ambas as tramas aparecem 

sempre em meio a informações desencontradas, fenômenos que marcam a pós-

modernidade e suas identidades híbridas. Segundo Hall (2004, p. 70), identidade 

cultural não é uma essência única e constante, um prisma estabelecido no qual 

possamos fazer um retorno legítimo; ela é um espaço que lança resultados 

materiais e também simbólicos, em constante diálogo com o presente e o 

passado, que continua a nos abater. Desta maneira, construído através da 

memória e da fantasia, 

 

o passado continua a nos falar. Mas já não é como um simples 
passado factual que se dirige a nós, pois nossa relação com ele, 
como a relação de uma criança com a mãe, é sempre já "depois 
da separação". É construído sempre por intermédio de memória, 
fantasia, narrativa e mito. 
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 Não restam dúvidas de que o cinema de Ruy Guerra, conforme afirma 

Oricchio (2003, p. 75), “constrói [...] pela primeira vez no cinema brasileiro, a 

noção do 'não-lugar' típico da representação simbólica contemporânea”. Nesse 

sentido, seu Estorvo pode ser entendido como uma leitura pós-modernista do 

romance multifacetado de Chico Buarque. Ambas as narrativas apresentam a 

mesma temática e perspectiva, relacionadas aos indivíduos contemporâneos: 

pluralidade de vozes, identidades híbridas, cidade distópica, além, é claro, de uma 

questão latente, tanto num quanto noutro: a circularidade da personagem 

principal, que percorre os mesmos caminhos ao longo de toda a narrativa, o que 

evidencia, mais uma vez, o caráter não linear da obra. Vemos, contudo, que 

embora a temática central permaneça no filme, há uma acentuação de certas 

questões na adaptação cinematográfica. Stam (2008, p. 22) cita diversas 

possibilidades na leitura de um texto, bem como de suas respectivas adaptações; 

segundo ele, ocorre um processo de transformação e transmutação de contínuas 

referências intertextuais, “de textos que geram outros textos num interminável 

processo de reciclagem”. Portanto, o intertexto está sempre em destaque, mesmo 

que as alusões intertextuais sejam inconscientes. Os vários elementos agrupados 

no longa, como música, legenda, narrador e até o vazio absurdo das conversas, 

fazem do filme Estorvo uma representação singular de um mundo hiper-real e pós-

moderno, assim como a estética fragmentária que parece aludir à realidade 

contemporânea, na literatura brasileira.  

 Por fim, e não menos importante: embora tenhamos ressaltado que o 

objetivo deste trabalho não é comparar as narrativas literárias e fílmicas sob o 

prisma da fidelidade versus infidelidade adaptativa, podemos dizer que Estorvo, de 

Ruy Guerra, afirma-se como uma adaptação "fiel" ao romance de Chico Buarque, 

no sentido da reprodução da essência da narrativa literária. O incômodo do zigue-

zague aterrorizante do protagonista, perturba o leitor no livro e nauseia o 

espectador no filme...  
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3.3. Benjamim diante do simulacro 

 O objetivo desta parte de nosso terceiro capítulo é analisar a representação 

do espaço citadino na obra Benjamim (1995), de Chico Buarque, e na adaptação 

cinematográfica homônima (2003), dirigida por Monique Gardenberg. No decorrer 

das análises, salientaremos questões relacionadas ao conceito de simulacro, com 

base na teoria de Jean Baudrillard.    

 A obra Benjamim é o segundo romance de Chico Buarque, publicado em 

1995. A narrativa gira em torno do aposentado Benjamim Zambraia e suas 

investidas obsessivas em uma mulher que ele amou muito no passado, Castana 

Beatriz, e que parece retornar agora na pele da jovem Ariela Masé. Portanto, a 

obra é pautada em dois tempos: a desajustada vida atual e o triste passado do 

protagonista, que tem sérias dificuldades em relacionar esses tempos. Em 

constante disputa com seu passado, Benjamim conhece uma profunda crise 

existencial, vivendo numa sociedade pós-trauma e buscando, a partir de um dado 

acontecimento, reparar, de algum modo, questões que não foram bem resolvidas 

em sua juventude. Ex-modelo fotográfico, o protagonista vive como se estivesse 

com uma câmera invisível nas mãos ou como se estivesse fazendo parte de um 

reality show, observando os acontecimentos cotidianos com um olhar melancólico, 

em clima opressivo e deprimente,  

 

adolescente, Benjamim adquiriu uma Câmera invisível por 
entender que os colegas mais astutos já possuíam as suas. O 
equipamento mostrou-se tão providencial quanto um pente de 
bolso, e a partir daquele dia e vida dele tomou novo rumo [...] fez-
se filmar durante toda juventude, e só com advento do primeiro 
cabelo branco decidiu abolir a ridícula coisa. Era tarde: a câmera 
criara autonomia, deu de encarapitar-se em qualquer parte para 
flagrar episódios medíocres, e Benjamim já teve ganas de erguer a 
camisa e cobrir o rosto no meio da rua, ou de investir contra o 
cinegrafista, à maneira dos bandidos e dos artistas principais 

(BUARQUE, 1995, p. 11).       
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 Benjamim parece não saber distinguir o que acontece consigo mesmo no 

presente e com os fatos de seu passado, o que o leva a um final trágico. Durante 

toda a narrativa, identidades difusas hesitam entre o ser e o não ser, impedindo o 

protagonista de viver sua própria existência e levando-o a oscilar entre vidas que 

não são a sua: "é arrastado por elas [as outras vidas] e se afoga. As identidades 

se desfazem, já não é mais possível dizer 'Eu'. Benjamim é um romance sobre a 

insegurança do existir - sentimento que nosso mundo contemporâneo conhece 

muito bem" (CASTELLO, 2015, p. 93). A dinâmica citadina também é 

transtornada, tanto no passado, com a repressão policial de manifestações 

sociais: 

 

um camburão estava parado diante do seu edifício [...] Quando se 
descobriu encurralado no trânsito, com a multidão de curiosos 
enchendo o largo do Elefante. Benjamim cogitou em largar o táxi e 
refugiar-se entre as palmeiras. Mas não tardou a divisar na portaria 
oito guardas armados, arrastando um casal de vizinhos seus com 

cara de estudantes (BUARQUE, 1995, p. 138); 

 

quanto no presente, com a diversidade que uma cidade contemporânea revela:  

 

à vista de seu edifício através das palmeiras  [...], resolve cortar 
caminho por dentro do parque, à beira do chafariz, onde crianças 
peladas tomam banho [...] mendigos corcundas surgem por detrás 
das árvores, mas as crianças agadanham as notas no ar como 
quem caça moscas. Abordado pelos mendigos, Benjamim entra no 
chafariz e cruza-o com a água pelas canelas. Mas novos mendigos 

o aguardam na outra margem (BUARQUE, 1995, p. 93). 

 

 Nesses dois techos, mediados pelo passado turbulento e o presente 

aparentemente calmo de Benjamim, percebemos o quanto a cidade é um fator 

preponderante na realidade das personagens: as duas paisagens presentes nos 



157 
 

 

 

trechos mostram os efeitos da modernização por toda parte: a presença dos 

excluídos, a repressão, a violência, a beleza do chafariz contrastando com a 

inferioridade dos moradores de rua. De fato, como afirmou Otsuka (2001), na pós-

modenidade, 

 

a cidade transformou-se em espaço privilegiado para sua 
observação, pois nela se concentra a cerne da vivência de uma 
série de problemas  novos a que os habitantes responderam de 
maneiras variadas, e estas se refletem na própria diversidade e 
pluralidade de caminhos da literatura recente (p. 14). 

 

 Aposentado e decadente, Benjamim não conseguiu acompanhar a 

modernidade que surge diante de seus olhos: na juventude, como modelo 

fotográfico, estampava capas de revistas com a expressão congelada; no 

presente, precisa trabalhar como modelo/ator, fazendo movimentos e expressões 

diante das câmeras que representam movimentos espontâneos, mas não 

consegue, pois sua expressividade, assim como sua vida, se congelou no tempo. 

Vive sozinho, em uma apartamento cuja paisagem principal é uma pedra. Ele 

vagueia, assim como o personagem de Estorvo, perdido pela cidade. Benjamim, 

portanto, é um fracasso, afetiva, profissional e emocionalmente, uma decadência 

que, em todos os aspectos de sua vida, pode ser atribuída a um forte sentimento 

de culpa em relação a algo que aconteceu em seu passado - a morte/assassinato 

de Castana, a mulher que amava. Anos depois, o protagonista parece ter outra 

chance ao conhecer a jovem Ariela que, pela aparência, logo acredita ser filha de 

Castana, passando a cortejá-la, obsessivamente. A jovem, por sua vez, é tão 

"desconcertada" quanto Benjamim: saiu do interior para tentar a sorte na cidade 

grande, casa-se com Jeovan, policial que sofre um acidente de trabalho e fica 

inválido, e desde então sua vida é trabalhar como corretora numa imobiliária. 

Numa de suas tardes de trabalho, leva um cliente para conhecer um imóvel e é 

violentada por ele; conta o ocorrido ao seu chefe, que por sua vez, conta a 

Jeovan, que manda exterminar o agressor. Desse fato em diante, Ariela passa a 

sentir prazer em narrar, de modo fantasioso, ao marido inválido, as investidas 
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masculinas que sofre no trabalho, e o esposo vinga-se, mandando assassinar 

todos aqueles que ousam chegar perto dela.  

 Benjamim é uma obra de intenso tom sinestésico, visual. A simbologia da 

câmera como caminho articulador do artifício narrativo reforça isso - as 

montagens, os cortes e outros recursos típicos do cinema. O romance trabalha a 

imagem como se fosse um jogo de espelhos, uma profusão de reflexos infinitos, 

com figuras repetidas, duplicadas e reduplicadas à exaustão.  

 O protagonista teve um passado glorioso e ao mesmo tempo trágico na 

década de 60/70; em 80, se aposenta e transforma suas economias financeiras 

em ouro, acreditando viver somente até essa década. Mas Benjamim chega até os 

anos 90, e está, então, com seus 55 anos. É nesse período que conhece Ariela e 

vê sua vida transformada com a chegada da moça - na fisionomia e gestos dela, 

vê voltar à tona todo seu passado com Castana, os bons e os maus momentos:  

 

quando ela acaba de passar, o sorriso não é mais dela, é de outra 
mulher que Benjamim fica aflito para recordar, como uma palavra 
que temos na ponta da língua e nos escapa. Ou como um nome 
que de pronto brilha na memória, mas não podemos ler porque as 
letras se mexem. Ou como um rosto que se projeta nítido na tela, e 
dissolve-se a tela. Benjamim precisaria rever a moça, pedir para 
ela repetir o sorriso e lhe reconstruir a lembrança  (BUARQUE, 

1995, p. 15).       

 

 Desde então, Ariela passa a ser o duplo de Castana, mais jovem, mas com 

o mesmo gestual, beleza e sedução. Ela repete, de modo muito parecido, as 

mesmas ações de Castana no passado. As pessoas com quem ela convive 

também parecem o duplo das pessoas que Castana conheceu no passado. Um 

exemplo disso é a vigilância e proteção do pai de Castana, no passado, e a 

mesma ação do marido de Ariela, no presente. Nesse sentido, como apontou 

Castello (2015, p. 93), Benjamim vive, "sempre fixado na imagem de Castana 
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Beatriz, ele toma Ariela Masé como sua substituta. Entra, assim, em um universo 

no qual as figuras são intercambiáveis e em que a noção de verdade se evapora". 

A obra apresenta-se, portanto, entre outras questões, num jogo duplo, dos 

protagonistas, das ações e de seus personagens; todavia, é um jogo duplo de 

fantasias falsas, fora da noção de "realidade", um verdadeiro simulacro. 

 As obras de Chico Buarque, como já ressaltamos, possuem características 

de uma realidade pós-moderna. Bauman (1998) expõe a essência de uma figura 

predominantemente pós-moderna: o vagabundo. Esse indivíduo não se adapta a 

novidades da sociedade contemporânea, mais veloz, violenta e consumista. Esse 

sujeito agita-se constantemente, sem nunca se habituar à realidade na qual vive. 

Em Benjamim, assim como em Estorvo, essas características se impõem à 

conformação das personagens, fazendo delas autênticos vagabundos pós-

modernos. Vivendo uma existência sem sentido, devastado pelo peso da culpa, 

Benjamim, no passado, arrasta, involuntariamente, sua amada Castana para a 

morte e, no presente, é igualmente arrastado para ela por Ariela. Desse modo, a 

"vingança" é legitimada por ele mesmo que, ao ser fuzilado, no final da narrativa, 

afirma: "tudo se extinguira com a velocidade de uma bala entre a epiderme e o 

primeiro alvo letal (aorta, coração, traqueia, bulbo) e, naquele instante, Benjamim 

assistiu ao que esperava" (BUARQUE, 1995, p. 165). 

 Portanto, inserido na realidade de um mundo pós-moderno, Benjamim 

retrata, como já salientado anteriormente, a herança de uma sociedade que 

procura sobreviver em meio ao caos de um mundo marcado pelos desencontros. 

A única solução, parece, é reagir como o protagonista: viver em um mundo irreal e 

fantástico. Essa recusa do real também aponta para a presença do simulacro na 

narrativa, instaurando uma dubiedade a que podemos chamar de duplo simulacro, 

categoria que estudaremos mais adiante na comparação analítica entre livro e 

filme.     

 Benjamim foi adaptado para o cinema pela brasileira Monique Gardenberg, 

que assinou a direção e roteiro, em 2003, como já aludido neste estudo. No filme, 

as personagens estão “sempre em trânsito”, seus espaços são moventes, há uma 

busca incessante para definir e delinear qual é seu território. As sequências 
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acontecem em flashbacks, mediando o passado e o presente das personagens; a 

fotografia também faz esse movimento, com alternância entre cores opacas e 

cores fortes, entre uma sequência e outra. Em entrevista concedida ao site 

Trópico, Gardenberg (2015, s.p.) afirmou que sua empolgação com a narrativa 

literária fez com que ela não se preocupasse com questões de fidelidade e 

infidelidade. Segundo ela, "o que fiz foi criar cenas, ou modificá-las de forma a 

ajudar o perfeito entendimento da história ou a criar climas, as atmosferas que 

queria que estivessem impregnadas na tela". 

 De fato, na primeira cena do filme, tem-se a visão de Benjamim ainda 

jovem, triste, caminhando por uma estrada deserta, com uma canção ao fundo, de 

letra deprimente e melancólica, ao contrário do início do livro, que começa com 

uma analepse: Benjamim diante do pelotão de fuzilamento, algo que ocorre ao 

final da sua história de vida na narrativa literária. Gardenberg também teve um 

cuidado especial com a representação dos tempos em cada cena, deixando, nas 

imagens do filme, o passado de Benjamim colorido e alegre, enquanto que o 

presente surge opaco e sem cor, como realmente era a vida da personagem. 

Desse modo, a narrativa fílmica buscou mostrar, por meio de suas imagens, o que 

a obra literária apontou, por meio das palavras: a crise existencial do protagonista 

e a dificuldade em lidar com sua vida decadente. O recurso de câmera na mão 

também foi utilizado para filmar o presente, "como se antigamente a gente 

dispusesse de mais tempo, mais calma e hoje tudo fosse mais urgente" 

(GARDENBERG, 2015, s.p), conforme dissemos antes. O freeze (congelamento) 

foi usado muitas vezes durante o filme, não só para chamar a atenção do 

espectador diante de um fato importante, mas também para marcar a locomoção 

das figuras estáticas e como se aquele fato tivesse se eternizado no tempo, como 

no momento em que Benjamim vê Ariela pela primeira vez no restaurante e, nesse 

instante, ocorre um magistral jogo de cena, ligando um silêncio absoluto e o 

congelamento da boca de Ariela, expressando a comoção do protagonista ao 

remeter àquela visão algo que foi significativo em sua vida. 

 O mesmo cuidado com a fotografia - assinada por Marcelo Durst - para 

acentuar as questões temporais do filme, também foi tomado em relação à trilha 
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sonora, escolhida pela própria diretora, juntamente com Beto Ferraz: o clima 

nostálgico da obra é bem intenso, e a música, nesse sentido, pôde aguçar esse 

sentimento - por meio dela, o público é levado pelo clima vivido pela personagem. 

As músicas têm estilos diferentes no filme, tendo sido utilizadas canções dos nos 

60, para dar justamente esse clima de nostalgia, e músicas eletrônicas, como de 

Goldie e Craig Armstrong, para mostrar a modernidade presente na época em que 

vive Benjamim. A música é um elemento de suma importância na linguagem 

cinematográfica, pois ela evoca, muitas vezes, a situação interna das 

personagens, a dinâmica dos pensamentos e até suas ações, funcionando como 

um elo entre o universo interior do indivíduo e o mundo em que ele vive. Acontece, 

portanto, uma ligação forte entre imagens e músicas, como, por exemplo, na cena 

que abre o filme: Benjamim caminha desolado, numa estrada de terra, ao som da 

canção "Twilight time", do grupo The Platters, já sugerindo que a história trata de 

uma desilusão amorosa vivida por aquele indivíduo que caminha só e 

aparentemente a esmo; também quando Benjamim encontra Ariela e volta para 

casa alegre e, no caminho, dança num chafariz ao som de "I'm singing in the rain", 

representando sua alegria por ter (re)encontrado um grande amor.  

 Os elementos espaciais no filme representam a mesma atmosfera da 

cidade híbrida pós-moderna - muitos ruídos, tráfego intenso, ruas e avenidas 

tumultuadas, pessoas de vários estilos e identidades. O espaço fílmico é 

visivelmente ambientando na cidade no Rio de Janeiro, e o apartamento de 

Benjamim se contrapõe às belezas que a cidade sugere: é um local fechado, triste 

e sufocante, e sua vista é contrária à visão perfeita da cidade arejada, pois fica de 

frente para uma pedra, o que aponta para a negação do protagonista em enxergar 

o novo, a claridade, a leveza.  

 Numa das passagens do livro, a pedra parece atrapalhar a perspectiva de 

vida do protagonista: "no momento Benjamim tem a clara noção de que seu futuro 

está amarrado. Insone há várias noites, vê nascer o sol pela sombra do edifício da 

pedra, e sente um aperto na garganta" (BUARQUE, 1995, p. 57). No filme, esta 

angústia, diante da presença da sombra da pedra, parece se extinguir quando 

Benjamim encontra Ariela e vê que o rosto familiar da moça é o mesmo de seu 
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amor do passado: Castana. Em um ímpeto, Benjamim pega em seu armário 

fotografias de seu ex-amor e joga-as pela janela, diante da pedra, que agora 

parece ter outro aspecto - é a perspectiva do novo, de uma nova chance, de um 

novo amor. Esta cena tem forte significado no filme, dando a impressão de que 

Benjamim realmente esqueceu seu passado, mas a pedra, simbolicamente, ainda 

o empata.  .        

 Por fim, tanto na narrativa fílmica quanto na literária, temos o embate crucial 

entre o antes e o agora, entre o passado e presente, que marcaram, de modo 

único, a vida da personagem Benjamim. Se, assim como afirmou Pellegrini (2003), 

a diferença entre literatura e cinema é que a primeira se faz com palavras e a 

segunda se faz com imagens, a adaptação cinematográfica de Benjamim foi muito 

bem sucedida, pois conseguiu, em imagens, transmitir aquilo que Chico Buarque, 

magistralmente, soube conduzir em palavras.      

 A soma entre a culpa e a incapacidade de transformar o mundo é um dos 

possíveis sentidos da obra, o que é representado de modo singular no filme. A 

narrativa fílmica acentuou ainda mais essa e outras questões do romance, como a 

representação da perda de referências e a (des)identidade das personagens, 

sobretudo do protagonista. As cenas que foram eleitas para este estudo 

demonstram, no livro e no filme, o quanto a personagem principal, Benjamim 

Zambraia, age em consonância com o espaço degrado em que vive - a 

transformação presente nas duas décadas em que o protagonista viveu, marca, de 

modo singular, sua existência. Nas narrativas aqui analisadas, o começo da obra é 

seu próprio fim, simbolizando uma circularidade espaço-temporal própria de nossa 

contemporaneidade pós-moderna. Portanto, se uma das intenções do livro 

Benjamim é demonstrar o quanto a experiência de viver em uma época 

conturbada - onde o sujeito não se encaixa e, por isso, acaba perdendo sua 

identidade - pode levá-lo à anulação de sua própria existência, passando a viver 

um verdadeiro simulacro, o filme também conseguiu, à sua maneira, alcançar tal 

objetivo. 
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 Conforme já aludido neste trabalho, nossa análise comparativa entre  livro e 

filme destaca o conceito de simulacro, formulado por Jean Baudrillard, nas obras 

em questão. O enredo da narrativa romanesca envolve tempos, espaços, 

acontecimentos e personagens que se misturam em um movimento contínuo de 

"verdades" e "falsidades", apontando, constantemente, para um conjunto de 

simulacros. Em Simulacros e Simulação (1991, p. 8), Baudrillard afirma que, na 

sociedade contemporânea, ocorre a simulação de todas as coisas, havendo uma 

fuga, em razão de questões ligadas às necessidades pós-modernas, de tudo 

aquilo que é real:  

 

o real é produzido a partir de células minituarizadas, de matizes e 
de memórias, de modelos de comando – e pode ser reproduzido 
um número indefinido de vezes a partir daí. Já não tem de ser 
racional, pois já não se compara com nenhuma instância, ideal ou 
negativa. É apenas operacional. Na verdade, já não é o real, pois 
já não está envolto em nenhum imaginário. É um hiper-real, 
produto de síntese irradiando modelos combinatórios num 
hiperespaço sem atmosfera. 

  

 O autor reforça o que chama de simulacro, espécie de representação da 

realidade, fenômeno ligado à mídia na sociedade pós-moderna. Baudrillard (1985) 

defende sua teoria afirmando que, ironicamente, nossa era é marcada por 

símbolos que tem mais representatividade que a própria realidade. Desse modo, 

ocorre o processo de simulações, alegorias que falseiam a realidade e que, ainda 

segundo o autor, exerce mais fascínio sobre as pessoas do que a própria 

realidade. O filósofo atribui isso a fatores como a crescente globalização e a 

invasão midiática e virtual na vida das pessoas. Além disso, esse mundo 

simulado, vivido por todos, faz com que as pessoas acreditem que são donas de 

seu destino, levando-as a viver uma falsa ilusão do real. Para o autor, a 

informação, qualquer que seja o seu conteúdo, tem sempre a função de manter as 

massas sob controle e 

 

em vez de transformar a massa em energia, a informação sempre 
produz mais massa. Em vez de informar como ela pretende, isto é, 
dar forma e estrutura, neutraliza sempre mais o "campo social", 
cria cada vez mais massa inerte impermeável às instituições 
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clássicas do social, e aos próprios conteúdos da informação 
(BAUDRILLARD, 1985, p. 26). 

  

 Com os avanços tecnológicos do século XXI e o novos aparatos da 

informação/comunicação, as pessoas passam, involuntariamente,  a conviver com 

uma variedade de signos, imagens e palavras, ocorrendo um verdadeiro 

"estonteamento" comunicacional. Esses símbolos, muitas vezes, são simulações 

do que realmente é a verdade de fato. O apelo à imagem passa a constituir o 

mundo:  

   

por toda parte, hoje em dia, é preciso reciclar os detritos, os 
sonhos, os fantasmas; o imaginário histórico feérico, lendário das 
crianças e dos adultos é um detrito, o primeiro grande resíduo 
tóxico de uma civilização hiper-real. A Disneylândia é o protótipo 
dessa função nova no plano mental [...] As pessoas já não se 
olham mas existem institutos para isso. Já não se tocam, mas 
existe a contactoterapia. Já não andam, mas fazem jogging etc. 
Por toda a parte se reciclam as faculdades perdidas, ou o corpo 
perdido, ou a sociabilidade perdida, ou o gosto perdido pela 
comida. Reinventa-se a penúria, a ascese, a naturalidade 
selvagem desaparecida: natural food, health food, yoga 
(BAUDRILLARD, 1991, p. 22). 

 

   Como já citado neste trabalho, a contemporaneidade contesta todas as 

verdades prometidas pela modernidade, questiona as ciências, as grandes 

narrativas, como já assinalou Linda Hutcheon (1991, p. 26): "muitas vezes as 

convenções fictícias ou ilusionistas da arte são reveladas com objetivo de desafiar 

as instituições nas quais encontram abrigo". O mundo atual, sobretudo, se 

transformou também nessa distorção da realidade - como teoriza Baudrillard, o 

que entra em questão, com a profusão de informações na sociedade atual, é a 

real significação do valor de todas as coisas e não somente de suas 

representações. A vivência dessa "irrealidade" é uma delirante relação do real 

consigo mesmo, mas ainda não é viver a realidade de fato, é sua negação, por 

meio do simbólico. Essas e outras questões formuladas por Baudrillard estão 

presentes de modo pertinaz no cotidiano da personagem Benjamim e em suas 

relações com as pessoas, com a cidade, com a profissão e consigo mesmo, como 

veremos na análise comparativa entre livro e filme que apresentaremos a seguir.       
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3.3.1. O esconderijo 

 Tratando das personagens de ficção, Brait (1987, p. 70) lembra que “os 

recursos selecionados pelo escritor para descrever, definir, construir os seres 

fictícios que dão a impressão de vida chegam diretamente ao leitor através de 

uma personagem”. Em um romance, por exemplo, a caracterização, os atos e os 

pensamentos de uma personagem podem ser descritos de modo minucioso pelo 

autor. O que dizer, a esse respeito, quando se trata de um filme - em vez de um 

romance - e de um diretor - em vez de um autor? Considerando que, de acordo 

com Robert Stam (2000), na narrativa literária encontramos personagens e na 

narrativa fílmica encontramos intérpretes, cumpre ainda perguntar: como seria a 

adaptação dessa personagem para uma película cinematográfica?  

 Embora nosso trabalho trate do espaço citadino especificamente, 

consideramos importante realçar também algumas características das 

personagens, já que elas são, quase sempre, diretamente influenciadas pelo 

ambiente em que circulam. Não é diferente com Benjamim, que é uma 

personagem bastante insegura em relação ao meio em que circula. Portanto, 

nosso estudo se pautará no espaço abordado na obra, embora outras questões 

direta e indiretamente ligadas a ele sejam igualmente significativas, tanto para 

diferenciá-lo quanto para realçá-lo ou caracterizá-lo. Afinal, como apontou Borges 

Filho (2007, p. 17), 

 

ao analisarmos um espaço qualquer, por exemplo, casa, navio, 
escola, etc., não podemos nos esquecer dos objetos que 
compõem e constituem esse espaço e de suas relações entre si e 
com as personagens e/ou narrador. Continente, conteúdo e 
observador são partes integrantes de uma topoanálise, pois é a 
junção desses três elementos que forma o que se entende por 
espaço. Ao analisarmos o quarto, devemos ter em mente que os 
objetos nele presentes, mesmo os mais íntimos, devem ser objeto 
de reflexão. 
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 No capítulo 2 do romance, após notar Ariela em um evento de vendas de 

carros e ao vê-la sair correndo, Benjamim a segue e avista a moça fazer o mesmo 

percurso que fez Castana Beatriz, a mulher de sua vida, no passado. Há vinte e 

cinco anos, ele seguiu Castana e acabou, sem querer, entregando o esconderijo 

dela para a polícia, que a procurava, falha que ocasionou sua morte. Ao seguir 

Ariela, os flashes do momento em que perseguiu Castana vão surgindo na cabeça 

de Benjamim. Chamaremos esta cena de "O esconderijo".  

 

Romance (p. 50) 

Benjamim avança quatro quadras, olha à esquerda e não avista Ariela. Gira no 
centro da encruzilhada, e a placa "Rua 88" só contribui para desorientá-lo. No 
entanto ele poderia apostar que é esta a mesma rua, quase deserta há vinte e 
cinco anos, onde viu Castana Beatriz correndo com as sandálias nas mãos e os 
pés meio embicados para dentro. Benjamim nunca mais andou por este bairro, e 
desconhecia as fileiras de edifícios com fachadas de espelho que foram 
construídos em ambos os lados da rua, de forma que uns refletem os outros e 
vice-versa indefinidamente. Na perspectiva de Benjamim os edifícios formam 
duas muralhas esplêndidas, que no confronto se anulam. E a rua 88 resulta 
ainda mais vazia do que era antes, porque polida da areia, do capim, das coisas 
todas. Assim como o objeto da memória paga aos poucos seus contornos, a rua 
88 reduz-se ao que dela recordava Benjamim: o sobrado verde-musgo onde 
Castana Sumiu para sempre. Agora ele enxerga Ariela descalça a caminho do 
sobrado, descobre-se repetindo os passos com que então partiu atrás de 
Castana Beatriz, apenas um tanto mais lentos, como se a reprodução exata de 
cada movimento cobrasse um tempo extra. Só não perde terreno porque Ariela, 
correndo para a armadilha, também não o faz como o mesmo desassombro de 
Castana Beatriz. O próprio sobrado verde-musgo, se comparado à primeira vez 
em que Benjamim o viu, hoje parece mais vagaroso, dentro de sua imobilidade.           

  

 Este capítulo é importante, pois aponta para o clímax/desfecho da trama, 

apontando o motivo de Benjamim viver tão estagnado no tempo: a questão 

amorosa mal resolvida de seu passado e a delação do esconderijo de sua amada. 

Sua culpa se acentua ao seguir Ariela e ver que ela faz o mesmo percurso da 

suposta mãe, assassinada no passado, por conta da mesma perseguição de 

Benjamim. No livro, o acontecimento é narrado em terceira pessoa, contando a 

lembrança de Benjamim e o choque entre presente e passado. No filme, a cena 



167 
 

 

 

acontece com alternância de cores e paisagens, justamente para mostrar que se 

trata de dois tempos, e as intérpretes aparecem no mesmo espaço percorrido por 

Benjamim, Castana e Ariela. O elemento cor é essencial para o entendimento da 

cena: a mudança de tons, do opaco para o colorido, em tomadas rápidas, revela-

se muito apropriada ao filme, já que, como apontou Brasil (1967, p. 74), "a cor não 

foi posta gratuitamente no cinema, apenas para deleitar a vista do espectador com 

paisagens bonitas ou cenas simplesmente tecnicoloridas. Todos os recursos 

técnicos postos a serviço da sétima arte podem ter uma função orgânica num 

gênero que se exprime, antes de tudo, através da imagem".  

   

 

Narrativa fílmica (41min34s – 42min19s) Plano de 
imagem 

Local 
 

Benjamim vê Ariela em um evento numa 
concessionária de carros. Ela sai correndo, ele 
a segue até um bairro aparentemente 
periférico, com chão sem asfalto, com areia e 
capim em volta, e, ao fundo, mais distante um 
bairro mais central, com prédios altos e claros. 
Há material de construção espalhado por toda 
rua, dando aspecto de local abandonado.  
 
A cena se alterna entre Benjamim, 
aparentemente curioso e assustado no 
presente, seguindo Ariela, que corre, 
apressada, e Benjamim no passado, seguindo 
Castana, com aspecto de curiosidade e 
desespero. As cores também se alternam 
entre um passado mais colorido, e um 
presente de cores esbatidas e opacas. Os 
gestos também se repetem, com Benjamim 
escondendo-se, o tempo todo, para que tanto 
Castana quanto Ariela não o vejam, as duas 
tirando as sandálias, ao sair do asfalto e entrar 
na estrada de areia. Em ambos os tempos o 
espaço é de um terreno baldio, com 
construções deterioradas. No presente, já se 
avista alguns prédios, ao fundo e próximo 
dele.  Porém a rua continua com aspecto de 
abandono.       

Plano geral 
Plano 
americano 
 
 
 
 
 
 
Primeiro plano 
 
 
Plano geral, 
primeiro plano, 
pano americano 
(os planos se 
alternam, de 
acordo com os 
flashes das 
lembranças) 

Concession
ária 
Rua 

        Fonte: elaborado pela autora 
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 Cenas 1 a 5 

 

 

Cenas 1 e 2: Ariela corre (em plano americano), enquanto Benjamim a segue (em primeiro plano). 
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Cena 3: Benjamim, jovem, alternando com Benjamim atual, com o mesmo aspecto curioso e 
assustado, seguindo Castana (primeiro plano). 
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Cenas 4 e 5: As cenas se alternando entre presente e passado. A diferença dos tempos é marcada 
pelos trajes e aparência física das personagens e pela tonalidade das imagens, ambas em plano 
geral.  
   

  

 O tempo presente, narrado com flashes do passado, é comum numa 

narrativa literária, mas parece sempre complicado adaptar esse tipo de narração 

para outro meio, como um filme, por exemplo. É o caso desta cena, em que a 

marca nostálgica da narrativa literária é acentuada, no filme, pela mudança de cor, 

mudanças espaciais/locais (indicativas do tempo transcorrido) e aspectos das 

personagens; as cores claramente expressam uma simbologia para a vida de 

Benjamim: a incoerência entre um passado feliz e um presente cheio de culpa, 

tristeza e solidão. A perseguição de Benjamim também é acompanhada por uma 

música instrumental com tom de suspense, reforçando o que Chico Buarque deixa 

entender nesse capítulo da obra: há algo misterioso e obscuro no passado de 

Benjamim que aconteceu nesse mesmo local da cena. O recurso sonoro, num 

filme, pode acentuar a sensação que a narrativa literária transmite por meio de 

símbolos e metáforas. Segundo Hutcheon (2013, p. 95),  
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a música expressa o ritmo das emoções ao mesmo tempo que a 
linguagem as nomeia: a mistura de música com palavras, do 
temporal com o espacial, do geral com o particular,  deveria 
teoricamente resultar numa imagem mais satisfatória do universo 
mental do que a projetada por cada qual isoladamente. 

 

 Por se tratar de uma cena externa, que mescla presente e passado, é 

interessante notar como cada obra abordou, à sua maneira, da questão do 

espaço: no livro, Chico Buarque (1995, p. 50) ironiza, de certo modo, a arquitetura 

pós-moderna, quando narra os novos prédios construídos no local após vinte e 

cinco anos: "as fileiras de edifícios com fachadas de espelho que foram 

construídos em ambos os lados da rua, de forma que uns refletem os outros e 

vice-versa indefinidamente. Na perspectiva de Benjamim os edifícios formam duas 

muralhas esplêndidas, que no confronto se anulam". Os prédios construídos com 

seus espelhos vistosos são tão reflexos deles mesmos que acabam se invalidando 

- esse é o sentimento de Benjamim, para quem o presente não tem cor, não tem 

graça, sendo apenas reflexo do passado. Esse conjunto de prédios espelhados, 

além disso, sugerem a ocorrência de uma espécie de mise en abyme, ou seja, 

essa sucessão de prédios que, por serem um reflexo do outro, formam simulacros 

contínuos, cópias deles mesmos, sendo que nenhum deles, por fim, possui uma 

identidade própria. 

 No filme, o que vemos nessa cena é um espaço marcado por um aparente 

abandono e um progresso próximo, com prédios e sinais de cidade grande ao 

fundo (cena 1). Há também o choque entre essas paisagens: o passado que, para 

Benjamim, tem mais beleza sem os prédios espelhados, e o presente, com o 

ecletismo arquitetônico que se impõe. Como já apontou Pellegrini (2008, p. 33),  

 

a esses aspectos da cidade tradicional, recuperados por um 
realismo seco ou por outro tipo de memória nostálgica ou 
sonhadora, surgem cidades imaginárias, libertas de qualquer 
marca identitária, em que a multiplicidade de representações ou a 
desrealização dos espaços cria um contexto globalizante, 
desterritorializado, contrário ao localismo original e histórico, 
estabelecendo uma espécie de presente eterno, na medida em 
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que são não-lugares, não-território são "todas as cidades, a 
cidade". 

     

 A ironia está presente na indiferença de Benjamim, que não se importa com 

a beleza e imponência dos prédios majestosamente espelhados, os quais também 

podem representar o status pós-moderno, caindo, consequentemente, no vazio 

ou, como sugere a narrativa literária, na anulação do protagonista. É o império do 

simulacro, onde a aparência e a imposição da beleza prevalecem mais que a 

essência. De fato, para Baudrillard (1990, p. 24), as formas contemporâneas 

perderam o seu sentido: 

 

a maioria das imagens contemporâneas, vídeo, pintura, artes 
plásticas, audiovisual, imagens em síntese, é literalmente imagens 
em que não há nada para ser visto, imagens sem vestígios, sem 
sombra, sem consequências. O que se pressente é que, por trás 
de cada uma, algo desapareceu (p. 24). 

 

 Ainda sobre o aspecto arquitetônico, Benjamim cita, o tempo todo, na obra 

literária, o sobrado verde-musgo e a rua 88; no filme, há uma redução, não se 

apontando nem a casa especificamente, nem o nome da rua, porém é 

interessante ressaltar que a ambientação e o clímax são o mesmo: local 

aparentemente abandonado, o esconderijo, a fuga e a perseguição. A cor verde 

musgo não poderia passar despercebida também, pois é uma metáfora do 

militarismo; no filme, a tonalidade está representada na roupa de Castana (cena 

5), fuzilada pela perseguição do regime militar da época em que vivia. Benjamim 

também pensa que o sobrado verde "perece mais vagaroso, dentro da sua 

imobilidade" (BUARQUE, 1995, p. 50), marcando um tempo pós-utópico que a 

contemporaneidade provoca na personagem. O verde, enfim, pode representar a 

esperança, algo que Benjamim reencontra ao ver Ariela, buscando alcançar a 

expiação de sua culpa pela morte de Castana e, quando é atraído 

involuntariamente por Ariela para a morte, sua redenção.   

 A insistência de Benjamim em ver Castana, projetada em Ariela, é temática 

constante no livro; no filme não é diferente, com as personagens interpretadas 

pela mesma atriz. Essa obsessão de Benjamim por Ariela demonstra a tentativa 
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de reconstruir sua vida por meio do passado, já que ele vê as cenas, os gestos, os 

lugares e a mesma mulher que ele amou no passado, agora "reconquistada" no 

presente, se repetirem insistentemente. Na tentativa de reviver tudo aquilo que 

ficou na lembrança da juventude, Benjamim constrói uma vida paralela, tornando-

se um simulacro dele mesmo. Essa "multiplicação" faz com que Benjamim viva 

sob o efeito perverso da abundância de imagens e informação, mais uma 

consequência daquilo que Marc Augé (1994a) denomina superabundância 

espacial.      

 No capítulo 6 do livro, Benjamim aguarda a vinda de Ariela, a quem havia 

convidado para viver com ele; nesta passagem, há a uma indecisão de Ariela: ao 

pensar se aceita o convite ou não, ela perambula pela cidade em busca de uma 

resposta para ela mesma. Enquanto isso, Benjamim a espera, ansioso. Esse 

capítulo também é marcado por flashbacks: enquanto aguarda Ariela, Benjamim 

relembra quando, em sua juventude, passou três anos procurando, 

incansavelmente, o paradeiro de Castanha Beatriz. Nessa volta ao passado, 

Benjamim recorda quando, ainda jovem, foi chamado pelo pai de Castana para 

ouvir um pedido dele: que não a procurasse mais, pois ela estava sendo 

monitorada por seus perseguidores. Este capítulo é acentuado pelo próprio 

desfecho que se espera da trama, pois logo que sai da casa do pai de Castana, há 

o choque de Benjamim ao se deparar com a realidade das ruas, pois a cidade 

passava, na época, por uma forte repressão do regime ditatorial. Chamaremos 

esta cena de "A procura".  

 
 

3.3.2. A procura  

 

Romance (p. 140-141) 

   Castana Beatriz foi a única a saltar do ônibus num ponto deserto, junto a uma 
painel de madeira apodrecida com vestígios do anúncio de um loteamento. Partiu 
ligeira mas não muito, o queijo erguido, por um esboço de rua no meio do areal. 
Benjamim dispensou Barretinho, que de qualquer jeito não se arriscaria a atolar 
naquele terreno, e rastreou Castana Beatriz à distância de um grito. Ao suplantar 
uma pequena duna, pressentiu a situação propícia para um encontro 
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confidencial, na realidade, já se convencera de que era ela, consciente de sua 
presença, quem o guiava para o retiro seguro. Viu-a parar, exibir seu perfil, 
descalçar-se, e quando ela percutiu uma sandália com outra, parecia bater 
palmas para apressá-lo. Mas logo começou a correr com as sandálias na mão, e 
correndo atrás Benjamim vislumbrou o sobrado verde-musgo, camuflado entre 
duas amendoeiras. Sob a marquise do sobrado viu um vulto, e ia alertar Castana 
Beatriz, ia alcançá-la num grito, quando reconheceu o Professor Douglas:e 
entraram os dois no sobrado, cujas chaves ela custou a catar na bolsa 
abarrotada. Benjamim deteve-se e compreendeu que Castana Beatriz se 
atrasara para um compromisso. Considerou porém que o dia estava ganho, 
porque aprendera o caminho e teria novas oportunidades de voltar àquele local. 
Bateu em retirada, e chegando à duna viu assomarem do outro lado duas 
cabeças, a do Barretinho e a de um indivíduo de barba cortada rente, que no 
primeiro instante tomou por um mecânico. A seguir atentou para uma camisa 
pólo, sua barriga inchada, seu cinturão de couro, sua calça de brim e a 
metralhadora que trazia pendurada na mão direita. No topo da duna, o indivíduo 
requisitou os documentos de Benjamim, sem lhe apontar a metralhadora. 
Requisitou com civilidade, mas entre os dedos suados de Benjamim a carteira 
crocodilo escorregava feito um sabonete. O indivíduo folheou os papéis de 
Benjamim com uma só mão, à maneira de jogador de pôquer e devolveu falando 
"muito obrigado". Virou-se para o Barretinho, a quem chamou de Zilé, e ordenou-
lhe que deixasse Benjamim em casa. Pelo canto do olho, Benjamim relançou os 
homens que convergiam de pontos esparsos para o sobrado verde-musgo. 
Antecipou-se ao Zilé em direção ao táxi, sentou-se no banco traseiro e fechou a 
janela, como medo de ouviu o início do tiroteio. Dali ao alargo do Elefante foram 
trinta minutos, durante os quais Zilé não disse palavra. Em casa, Benjamim 
sentou-se defronte ao telefone, neste tamborete em que hoje se encontra. Assim 
como o fita hoje, fitou o telefone durante longo tempo, sabendo, como sabe hoje, 
que ele não tocaria; nem precisava tocar porque, à força de ser fitado, o aparelho 
trazia embutida a notícia. Da mesma forma que hoje, depois de arrancar o fio da 
parede, Benjamim leva o fone ao ouvido e ainda é capaz de escutar a voz de 
Ariela: "não faz mal".      

 

 No filme, a sequência de acontecimentos não ocorre exatamente como no 

livro: no trecho acima citado, a adaptação privilegiou, de modo dramático, o 

encontro entre Benjamim e o doutor Campoceleste e sua volta para casa, na 

juventude. No livro, há ainda a lembrança das visões de Benjamim convivendo 

com a repressão da década de 60 e sua tentativa de "clarear" o presente com a 

chegada de Ariela.  Benjamim, à espera da moça, relembra o quanto procurou por 

Castana, que ele acredita ser a mãe de Ariela, e no fim do encontro com doutor 

Campoceleste, lemos: “e hoje, ao percorrer uma rua já percorrida no passado, 
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Benjamim Zambraia tem do passado uma impressão tão nítida, que a atual 

paisagem mais lhe parece uma reminiscência” (BUARQUE, 1995, p. 137).  

 Esse trecho do livro é representado de modo muito expressivo no filme: 

assim que Benjamim sai da casa do doutor Campoceleste, vai para sua própria 

casa e testemunha, no caminho, a repressão policial - há um embate entre o povo 

protestando nas ruas e a truculência da polícia. Notamos, mais uma vez, tanto na 

temática da obra quando na adaptação do filme, a inquietação constante de 

Benjamim e seu passado mal resolvido, com várias sequências intercaladas - em 

ambos (filme e livro) -, entre as lembranças do passado e as do presente da 

personagem, demonstrando a incapacidade do protagonista em reagir aos 

acontecimentos. Esse fato confirma o que dissemos acima, acerca da 

caracterização da personagem em ambos os suportes analisados, como 

personagem tipicamente pós-moderna. Na narrativa literária, temos, o tempo todo, 

a impressão de que há uma "câmera fora dele filmando seus movimentos" 

(MELLO, 2010, s.p.), fato que o filme consegue transmitir com precisão, pois as 

sequências de cenas foram elaboradas a partir desse mesmo prisma.  

 

Narrativa fílmica (1:16min49s – 1:22min24s) Plano de 
imagem 

Local 
 

Benjamim, ainda jovem, sai da casa do pai de 
Castana Beatriz. Há um corte de cena para 
Benjamim em meio à repressão policial na 
rua, no momento em que avista Castana 
Beatriz e o prof. Douglas, seu amado, lutando 
contra a repressão, ao lado de outros jovens. 
Benjamim tenta falar com Castana, mas é 
pego por policiais. Castana chama por 
Benjamim e ele chama por ela. Há outra 
mudança de cena, já com Benjamim  em 
frente a um cinema, falando com o taxista: 

Barretinho, me espere ali na frente que vou 
procurar aqui. 
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Primeiro plano 
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O taxista sai, Benjamim parece procurar por 
Castana, desconfiado.  

Em seguida, outra mudança de cena: uma 
paisagem parada e a chegada de um ônibus, 
dele desce Castana. Ela caminha, 
discretamente, com a bolsa e um livro 
vermelho na mão. Em seguida, na mesma rua, 
para o táxi de Benjamim, que se dirige ao 
motorista e diz:  

Benjamim: Pode ir, Barretinho. Para voltar eu 
me viro. 

Inicia uma música, com tom misterioso. 
Benjamim segue Castana, que anda mais 
apressada. A paisagem é de um local 
aparentemente abandonado, com poucas 
construções e alguns matos espaçados. Em 
seguida, uma câmera em contra plongée 
capta o prof. Douglas, olhando no seu relógio, 
Castana aparece e o abraça, apressados, 
entram em casa.  

Benjamim os vigia atrás de uma árvore. O 
casal entra no imóvel.  

Ao voltar, Benjamim esbarra com prováveis 
policiais armados e o taxista, Barretinho, 
olhando, em a certa distância. Um policial 
ordena a Benjamim: 

Policial: Seus documentos, por favor! 

Benjamim mostra a carteira, nervoso. Os 
policiais verificam enquanto Benjamim olha 
um lado e outro; entra a cena de Castana e o 
amado se abraçando.  

Castana: Pensei que nunca mais fosse te ver.  

Os policiais dispensam Benjamim, o 
agradecem, e um deles ordena ao taxista: 
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Policial: Zilé, deixe-o em casa.  

Volta para os outros colegas e grita: 

Policial: Podem vir, e seguem em direção ao 
imóvel em que está o casal. 

Nesse momento, a câmera, em contra 
plongée, mostra um carro militar e vários 
homens armados saindo dele e correndo em 
direção ao sobrado. Nela, o prof. Douglas diz 
a Castana: 

Professor Douglas: Vem, vou te mostrar uma 
coisa. 

O táxi arranca, com Benjamim nele. Os 
policais arrombam a porta. Prof. Douglas 
mostra um brinquedo para Castana e grita: 

Castana: Minha filhota! O prof. faz sinal de 
"silêncio" para ela, eles vão em direção a 
outro cômodo, para abraçar a criança e os 
policais entram e gritam: 

Policial: Parados! 

Prof. Douglas tenta esconder Castana atrás 
dele. Uma moça protege, escondida, a 
criança, que chora. Enquanto isso, rufam 
balas de metralhadora e barulho de sirenes.  

A cena muda para a casa de Benjamim, onde 
ele entra, atônito, se olhando num espelho. 
Chorando, ele se arrasta pelas paredes 
enquanto toca uma música fúnebre. Ele olha 
para o espelho, grita e atira um objeto, 
quebrando parte dele. A imagem de Benjamim 
parece turva, no espelho com uma parte 
quebrada, dividindo a imagem dele ao meio.  

A câmera corre para fora do espelho e capta 
Benjamim sem o reflexo que chora deslizando 
pela parede da sala. Enquanto ele chora, 
surge o choro de um bebê, aparece o filho de 
Castana sendo consolado por uma moça, que 
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estava escondida com ele na casa, quando os 
pais foram fuzilados.  

Ao som do choro da mulher e da criança, 
surge a imagem de Benjamim, já velho, em 
casa, próximo a um retrato seu, ainda jovem, 
segurando uma echarpe vermelha, que foi de 
Castana e limpando suas lágrimas com ele.  A 
câmera faz um travelling para o rosto de 
Benjamim, chorando angustiadamente. 

 
 
Plano geral 
 
 
Primeiríssimo 
plano 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Cenas 6 a 16  
 

 
Cena 6: Castana Beatriz protesta na rua contra a repressão vigente no país, juntamente com outros jovens 
da época (plano de conjunto). 
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Cena 7: Benjamim, jovem, é repreendido, juntamente com outros jovens, por policiais ao tentar falar com 
Castana (plano de conjunto).  
 
 

 
Cena 8: Castana Beatriz chega discretamente, de ônibus, até o esconderijo onde vivia com seu 
amado, o Prof. Douglas (plano médio).  
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Cena 9: Benjamim, jovem, segue Castana Beatriz de táxi e chega até o local em que ela se 
escondia (plano médio). 
 
 

 
Cena 10: Castana Beatriz chega ao sobrado e encontra seu amado (câmera em plongée). 



181 
 

 

 

 

 
Cena 11: Benjamim, jovem, é encontrado por supostos policiais que o seguiam, para descobrir 
onde se escondia Castana Beatriz (plano de conjunto).  

 



182 
 

 

 

 

 
Cena 12, 13 e 14: Benjamim, jovem, ao descobrir que entregou Castana Beatriz e seu amado, 
chega em casa, arrependido, chora, se olha no espelho e o quebra (plano americano).  
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Cena 15 e 16: Benjamim, agora mais velho, chora ao lembrar do momento no passado, limpa as 
lágrimas com uma echarpe que foi de Castana Beatriz (plano geral e primeiríssimo plano). 
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 Ainda neste capítulo do livro, as lembranças de Benjamim são cada vez 

mais difusas: a possibilidade de rever seu passado e livrar-se da culpa é algo 

obsessivo em sua mente, como na passagem em que ele se lembra da ocasião 

em que, ainda jovem, sob o efeito do pedido de doutor Campoceleste, passou 

cerca de um mês trancado em casa; ao sair, pediu a um conhecido taxista 

(Barretinho) - o mesmo motorista que costumava atender seus pedidos anteriores, 

como quando o levara a uma praça onde tinha avistado Castana - que o levasse 

ao cinema. Lembra-se também das vezes em que saia na rua e passava pela forte 

repressão policial (cenas 6 e 7), no meio do tumulto, prisões e violência. O filme 

acentua essa confusão do passado, ainda presente na memória de Benjamim, 

com a câmera em quick motion, causando um frenesi com a cena e as lembranças 

do velho Benjamim. Numa narrativa não linear, esse momento é intercalado com a 

espera de Benjamim por Ariela, o qual lamenta o fato de não ter uma secretária 

eletrônica para saber se foi procurado enquanto esteve ausente. Em meio às 

lembranças, recorda-se do dia em que avistou Castana: “ela surgia de repente, 

por detrás de um caminhão, e entrou decidida na agência dos correios. Benjamim 

olhou os pedestres, que não o olhavam, olhou a cabine da polícia, abandonada, 

mergulhou no táxi e mandou Barretinho ligar o motor” (BUARQUE, 1995, p. 139). 

 O ônibus em que está Castana é seguido pelo táxi (cena 8 e 9) e, para 

surpresa de Benjamim, ela encontra, em frente a um sobrado, o professor Douglas 

(cena 10), intelectual de esquerda, procurado pela ditadura. Benjamim os avista 

de longe e guarda o local para voltar e ver Castana outras vezes, porém, ao sair, 

se depara com dois homens, supostamente policiais, que o revistam e mandam o 

taxista (Zilé) o levar para casa (cena 11).  

  No filme, as sequências de cenas acima transcritas foram compostas por 

adições e reduções: há uma redução, por exemplo, da cena em que Benjamim, 

procura Castana: diferentemente do que ocorre no livro, o espectador assiste ao 

momento em que o taxista leva Benjamim ao cinema, mas não àquela em que ele 

passeia com o protagonista na praça; em seguida, há uma mudança de cena onde 

já aparece Castana descendo do ônibus e Benjamim seguindo-a, no táxi. A 
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imagem seguinte já obedece totalmente à sequência do livro: Benjamim vendo, à 

espreita, o encontro entre Castana e seu amado; ao virar as costas, ele encontra 

os policiais (cena 11), que pedem seus documentos e o mandam embora, também 

chamando o taxista de Zilé, assim como no livro. A construção de toda a cena é 

envolta por uma música num tom de suspense, a câmera alterna entre primeiro 

plano (Castana e Prof. Douglas) e primeiríssimo plano com travelling (Benjamim), 

dando a este último uma impressão de descoberta: Benjamim acabara de saber 

onde os amantes se escondiam. Nesse momento há uma adição no filme, que se 

fez fundamental para a compreensão do espectador: o casal tinha um filho, e a 

criança é representada nos braços de uma amiga (diferentemente do livro), com o 

mesmo casal levando um brinquedo até ela; nesse momento, entra a polícia e 

ouve-se, apenas, o disparar das armas. 

 Na sequência do romance, após o episódio acima relatado, é narrado 

Benjamim sentado, em frente ao telefone, aguardando a notícia da morte de 

Castana, no passado, e aguardando a ligação de Ariela, no presente. Passado e 

presente se encontram, e Benjamim continua esperando a "mesma mulher", na 

expectativa angustiante de realizar o que não foi possível na juventude. A projeção 

de Castana em Ariela mostra o quanto Benjamim vive numa realidade simulada e 

não real, a partir de seu passado, como também faz desse simulacro a vida delas. 

A vida irreal construída por ele é projetada também na vida de Ariela, já que ele 

acredita ser a moça uma "nova Castana" - a isso, mais uma vez, damos o nome 

de duplo simulacro. Conforme aponta Baudrillard (2005, p. 66), sobre o homem 

que vive na falsa realidade imposta pelas questões contemporâneas,   

 

conosco e com todas as nossas ações, o mundo nunca mais será 
real, original, e [...] desde agora tudo está fadado à maldição da 
tela, à maldição do simulacro. Estamos num mundo onde a função 
essencial do signo consiste em fazer desaparecer a realidade e ao 
mesmo tempo colocar um véu sobre esse desaparecimento.  

 

 É o que parece acontecer com Benjamim, um sujeito traumatizado, que 

tenta recusar sua real e angustiante existência, negando o que aconteceu no 

passado. Agora ele quer reverter essa verdade, simulando um presente feliz e 
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procurando reaver, de modo alucinante, o que não foi conquistado no passado 

frustrante.    

 O filme fez uma adição fundamental nessa passagem no livro: após levar, 

inadvertidamente, os supostos policiais ao esconderijo de Castana e seu amante, 

Benjamim volta para casa, tranca a porta e se vê no espelho, desesperando-se e 

passando a chorar e gritar (cenas 12, 13 e 14): nesse momento, a câmera é 

centralizada em frente ao espelho, levando o espectador - do mesmo modo que 

Benjamim - a se ver diante dele, e ter a mesma sensação de culpa que sente a 

personagem responsável pela morte da mulher que amava. O espelho fica turvo, 

embaçado, sujo, e a câmera projeta, lentamente, ainda através do espelho, 

Benjamim atirando alguns objetos e o deixando em pedaços, assim como ele 

próprio devia se sentir. O espelho fica estilhaçado, reproduzindo metaforicamente 

tanto o efeito produzido nos corpos fuzilados quanto a condição emocional e 

psicológica de Benjamim, tomado pela dor e pela culpa. A câmera, ainda através 

do espelho, ora nítido, ora turvo, reflete Benjamim: ambos estão "quebrados" em 

vários pedaços; com um giro panorâmico para a direita, a câmera mostra o 

protagonista, agora sem a imagem do espelho, sofrendo, atirado ao chão. A 

câmera volta ao plano geral e, nesse momento, vemos que as cores do quarto são 

vermelho e branco: guerra e paz, tudo ou nada: a cena é sonorizada por uma 

música típica da juventude dos anos 60 e, na sequência, por um choro de bebê. 

Há um corte, trazendo Benjamim para o presente, na mesma casa de tons claros, 

limpando as lágrimas com uma echarpe vermelha que foi de Castana (cena 15). 

Nesse momento, a câmera faz um travelling, acentuando a dor no rosto de 

Benjamim em primeiríssimo plano (cena 16), que relembra que seus amigos o 

abandonaram por o considerarem um traidor. A imagem bem focada no rosto 

cheio de lágrimas da personagem é um magnífico recurso numa narrativa fílmica, 

segundo Hutcheon (2013, p. 93), para quem, numa adaptação de livro para filme, 

ao captar a amargura de uma personagem, "o poder do close, por exemplo, de 

criar uma intimidade psicológica é tão óbvio, que os diretores podem utilizá-lo a 

fim de captar ironias interiores poderosas e reveladoras". O recurso do close ou do 

primeiríssimo plano também é enfatizado por Aumont e Marie (2012, p. 241) como 
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"um elemento essencial de uma poética do filme; ao abalar nossa maneira de 

olhar, nos obriga a ver os seres (sobretudo os rostos) de perto, ele faz com que 

descubramos o novo [...] revela uma paisagem expressiva". O rosto choroso ou 

espantado de Benjamim e a sobreposição dessas imagens no filme fazem com 

que o espectador sinta ou, pelo menos, se comova com a agonia dessa 

personagem, pois, como lembra Bernardet (1984, p. 49), “ternura ou tristeza não 

são expressas pelo filme; elas resultam da reação do espectador diante da 

justaposição de duas imagens” (p. 49).  

 Esse capítulo é um dos mais importantes e impactantes da obra, pois, além 

de unir três personagens fundamentais da narrativa (prof. Douglas, Castana e 

Benjamim), ele retrata uma passagem muito significativa em relação aos espaços 

ocupados por Benjamim, entre o seu passado e seu presente: ao sair da casa do 

pai de Castana e ser alertado por ele sobre a forte repressão presente no país, 

Benjamim se confronta com essa mesma repressão na rua por onde caminha: 

cavalos relinchando agitados, policais e manifestantes trocando bombas e 

agressões - a atmosfera da rua é a mesma que o estado de espírito dele: 

tumultuado, obscuro, repressor. Mesmo quando está dentro de sua casa, o 

aspecto dela é também triste e deprimente, tão sufocante quanto a rua. Segundo 

Santos (2000, p. 30), é nessa atmosfera citadina caótica que "surge o neo-

individualismo pós-moderno, no qual o sujeito vive sem projetos, sem ideais,  a 

não ser cultuar sua autoimagem e buscar a satisfação aqui e agora. Narcisista e 

vazio, desenvolto e apático, ele está no centro da crise da valores pós-moderna”. 

  Ainda nessa questão espacial, se compararmos a cena 10 (momento em 

que Castana encontra prof. Douglas no esconderijo), com as cenas de Benjamim 

em sua casa (cenas 12, 13 e 14), parece que o "perseguido" é o próprio 

Benjamim, pois sua casa é fria e sufocante, com a vista de frente para uma pedra 

sem formas e sem tons coloridos, enquanto que a casa em que os amantes se 

escondem é cheia de flores na entrada, com aspecto de um lar aconchegante - 

essa simbologia demonstra, de fato, o quanto Benjamim parece ser um individuo 

anulado, sem um presente vivo, sem perspectiva, o que aponta, mais uma vez, 
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para um indivíduo que procura viver com os resquícios de um tempo que já se foi, 

simulando sua própria existência. Sobre essa ambientação, entre a casa de 

Benjamim e o lar de Castana e Prof. Douglas, é interessante lembrar que Borges 

Filho (2007, p. 40) acredita ser o ambiente aquele que melhor representa os 

sentimentos vividos pelas personagens. Segundo o autor, 

 

esses não são espaços em que a personagem vive, mas são 
espaços transitórios, muitas vezes, casuais. Assim, em 
determinadas cenas, observamos que existe uma analogia entre o 
espaço que a personagem ocupa e o seu sentimento. Por 
exemplo, teremos uma cena de alegria que se passa sob o sol 
fresco de um fim de tarde, brilhante, num céu com poucas nuvens 
e passarinhos voando. Parece que, como a personagem, a 
natureza está alegre, portanto há uma relação de homologia entre 
a personagem e espaço. Trata-se de um espaço homólogo.        

       

 Talvez a grande lição da adaptação dessa cena seja acentuar a culpa de 

Benjamim. Se o espectador, até o momento, ainda não percebeu tal fato, ficará 

claro no momento em que a imagem de Benjamim é refletida pelo espelho e no 

momento em que seu reflexo é quebrado, destruído por ele mesmo. Chevalier e 

Gheerbrant, em seu Dicionário dos Símbolos (2002, p. 73), apresentam alguns 

significados da representação dos espelhos: “o que reflete o espelho? A verdade, 

a sinceridade, o conteúdo do coração e da consciência. Ele é, com efeito, símbolo 

da sabedoria e do conhecimento, sendo o espelho coberto de pó aquele do 

espírito obscurecido pela ignorância”. Portanto, a cena retrata, de modo singular, a 

culpa de Benjamim, e, dali para diante, seu "mundo impedido que não supera o 

passado" (MELLO, 2010, s.p.). Vê-se, a partir dessas imagens, que são o 

desfecho do livro e do filme, o quanto o futuro de Benjamim era dominado pelo 

efeito da culpa. Interessante notar também, nessa cena/capítulo, o quanto o 

universo de Benjamim foi/é tumultuado, seja pela repressão militar, na juventude; 

seja pela solidão de seu apartamento, no presente; seja pelos espaços por onde 

caminha, todos eles com uma paisagem vivida também no seu passado, com 

Castana e, agora, revisitado em sua busca por sua busca em Ariela. 
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 Vejamos, por fim, mais uma cena em que estes e outros pressupostos 

estão presentes da adaptação do livro para o filme. 

 
 

3.3.3. O sobrado verde-musgo 

 

 Romance (p. 162-163) 

   O táxi entra num túnel iluminado, e Benjamim envolve a mão de Ariela, que 
continua cerrada, óssea. Na dianteira, um caminhão de lixo larga lufadas de 
fumaça, que Benjamim não se incomoda de aspirar fundo para declarar "Este 
é um dos melhores acontecimentos de minha vida". Metade da frase cai fora 
do túnel, em tom alto, e deve soar  estapafúrdia à uma luz do dia porque 
Ariela recolhe a mão, e o motorista dá uma gargalhada rouca. Sacudindo o 
volante, dobra uma esquina com prédios de vidro e fala: "Um judeu levou a 
mãe ao planetário...". Interrompe-se ao relancear Benjamim pelo retrovisor, 
como a temer que ele seja judeu. Entretanto Benjamim começa a suspeitar 
que conhece aquele sujeito. Busco-o no espelho, mas é difícil identificá-lo 
porque ele usa uns óculos escuros com armação espessa de borracha, e 
agora pega a assobiar sem som, enrugando o focinho. E Benjamim sente 
mais desassossego ao distinguir o sobrado verde-musgo no final da rua. É 
para lá que o carro aponta, e antes mesmo que ele freie, Ariela já está com o 
pé no meio-fio. O motorista espera pelo desembarque de Benjamim, e 
arranca sem ter sido dispensado nem cobrar pela corrida. E Benjamim 
defronta o sobrado onde Castana Beatriz e seu amante costumavam se 
encontrar. vê-se a um metro da porta do sobrado onde Castana Beatriz e seu 
amante talvez se abraçassem e e se beijassem na boca. Vê Ariela que abre o 
cadeado e solta a corrente da porta do sobrado onde Castana Beatriz e se 
amante talvez se amassem às pressas, porque ela teria deixado a filha em 
casa de desconhecidos, e ele não poderia se atrasar para uma reunião com 
os dissidentes. Vê Ariela forçar a porta que está travada na soleira do sobrado 
onde Castana e seu amante talvez nem namorassem, porque necessitariam 
examinar uns mapas e discutir a América Latina. Vê a dobradiça que se 
desprende do batente, fazendo tombar a porta no assoalho do sobrado onde 
Castana Beatriz e seu amante namorassem com mais fervor, enquanto 
tramavam derrubar o governo. Vê bater o sol na muralha de pó, que Ariela 
atravessa para sumir no interior do sobrado onde, no dia do tiroteio, talvez 
Castana Beatriz tenha se jogado na frente do amante para morrer primeiro(...) 
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 No sétimo e último capítulo do romance, Benjamim parece, finalmente, 

conquistar a atenção de Ariela; a ele já não interessa mais nada: viver a vida da 

moça é seu objetivo. Até o dia em que ela, depois de muitas indecisões, resolve 

conhecer o apartamento de Benjamim. Porém, sai do lugar correndo (com 

Benjamim atrás dela), entra em um táxi e pratica o mesmo "ritual" que fazia com 

muitos homens: seu destino é o "sobrado verde-musgo", que está para alugar, na 

mesma "rua 88". No filme, a maior parte desta cena é ambientada dentro do táxi, 

percorrendo vias da cidade; no caminho, Ariela chora muito, ao som de uma 

canção de Astor Piazzolla, o que acentua ainda mais a carga dramática do 

momento. Não há diálogo entre o motorista e Benjamim, como no romance; o 

imóvel também é bem parecido como aquele em que ocorreu a morte de Castana 

e seu companheiro, mas a câmera faz um passeio por ele, de baixo para cima: 

sua cor é verde, e Benjamim o examina rapidamente, enquanto Ariela entra na 

casa, correndo e chorando. 

 

Narrativa fílmica (1:41min02s – 1:42min47s) Plano de 
imagem 

Local 

Ariela sai correndo da casa de Benjamim e 
para um táxi (cena feita com câmera na mão, 
tremida); inicia a música "Years of solitude", 
de Piazzolla, o que parece seguir o ritmo 
acelerado e ao mesmo tempo amargurado da 
cena.  

Ao entrar no carro, Ariela diz, começando a 
chorar: 

Ariela: Não, Benjamim!  

Mas ele entra no automóvel mesmo assim. Ela 
não impede e diz ao taxista:  

Ariela: Rua 88, moço, a última à esquerda.  

Vamos rápido, por favor. 

No caminho, Ariela chora copiosamente, 
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apertando a chave do sobrado nas mãos e 
Benjamim a consola, dizendo: 

Benjamim: Vai dar tudo certo. Você vai ver! 

Ela olha para ele, chorando, aparentando 
sentir piedade. O carro passa por um túnel 
longo e iluminado da cidade; ela continua 
chorando e ele olha e acaricia os cabelos 
dela. 

O táxi para em frente ao sobrado, ela desce, 
correndo; antes de abrir a porta da casa, olha 
para ele e faz um gesto de lamentação com a 
cabeça. Ele paga ao motorista, sai do carro e 
avista o sobrado verde-musgo; a câmera 
acompanha o olhar de Benjamim, em contra 
plongée, mostrando todo o sobrado. Ariela 
entra correndo e Benjamim também entra, 
mas não a encontra. Abre várias portas da 
casa gritando: 

Benjamim: Ariela! Ariela!    
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Cenas 17 a 22 

 

 
Cena 17: Benjamim, na porta de seu prédio, corre atrás de Ariela, em plano geral. 
 
 

 
Cena 18: Ariela, no táxi, aperta a chave do imóvel que levará Benjamim para a morte, em plano de 
detalhe. 
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Cena 19: Ariela, no táxi em movimento, passando por um túnel (como na narrativa literária) e  
chorando, enquanto Benjamim a consola, em primeiro plano.  
 

 
Cena 20: Ariela, antes de entrar no imóvel olha para Benjamim e lamenta, enquanto ele sai do táxi, 
em plano americano. 



194 
 

 

 

 

 
Cena 21: Benjamim observa o "sobrado verde-musgo", com câmera em contra-plongée. 
 

 
Cena 22: Benjamim procura por Ariela dentro do imóvel, em primeiro plano.  
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  Em seu estudo sobre a obra Benjamim, Andréia Delmaschio (2014, p. 111), 

afirma que essa personagem vive como que fossilizado, ou suspenso no tempo. 

Segundo a autora, "a situação de Benjamim é aporética: vivo, carrega consigo a 

culpa pela morte de Castana, que o enluta como se morto estivesse. Por outro 

lado, livrar-se da culpa coincide com o encontro da própria morte, o que não lhe 

permite a vivência do perdão" (p. 111). Neste último capítulo, acontece a triste 

redenção de Benjamim Zambraia - ao acompanhar Ariela até o "sobrado verde-

musgo", ele parecia saber que "se libertaria" de sua culpa pela morte de Castana, 

morrendo da mesma forma que ela, no mesmo local e por meio de Ariela, que ele 

acreditava ser filha de sua amada. A forma idealizada e irreal que Benjamim vivia, 

criando seu próprio mundo, num ensimesmamento quase absoluto, reafirma o que 

Baudrillard (1986, p. 50) denomina o apogeu do simulacro - as simulações de vida 

que Benjamim projeta são tão intensas, que "atingem assim uma representação 

exorbitante da verdade, isto é, o apogeu do simulacro”.    

 A troca de olhares entre Ariela e Benjamim no caminho, dentro da táxi, 

parece algo fora de contexto: ela chora, ele a consola (cenas 18 e 19). Ela chora 

por saber que o está levando para a morte, pois atraia os homens que a 

cortejavam para esse fim, a mando do marido inválido. Já Benjamim, consola a 

moça sem saber por que, mas como tudo que faz em sua vida, acredita em algo 

que idealiza, pois está feliz, dizendo a ela que vai dar tudo certo, na certa 

acreditando que vão ficar juntos, mais uma projeção dissimulada que ele faz da 

concretização de seu amor por Castana em Ariela. Ao chegar no imóvel, a 

narrativa literária fixa fortemente a lembrança de Castana Beatriz na mente de 

Benjamim, ele a recorda com seu amante e pensa o quanto eles se amaram 

naquele local; no filme não há o flash da lembrança, Benjamim apenas parece 

titubear ao ver a casa e se mostra um pouco impactado ao vê-la de baixo para 

cima (cena 21).  

 Contudo, tendo como pressuposto que uma das categorias centrais deste 

trabalho é o espaço, torna-se interessante, neste momento, que nos debrucemos 

sobre a questão do "sobrado verde-musgo", local recorrente do início ao fim do 
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livro: é dele uma das lembranças mais fortes que Benjamim tem de seu passado, 

foi nele que ocorreu sua "sentença" de morte em vida (com o assassinato de 

Castana Beatriz) e é nele que se encerra, de vez, sua existência. Quando o chefe 

de Ariela, dono da imobiliária, determina que ela leve alguém para ver o imóvel, 

ele diz que "aquela é uma casa abandonada, degenerada pelas intempéries, cheia 

de infiltrações” (BUARQUE, 1995, p. 49). É possível associar a simbologia "casa 

abandonada", ao governo que desampara/abandona seu povo, ao que o governo 

militar fazia na vida dos indivíduos que lutavam a favor da democracia. Além 

disso, o sobrado metaforiza um Brasil dividido em classes sociais, 

posicionamentos políticos e econômicos. É dito a Ariela, também, que o dono do 

imóvel sumiu: “é uma casa cujo proprietário desapareceu muito tempo atrás sem 

deixar vestígios. Teria sido assassinado, segundo alguns. Ou viveria no 

estrangeiro, segundo as autoridades da época” (BUARQUE, 1995, p. 49). O dono 

do sobrado talvez fosse o prof. Douglas, que não desapareceu de fato, foi 

assassinato pela repressão policial da época, que perseguia intelectuais que 

defendiam a democracia. Interessante também lembrar que o termo 

"desaparecido" era muito utilizado pelos militares, de modo irônico, para designar 

os assassinatos que cometiam no período da ditadura, além da metáfora "viveria 

no estrangeiro", que se refere aos exilados, proibidos de viver no país de origem 

pelo governo militar.   

 Quanto à surpresa de Benjamim ao se deparar com o sobrado, a narrativa 

literária acentua essa passagem por meio de possíveis hipóteses que ele formula 

sobre a convivência de Castana e o professor; já na narrativa fílmica, a passagem 

é rápida: Benjamim olha, ligeiramente, de cima para baixo, a construção e logo 

entra nela, a câmera posicionada em contra-plongée, deixando o sobrado com 

aspecto de imponência e Benjamim numa posição inferior - é a pura 

representação do que aquele local fez/fará na vida do protagonista. Conforme já 

sugerimos, o imóvel foi uma construção importante na composição de toda obra: 

ele remete a lembranças dolorosas, sentimento de dor e culpa no protagonista. E, 

ainda, podemos imaginar o sobrado, grande e vazio, semelhante aos "casarões" 

do período militar, onde ocorriam mortes e tortura. Nesse período, muitos 
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indivíduos viveram grandes traumas, tiveram pessoas próximas desaparecidas, 

como ocorre com algumas personagens do romance: Jeovan, o marido de Ariela, 

com sua invalidez, metaforiza um torturado pelo regime; a própria Ariela, vigiada o 

tempo todo, seja pelo marido, pelo chefe ou até por Benjamim, simbolizando uma 

perseguida pelo sistema; e Benjamim Zambraia, que carrega o peso, a dor e a até 

a covardia por tudo aquilo que fez e/ou não fez durante a ditadura, terminando 

fuzilado, a caminho da reparação da angustiante culpa que viveu.     

 

 

3.4. O não-lugar de Budapeste 

 Budapeste, terceiro romance de Chico Buarque, foi lançado em 2003 e logo 

vence o Prêmio Jabuti como melhor romance do ano, acontecimento que foi alvo 

de muitas críticas, inclusive com uma petição on-line intitulada "Chico, devolva o 

Jabuti", já que as pessoas envolvidas criticavam a suposta imparcialidade de 

alguns membros júri e a notoriedade do autor, como fatores determinantes para 

que ele ganhasse o prêmio. A adaptação cinematográfica do romance, em 2009, 

com direção de Walter Carvalho, surpreendeu pela ousadia, ao realçar, ainda 

mais, o caráter múltiplo da obra literária.   

 O romance narra a história de José Costa ou Zsoze Kósta, um ghost-writer, 

profissional responsável por escrever textos, discursos, artigos e livros para outras 

pessoas na condição de permanecer no anonimato. Essa personagem central vive 

no Rio de Janeiro e é sócio de uma empresa denominada Cunha & Costa Agência 

Cultural, cuja função era produzir textos para terceiros. Costa vive numa constante 

insatisfação com sua vida, que se transforma, radicalmente, ao voltar de um 

congresso internacional e ter de fazer uma escala imprevista em Budapeste, 

cidade que, segundo o narrador, "era toda amarela, os telhados, o asfalto, os 

parques, engraçado isso, uma cidade amarela, eu pensava que Budapeste fosse 

cinzenta, mas Budapeste era amarela" (BUARQUE, 2003, p. 13). A partir de sua 

chegada, uma série de eventos passam a compor o centro da trama do livro: as 

idas e vindas da personagem entre Hungria e Brasil, mais precisamente 

Budapeste e Rio de Janeiro; o casamento conturbado com a vaidosa Vanda 
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(apresentadora de telejornais) e o envolvimento com a doce e sedutora Kriska 

(com quem aprende o idioma local); e suas constantes inquietações com a língua 

húngara, língua que, segundo o narrador, "é a única do mundo, segundo as más 

línguas, que o diabo respeita" (BUARQUE, 2003, p. 6). 

 Budapeste é, sobretudo, uma narrativa sobre deslocamentos citadinos, 

coletivos e individuais, apresentando um indivíduo que se sente estranho dentro 

de si e dos lugares por onde transita. A profissão de ghost-writer parece se refletir 

em sua existência: José Costa é um duplo de si mesmo, vive invadido por um 

mundo de aparências e tenta revertê-lo - é o que parece acontecer ao final do 

romance, quando tem uma obra de sua própria autoria, escrita por outro, 

finalmente reconhecida. Para Barreto (2011, p. 188), este romance  

 

desafia o leitor a imergir em um universo enigmático, no qual os 
personagens, vítimas da imagem predominante no mundo 
contemporâneo, geradora de simulacros e falsificações, vivem a 
favor da simulação. Esse fato delata o caráter identitário confuso 
das mesmas, levando a narrativa ao questionamento da face 
oculta de quem é quem no mundo dos simulacros. 

 

 José Costa é a legitimação do duplo, de um homem duplamente dividido 

entre duas cidades, duas línguas, duas mulheres, duas culturas, dois "eus". É 

também, principalmente, uma narrativa sobre o indivíduo pós-moderno: sujeito 

nômade, vivendo, o tempo todo, em trânsito pelos lugares que percorre e - por que 

não? - dentro de si mesmo: trata-se de um ser fronteiriço, sem território, 

demarcando o que Marc Augé (1994a) chama de não-lugar. Todas essas 

questões estão ligadas à sociedade do século XXI: Vanda, a esposa de Costa no 

Brasil, por exemplo, também parece nunca estar num lugar fixo, surgindo ora na 

TV, ora em casa, ora em viagem com amigas. Assim, parece, muitas vezes, não 

ser ela mesma, mas uma personagem sem identidade fixa. O próprio Costa, por 

sua vez, vive sua dubiedade num mundo globalizado - ele cruza oceanos, vivendo 

entre um país e outro, tenta aprender outra língua, chega em outro país por mero 

acaso, o que também define sua (des)identidade:    
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em Budapeste, o ghost whiter José Costa tem a identidade fluida, 

fragmentada, que desfacela sua realidade em duplo. Ora José 
Costa é brasileiro, morador da zona sul do Rio de Janeiro, escritor 
anônimo, casado com a morena Vanda. Ora ele é Zsoze Kósta, 
mero funcionário de uma academia, imigrante na distante 
Budapeste, casado com Kriska (RIBEIRO, 2015, p. 173). 

 

 Ainda para Farias (2004, p. 407), 

 

na sociedade globalizada do romance (as marcas dessa 
globalização disseminam-se por toda a narrativa) o narrador-
protagonista é um cidadão geográfico e culturalmente fraturado em 
constante mobilidade. O seu espaço é um espaço fronteiriço entre 
dois mundos, duas línguas, duas mulheres, duas cidades. O seu 
lugar é, portanto, um entre-lugar marcado pelo signo da viagem e 
da desterritorialização. 

      

 A partir dessa correlação de duplos, José Costa, em Budapeste, sente falta 

de sua vida, no Rio de Janeiro; e, nesta cidade, Zsoze Kósta sente falta da vida na 

cidade húngara. O jogo de relações absurdamente opostas também é muito 

expressivo: Vanda tem a pele morena, Kriska é uma mulher "branca, branca, 

branca" (BUARQUE, 2003, p. 45); Pisti, filho da amada húngara, tem mais empatia 

com ele do que o filho legítimo no Brasil, Joaquinzinho. Costa, em uma de suas 

vindas ao Rio de Janeiro, por exemplo, encontra o filho na rua e os dois se 

parecem estranhos: 

 

veio andando com o cigarro na boca e me fez um sinal com os 
dedos, pedindo fogo. Apalpei o bolso onde costumava levar 
cigarros, estava vazio, mas ele continuava a avançar, praticamente 
se colou em mim. Era um palmo mais alto que eu, meus olhos 
batiam no seu peito, e por instantes imaginei que poderia decifrar 
os hieróglifos ali tatuados. Depois olhei os olhos com que me 
fitava, e eram olhos femininos, muito negros, eu conhecia aqueles 
olhos, Joaquinzinho. Sim, era meu filho, e por pouco não 
pronunciei seu nome, se eu lhe sorrisse e abrisse os braços, se lhe 
desse um abraço paternal, talvez ele não entendesse. Ou talvez 
soubesse desde o início que eu era seu pai, e por isso me olhava 
daquele jeito, por isso me encurralava no muro (BUARQUE, 2003, 
p. 156).      

  

 A descrição plástica da cidade na obra é outra marca de um tempo 
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contemporâneo pós-utópico - Rio de Janeiro e Budapeste são apresentadas com 

suas belezas e deficiências, com uma disposição espacial cuidadosamente 

detalhada pelo escritor. As agruras da personagem principal parecem ir ao 

encontro da dinâmica citadina: a cor do rio Danúbio e o movimento das praias 

cariocas são determinantes no estado de espírito de José Costa. Quando, num 

determinado momento, passa a se envolver mais intensamente com Kriska, anda 

por Budapeste e a compara com o Rio, fazendo relações entre as duas:  

 

fora da Hungria não há vida, diz o provérbio, e por tomá-la ao pé 
da letra Kriska nunca se interessou em saber quem tinha sido eu, 
o que eu fazia, de onde eu vinha. Uma cidade chamada Rio de 
Janeiro, seus túneis, viadutos, barracos de papelão, as caras de 
seus habitantes, a língua ali falada, os urubus e as asas-delta, as 
cores dos vestidos e a maresia, para ela tudo isso era coisa 
nenhuma [...] no meio de uma aula podia me acontecer de pensar 
no pão de açúcar, digamos, ou num menino careca fumando 
maconha (BUARQUE, 2003, p. 68). 

 

 Com efeito, segundo Delmaschio (2014, p. 152), a obra "aponta sua 

vocação cambiante e inaugura, ao mesmo tempo, uma rede vertiginosa de 

simulacros de simulacros" (p. 152). No Rio de Janeiro, o protagonista é um 

indivíduo à deriva, pois escreve, mas não pode assumir a autoria; já em 

Budapeste, assume a autoria sem ter escrito o texto. Assim, "só ao final do livro 

haverá ajuste entre as palavras e a realidade do protagonista; a deriva se contém 

e a autoria, ainda que de modo irônico, pois é dada por outrem, se afirma" 

(MARTHA, 2013, p. 87). A obra é magistralmente ambivalente, um jogo duplo, 

como já citado, mas é, sobretudo, um labirinto, um livro compondo outro, com 

metáforas peculiares, como a que encerra a obra: "e a mulher amada, cujo leite eu 

já sorvera, me fez beber da água com que havia lavado sua blusa" (BUARQUE, 

2003, p. 174). 

 Com ironias sutis, que também estão presentes em suas letras musicais e 

em outras obras literárias, Buarque mostra uma personagem completamente 
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envolvida no mundo perverso do capitalismo, da globalização e das falsas 

aparências: aceita, sem amor, o convite de Vanda para conceber um filho; escreve 

histórias para dar autoria aos outros e se angustia com isso, mas aceita quando 

ocorre a troca de papeis; sente-se estrangeiro em sua terra natal; ironiza a moda 

dos best sellers, quando escreve "O Ginógrafo", encomendado por um alemão 

apaixonado pelas mulheres brasileiras - o livro é um sucesso de vendas e até 

Vanda, sua esposa, se apaixona pelo "autor" e pelo livro; ela se envolve com o 

alemão, pelo contato com a obra, mas não tem interesse no marido, José Costa, o 

verdadeiro autor do livro. Essa relação de inversos absurdos vai ao encontro do 

que apontou Castello (2015, p. 95), ao afirmar que 

 

os romances de Chico Buarque traçam, assim, um retrato 
assustador do mundo contemporâneo. Não se limitam às luzes 
frenéticas da superfície, mas penetram com coragem em suas 
sombras. Não acreditam nas imagens - em vez de venerá-las, eles 
as estilhaçam. Desse modo, a ficção de Chico se aproxima muito 
mais da verdade do que os romances "de fatos e ação" que hoje 
ditam a moda literária. Não é fácil ler a literatura de Chico Buarque, 
pois ela nos coloca frente a frente com um mundo com o qual só 
com muito esforço conseguimos sobreviver. Talvez por isso a 
ficção de Chico nos pareça tão verdadeira: em vez de capturar o 
real e dominá-lo, ela encena a agitação interior e a fragmentação 
acelerada do mundo contemporâneo. 

   

 O enredo de Budapeste, por fim, talvez cruze com nossa realidade 

contemporânea que é, assim como a história de José Costa, duplicada, instável, 

fragmentada. A existência é turva, sem saída, sem identidade ou localidade fixa, 

um constante e inadiável não-lugar, onde o que prevalece é o enfraquecimento 

das utopias sociais, ligado à vida solitária e ao esquecimento do outro, da 

coletividade, marcas que são impostas pela cultura pós-moderna.   

 A adaptação da obra Budapeste em 2009 não foi um enorme sucesso de 

bilheteria e premiação, talvez por não apresentar uma "estética" - temática e 

imageticamente falando - que agradasse o grande público. O filme optou pelo 

mesmo jogo duplo da narrativa literária, provocanfo certo "desconforto" no 

espectador. Para Edilson Saçashima (2009, s.p.), Chico Buarque e suas 

composições "apresentam um mundo de interpretações que não se encerram na 
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superfície das letras. Parece ser essa riqueza que o diretor e a roteirista quiseram 

transpor para as telas através da história do Costa". De fato, a "atmosfera" turva 

da obra é bem presente na adaptação cinematográfica: o embate de Costa 

consigo mesmo, o espaço citadino e as personagens possuem fortes nuances e 

marcas metafóricas próprias da narrativa de Chico Buarque.    

 A questão do deslocamento regional é bem acentuada nos dois suportes - 

as duas cidades que ocupam a narrativa literária são fortemente exploradas na 

fotografia do filme, assinada por Marcos Flaksman e Lula Carvalho. A abertura do 

longa já aponta para este tema: uma imagem turva de uma figura humana em um 

túnel escuro surge na tela; em seguida, em plano aberto, aparece a cidade 

húngara e uma narração afirmando que imaginava Budapeste cinza, mas na 

realidade ela era amarelada. Essa escolha em colocar uma imagem turva e em 

seguida uma cidade grande (que todos pensam ser cinza) na cor amarela já 

sugere a ideia de um homem "desfocado", num lugar novo e vivendo uma situação 

de transformações. Essas mutações vividas pela personagem deixam, ao final da 

obra, uma inquietação: toda história narrada realmente aconteceu ou foi delírio do 

narrador? A pluralidade de sentidos é bem exposta por Walter Carvalho no filme, 

que apresenta essa possibilidade ao espectador, assim como no livro, apontando 

para a riqueza estética dessa obra.   

 De fato, em declarações diversas sobre a adaptação da obra, Carvalho e 

Rita Buzzar (produtora e roteirista do longa) confessam total admiração pelo texto 

de Chico Buarque, daí a intenção de manter no filme a essência da narrativa 

literária, embora não tivessem preocupação com a fidelidade. Obviamente, 

diferentes modos de adaptação apresentam olhares distintos! Ismail Xavier (2003, 

p. 62) reflete sobre essa diferença de atualização da obra original, afirmando que 

"livro e filme estão distanciados no tempo: escritor e cineasta não têm exatamente 

a mesma sensibilidade e perspectiva, sendo, portanto, de esperar, que a 

adaptação dialogue não só com o texto de origem, mas com seu próprio contexto, 

inclusive atualizando a pauta do livro". A captação ou atualização da primeira obra 

acontece em alguns elementos narrados no livro e expressamente representados 

no filme, como no momento em que José Costa admira a estátua de um poeta 
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húngaro anônimo e a câmera alterna as imagens entre plongée e contra-plongée, 

apontando a pequenez e a inconstância da personagem, demonstrando toda sua 

tensão diante do anonimato e do não anomimato.  

 O filme também recebeu algumas críticas negativas como a de Eduardo 

Viveiros (2009), que alegou a presença de arestas buarqueanas no longa, o que, 

segundo o crítico, teria deixado o filme "meio órfão". Já Diana Ribeiro (s.d.), em 

resenha do filme para o site "Obvious", pontua que o filme deixou a desejar no 

quesito emotividade, considerando também as personagens pouco espontâneas. 

O fato é que raramente um filme que se propõe a adaptar uma obra literária 

escapa às comparações entre um suporte e outro, dificilmente agradando um 

público mais "acostumado" às metáforas das páginas escritas que à simbologia da 

imagem. Quanto à representação das personagens, há sempre aquele espectro 

criado pela imaginação do leitor e aquele ator que é escolhido para interpretá-lo e, 

talvez, o público que julga uma adaptação não tenha ciência da autonomia delas. 

Nesse sentido, sobre personagens, Hutcheon (2013, p. 92) nos alerta: "não se 

espera do cinema que ele desvende o personagem internamente, pois ele 

somente é capaz de mostrar a exterioridade, sem nunca realmente dizer o que se 

passa sob a superfície do visível". 

 Com aceitação ou não do público e da crítica especializada, o filme 

Budapeste simula, de modo magistral, as idas e vindas de um homem que vive na 

atualidade das grandes cidades, sujeito a questões impostas pelas armadilhas da 

pós-modernidade.  Um aspecto marcante na obra, sem dúvida, é a transitoriedade 

vivida pela personagem principal: Costa vive entre uma cidade e outra, entre um 

aeroporto e outro, entre um viaduto e outro, entre uma avenida e outra. Assim, 

parece não ter solo fixo, espaço  determinado. Essa inconstância é mais uma 

realidade do indivíduo pós-moderno, que vive mediado pela dinâmica globalizada 

das cidades e das identidades contemporâneas. A partir dessas relações, o 

objetivo desta pesquisa é destacar, na comparação entre o livro e o filme, o 

conceito de não-lugar, formulado por Marc Augé (1994a). Em ambas as narrativas 

aqui analisadas, lugares e pessoas parecem ser anônimas; línguas, sentimentos e 

identidades  são desarticulados, apontando para um universo espacial caótico 
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próprio da pós-modernidade, como já assinalamos. Essas transformações 

assinalam a realidade da supermodernidade, que instaura novas noções de tempo 

e espaço, mas, sobretudo no que diz respeito ao espaço, inaugura a noção de 

não-espaço (centros, cruzamentos, itinerários), uma realidade que não se pode 

definir como histórica, nem como relacional, nem como identitária: “a 

supermodernidade é produtora de não lugares, isto é, de espaços que não são em 

si lugares antropológicos e que, contrariamente à modernidade baudelairiana, não 

integram os lugares antigos” (AUGÉ, 2010, p. 73). 

 Em sua teoria relacionada ao espaço pós-moderno - a que dá o nome de 

não-lugar -, Marc Augé (2010) afirma que o mundo contemporâneo nos confronta 

com uma série de paradoxos: um paradoxo espaço-temporal, com o espaço se 

reduzindo e o tempo acelerando cada vez mais; um segundo paradoxo, resultante 

do primeiro, que é a consagração da perenidade do presente; um terceiro 

paradoxo, espacial e social, indica que vivemos numa situação de 

enclausuramento, num mundo em que tudo se uniformiza; um quarto paradoxo é 

que se a diferença econômica entre um país desenvolvido e um não desenvolvido 

tende a diminuir, mas no interior de cada um deles a distância entre os mais ricos 

e os mais pobres se intensifica continuamente; um quinto paradoxo, no domínio do 

conhecimento, indica que enquanto a ciência progride acelerada e continuamente, 

o fosso entre a elite do saber e aqueles que não consegue acessá-lo só cresce. 

 O autor trata, ainda, do que chama de mobilidade sobremoderna ("sobre", 

aqui, no sentido de superabundância), que se exprime nos movimentos 

populacionais (imigração, turismo), na comunicação instantânea, na circulação de 

produtos e imagens etc. Além disso, essa mobilidade sobremoderna corresponde 

à ideologia da globalização, essa "ideologia da aparência, da evidência e do 

presente" (AUGÉ, 2010, p. 16). Especificamente em relação à cidade, o autor 

afirma que se torna, hoje em dia, cada vez mais complexo representar a cidade, o 

que indica que a chamada crise urbana é também uma crise de representação da 

contemporaneidade. Essa constatação leva-nos a retomar dois blocos de noções. 

Primeiro, aquele formado pela dupla lugar/não-lugar, significando, ao mesmo 

tempo, os espaços reais e a relação que seus utilizadores têm com eles: o espaço 
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se define por ser identitário (o indivíduo pode se definir e se reconhecer nele), 

relacional (os indivíduos podem identificar, por meio deles, a relação que os unem) 

e histórico (os indivíduos identificam traços antigos de filiação), tornando o espaço 

triplamente simbólico: "eles simbolizam a relação de cada um de seus ocupantes 

com eles mesmos, com os outros ocupantes e com sua história comum"35 (AUGÉ, 

1994, p. 156); o não-lugar se constitui num espaço em que nem a identidade, nem 

a relação, nem a história são identificáveis. A multiplicação dos não-lugares é uma 

característica do mundo contemporâneo, como comprovam a profusão dos 

espaços de circulação (vias aéreas, autoestradas), de comunicação (telefones, 

fax, televisão), espaços "onde se coexiste ou coabita sem viver junto, onde o 

estatuto de consumidor ou de passageiro solitário passa por uma relação 

contratual com a sociedade"36 (AUGÉ, 1994, p. 157). Segundo, aquele formado 

pela dupla modernidade/supermodernidade, esta última correspondendo à 

aceleração da história, ao encurtamento do espaço e à individualização das 

referências, tudo subvertendo o processo cumulativo da modernidade.  

 De qualquer maneira, afirma o autor, a cidade é um mundo plural, um 

mundo que tende a recapitular um dos principais traços da supermoderniade, que 

é o espetáculo. Essas e outras questões relacionadas à cidade pós-moderna e 

aos indivíduos que vivem em meio ao caos que ela produz serão mais 

aprofundadas nas análises que faremos a seguir, na seleção de alguns trechos e 

cenas da obra, em que as personagens vivem envoltas pela desordem do 

universo citadino contemporâneo.     

 Já foi demonstrado que a literatura pós-moderna estabelece uma relação 

crítica e antinostálgica entre passado e presente (GOMES, 2000), com a narrativa 

urbana dominando a literatura contemporânea - tal fato está claramente presente 

na produção cinematográfica de Budapeste: as cenas são ambientadas em 

espaços heterogêneos, agitados, dinâmicos e confusos. Assim como no livro, os 

lugares frequentados pelo narrador são estranhamente desordenados, e suas idas 

                                                        
35 "ils symbolise le rapport de chacun de ses occupants à lui-même, aux autres occupants et à leur histoire 

commune". 
36 "où l´on coexiste ou cohabite sans vivre ensemble, où le statut de consommateur ou de passager solitaire 

passe par une relation contractuelle avec la société". 
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e vindas entre Brasil e Hungria são bem acentuadas na produção. Como veremos, 

por exemplo, já na abertura do longa, na primeira cena, que chamaremos de "Da 

chegada". 

 

 

3.4.1. Da chegada 

 O romance Budapeste é dividido em oito capítulos, todos eles com títulos 

ironicamente temáticos, seguindo os acontecimento que virão. O primeiro se 

chama "Devia ser proibido", e o parágrafo inicial do capítulo já narra um incômodo 

linguístico do protagonista José Costa com a língua húngara; em seguida o 

protagonista fala de suas impressões ao chegar na cidade título da obra. Sua 

visita a Budapeste se deu "graças a um pouso imprevisto, quando voava de 

Istambul para Frankfurt, com conexão para o Rio" (BUARQUE, 2003, p. 6). É 

nessa visita que a vida do narrador muda completamente, com sua primeira visão 

da cidade, de dentro de um avião, já apontando para certa surpresa.  

 

Romance (p. 11) 

   Deslizamos até o portão de embarque através de um longo e cintilante território 
livre, um país de língua nenhuma, pátria de algarismos, ícones e logomarcas. Na 
polícia federal um funcionário bigodudo folheava com preguiça cada passaporte, 
que devolvia sem carimbar. Esvaía-se na pessoa dele minha esperança de ouvir 
a derradeira voz de um húngaro, pois de sua boca  não saía um bom dia, um 
muito obrigada, um boa viagem, que dirá um volte sempre. Quem sabe como 
compensação, ao me instalar na poltrona da classe executiva, me voltou a língua 
o sabor do pão de abóbora, e agora de novo ele era doce. Apertei o cinto, fechei 
os olhos, achei que não ia dormir nunca mais na vida, tomei um sonífero e o 
avião decolou. Cheguei o rosto na janela, estava tudo nublado, a pílula fazia 
afeito. Quando se abriu um buraco nas nuvens, me pareceu que sobrevoávamos 
Budapeste, cortada por um rio. O Danúbio, pensei, era o Danúbio mas não era 
azul, era amarelo, a cidade toda era amarela, os telhados, o asfalto, os parques, 
engraçado isso, uma cidade amarela, eu pensava que Budapeste fosse cinzenta, 
mas Budapeste era amarela. 

 

  Essa passagem do livro demonstra o primeiro estranhamento do narrador 

em relação a Budapeste: sua surpresa com o cenário da cidade, que imaginava 

ser outro, o impacto com a língua, a cor do rio Danúbio. Antes desse trecho, 

contudo, há no romance um desabafo de José Costa sobre a forma como Kriska, 
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sua namorada húngara, corrige sua fala ao aprender o novo idioma. A adaptação 

cinematográfica incorporou esse trecho mais adiante, já que a preocupação inicial 

do roteiro do filme foi apresentar, primeiramente, Costa chegando em Budapeste, 

já despertando o espectador para o comportamento "deslocado" do protagonista. 

Essa foi uma escolha dos roteiristas do filme, que tiveram total liberdade para 

realizar a adaptação da obra. É importante lembrar, nessa questão, aquilo que diz 

Hutcheon (2013, p. 39): "a transposição para outra mídia, ou até mesmo o 

deslocamento dentro de uma mesma, sempre significa mudança ou, na linguagem 

das novas mídias, reformatação. E sempre haverá perdas e ganhos". 

 

Narrativa fílmica (01min39s – 04min42s) Plano de 
imagem 

Local 
 

Surge a imagem turva de um túnel, ao final 
dele, a imagem de José Costa, também turva. 
Ele caminha em linha reta.  Em seguida, uma 
voz em off: 

- A primeira vez que fui parar em Budapeste, 
foi graças a um pouso forçado quando eu 
voava de Istambul a Frankfurt, com conexão 
para o Rio. Pensava que ela fosse cinzenta, 
mas não... 

Entra uma tela toda preta, surge o nome 
Budapeste, em branco, o nome passa de turvo 
para nítido. Em seguida, a mesma voz em off: 

- Budapeste é amarela! 

O nome da cidade fica amarelo e pisca na 
tela. Em seguida, a tela fecha e abre 
novamente como um movimento de pálpebras 
se abrindo e surge a cidade de Budapeste, 
filmada em plongé. Inicia uma música regional 
húngara. A imagem desce, e em seguida há 
uma mudança de cena para o painel de voos 
de um aeroporto, as letras piscando 
rapidamente, surgindo, na língua húngara, 
número e destinos de voos. Em seguida, uma 
mudança de cenário: uma mesa com cigarros 
e passaportes em cima, a TV ligada com um 

Plano 
americano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano geral 
 
 
 
 
Plano de 
detalhe 
 
 
 

Cidade/túnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cidade 
 
Aeroporto 
 
 
Quarto de 
hotel 
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musical em preto e branco. A voz, na 
secretaria eletrônica, da esposa de José 
Costa no Brasil: 

- Oi, aqui é Vanda. Deixe seu recado, ligo 
assim que possível. 

A câmera se aproxima da TV, que transmite 
um noticiário na língua húngara e a mesma 
voz em off diz: 

- Onde começa uma palavra? Onde termina 
uma palavra? Era impossível destacar. Era 
como pretender cortar um rio a faca. Na TV, a 
apresentadora do jornal diz: 

- Budapeste. 

José Costa repete: 

- Budapeste. 

E esse movimento de repetição acontece mais 
três vezes. 

Em seguida, a TV mostra uma dançarina 
espanhola, falando em espanhol, com legenda 
em húngaro. 

- E agora estreia o novo espetáculo de minha 
companhia. 

José Costa tenta ler a legenda em húngaro, 
acompanhado com os dedos, e repetindo 
cada palavra.  
 
Muda o cenário, surge a paisagem do Rio de 
Janeiro, a cidade está nublada.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano de 
detalhe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano geral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cidade/Rio 
de Janeiro 
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Cenas 1 a 8 

 

 

 

 

 

Cenas 1 e 2: José Costa, no final ou início de um túnel, com carros e faróis ligados atrás, imagem 
turva/desfocada (plano americano). O protagonista, agora mais próximo e aparentemente no início 
do túnel, com a imagem mais nítida, em primeiro plano.   
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Cenas 3 e 4: A legenda com o título da obra e o nome da cidade, primeiro de modo embaçado e 
depois, mais nítida, se dissolve na cor da cidade: amarela.   
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Cena 5: Abertura de cena para a cidade de Budapeste que, segundo o protagonista, é amarela 
(plano geral).  

 

 

Cena 6: Painel do aeroporto, na língua húngara, marcando os horários dos voos (plano geral).  
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Cena 7: José Costa, tenta, pela legenda de um programa de TV, acompanhar a escrita da língua 
húngara, em plano de detalhe. 

 

 

Cena 8: Paisagem do Rio de Janeiro, nublado, em plano geral. 
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 Em ensaio para o jornal O Globo, em 2003, Caetano Veloso (s.p.) afirmou 

acreditar que esse é o romance mais maduro de Chico Buarque. Segundo o 

músico, o livro é o que mais tem a identidade do autor, pois, para ele, Budapeste 

"é um labirinto de espelhos que afinal se resolve, não na trama, mas nas palavras, 

como poemas". Apesar das críticas no ano do lançamento, como já ressaltado 

neste estudo, o romance realmente marca a genialidade de escrita e poeticidade 

de Chico Buarque; o tema da narrativa não se difere muito das outras: indivíduos 

passando por profunda crise existencial, vivendo em espaços marcados pelo caos 

contemporâneo. O protagonista José Costa, em sua existência nômade, não 

escapa dessa temática. Para Otsuka (2003, p. 150), esse tipo de personagem,  

 

que não é nem isso nem aquilo só pode encontrar passagem na 
entrada que não se vincula aos espaços socialmente codificados. 
Assim também as ruas e os ônibus como locais de transição entre 
os lugares definidos, ocupam posição de destaque na narrativa, 
cuja movimentação é determinada pelas andanças do 
protagonista. 

 

 De fato, tanto no livro quanto no filme percebe-se que a personagem 

central, José Costa, aparece quase sempre em ambientes de passagem: no 

aeroporto, no avião, no ônibus, metrô, em parques. Além disso, ele vive em duas 

cidades completamente diferentes, mas tem dificuldade de se adaptar a ambas, 

justamente por ele mesmo não "possuir" uma identidade fixa. Um fator que 

impulsiona a hibridez identitária e citadina dos sujeitos contemporâneos é a 

globalização, fenômeno que leva Augé (2010, p. 37) a afirmar que a 

mundialização (globalização mais planetarização) resulta na prevalência do não-

lugar, ou seja, "espaços onde não se pode vislumbrar nenhuma relação social, 

onde nenhum passado partilhado se inscreve". Esse "novo urbanismo" que se 

inscreve na contemporaneidade, pressupõe a ocorrência de um mundo cidade, 

que representa o ideal e a ideologia da globalização, e de uma cidade mundo, 

onde estão as contradições e os conflitos do planeta: "mundo cidade e cidade 

mundo, filamentos urbanos, vias de circulação e meios de comunicação: o espaço 

urbano é hoje um espaço complexo, emaranhado, um conjunto de rupturas num 

fundo de continuidade, um espaço de extensão de fronteiras móveis" (AUGÉ, 
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2010, p. 87). Fronteira talvez seja uma das palavras mais adequadas para batizar 

o tema central da narrativa de Budapeste. As primeiras cenas do filme, por 

exemplo, já demonstram essa questão espacial e fronteiriça: um indivíduo em 

imagem turva, colocado ao final (ou começo) de um túnel, em um lugar 

aparentemente movimentado; com a aproximação da tela, sua imagem torna-se 

mais nítida (cenas 1 e 2): essa passagem de não-nitidez para nitidez sugere como 

vive a personagem, entre certezas e incertezas de sua profissão e vida pessoal. 

Ao compararmos também o trecho do livro que se inicia com a personagem no 

aeroporto, percebermos que, na adaptação cinematográfica, o aeroporto é 

sinalizado com um painel apontando apressadamente inúmeros destinos de voos 

(cena 6), com uma abordagem das localidades marcando os aspectos do não-

lugar, do ambiente de passagem. Esse "excesso de espaço" pode ser associado à 

transformação acelerada, característica da supermodernidade, com todas essas 

questões fazendo da personagem um individuo fronteiriço, seja no romance, 

narrando sua experiência no aeroporto, seja no filme, com a imagem do painel.     

 O mesmo recurso de imagem usado na primeira aparição da personagem 

no túnel, ora desfocada, ora nítida, é também aplicada ao título do filme (cenas 3 e 

4): o título aparece na cor branca, embaçado, e, na sequência, se transforma, 

agora nitidamente, na cor amarela, tom que o narrador diz ser o da cidade, o qual 

ele imaginava cinza. Essa outra passagem da não nitidez para a nitidez e a 

surpresa do narrador em ver a cidade de outra forma já adiantam as surpresas 

que virão no decorrer da trama das obras. Um elemento importante a se destacar 

em ambas as narrativas é a presença da tonalidade amarela, cor que parece, de 

fato, iluminar/clarear a visão do protagonista ao chegar na cidade. A tonalidade 

pode representar luz, vida solar, e o protagonista interage com este elemento, 

aparentando vivenciar - ao ter contato com a realidade amarelada da cidade -, 

uma experiência que afeta, positivamente, sua interioridade. Além disso, a cor 

amarela é uma cor associada ao sol, que, para Borges Filho (2007, p. 84), "remete 

às ideias de intensidade, violência, agudeza e amplitude [...] por seu brilho, é 

associada ao ouro e, portanto, à riqueza, aos deuses, à eternidade" (p. 84). No 

decorrer das narrativas, fica claro por que essa personagem enfatiza a surpresa 
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em ver que a cidade não é cinzenta, que ela tem uma cor associada à claridade, 

ao sol, e é justamente em suas andanças por esta cidade que ele encontra um 

novo amor, um autor para seu livro e uma família. Já a imagem de sua cidade 

natal, Rio de Janeiro, aparece no longa, inicialmente, cinza, fato que alude ao 

estado de espírito da personagem, que já tinha perdido suas referências no local 

de origem (cena 8). Interessante notar, contudo, o quanto a dinâmica das duas 

cidades revelam as atitudes de José Costa: a capital húngara parecia cinza e não 

era; a cidade do Rio de Janeiro, praiana e com aspecto solar para muitos, aparece 

cinzenta... inversões que correspondem exatamente ao que acontece com a 

personagem, que deixa de ser ghost writer para ter um livro de sua autoria, 

publicado por um outro ghost writer, algo que ele já foi e que o amargurava ser.    

 A estada dessa personagem na cidade estrangeira é uma experiência 

inquietante, com o choque entre sua língua e outra completamente diferente, 

instaurando um verdadeiro caos babélico. Durante todo romance, José Costa se 

depara com a dificuldade em se expressar na língua húngara; o longa faz um 

acréscimo de cena, em plano de detalhe (cena 7), para expressar essa passagem, 

misturando idiomas: a dançarina falando em espanhol na TV e o protagonista, 

falante da língua portuguesa, tentando acompanhar, insanamente, a legenda do 

texto em húngaro, o que o inquieta e o provoca o tempo todo. O excesso de 

elementos forasteiros e a profusão de línguas, culturas, nacionalidades e 

identidade levam José Costa a transitar por um espaço que ganha, cada vez mais, 

traços de um absurdo estranhamento, numa ambientação que se mistura a todo 

tempo diante do olhos provavelmente atônitos do leitor e do espectador. Sobre 

essa questão, Marc Augé (2010, p. 25) lembra que, apesar de a globalização 

questionar a noção tradicional de fronteira, sabe-se que ela recobre muitas 

situações de desigualdade e que as fronteiras ressurgem continuamente, 

levantando novas barreiras entre países, culturas e classes sociais, resultando 

num mundo em que  

 

é cada dia maior a distância entre a representação de uma 
globalidade sem fronteiras que permitiria aos bens, aos homens, 
às imagens e às mensagens circularem sem limitação, e a 
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realidade de um planeta dividido, fragmentado, no qual as divisões 
renegadas pela ideologia do sistema encontram-se no próprio 
coração do sistema [...] as fronteiras não se desfazem jamais, elas 
se redesenham.  

 

 É o que parece acontecer também em um dos últimos capítulos do livro, 

chamado "Ao som do mar": nele, José Costa está em mais um lugar de 

passagem: a orla da praia. Após ser deportado de Budapeste para o Rio de 

Janeiro, o protagonista resolve caminhar por um calçadão de uma praia agitada, 

buscando se identificar, de algum modo, com o lugar de sua origem. Chamaremos 

esta cena de "Da praia". 

 

 

3.4.2. Da praia 

 

Romance (p. 153-154) 

   As manhãzinhas eram propícias a caminhadas na orla, de preferência em 
plena cerração, ao som de um mar sereno. Dos automóveis na avenida só se 
viam as lanternas acesas, ninguém buzinava, ninguém buzina no invisível. E 
eu ia a passos cadenciados, com arrancadas esporádicas porque não 
gostava que emparelhassem comigo. Os caminhantes em sentido contrário 
mal surgiam, já tinham passado, e com eles palavras soltas, pedaços de 
palavras soltas, pedaços de palavras. Mais tarde começava a se afinar a 
bruma, e as montanhas se desanuviavam, era a cidade querendo exibir sua 
pele. Entretanto as pessoas que eu topava, por mais que rissem e 
balançassem os corpos, não me pareciam afeitas ao ambiente. às vezes eu 
as via como figurantes de um filme que caminhava para lá e para cá, ou 
pedalassem na ciclovia a mando do diretor. E as patinadoras seriam 
profissionais, ganhariam cachê os moleques de rua, ao volante dos carros 
estariam dublês, fazendo barbaridades na avenida. Acho que eu tinha 
conservado da cidade uma lembrança fotográfica, e agora tudo o que se 
movia em cima dela me dava a impressão de um artifício. Enfim eu me 
sentava num banco à beira mar e ficava espiando os barcos; mesmo o 
oceano, na minha memória, estivera a ponto de se estagnar. Mas não durava 
muito meu recolhimento, pois algum desocupado sempre acabava por sentar 
comigo. E dava a puxar assunto, sem desconfiar que se intrometer nos meus 
ouvidos naquele momento equivaleria a me cortar a respiração.   

 

 Esse capítulo narra uma das idas de José Costa ao Rio de Janeiro e sua 

melancolia no local. Ao caminhar pela orla da praia, a paisagem parece bela e 
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agradrável, mas, ele, ao contrário, parece se irritar facilmente com qualquer 

acontecimento, evitando qualquer tipo de contato com quem quer que seja. No 

filme, seu sentimento é acentuado por suas mudanças de fisionomia (de 

sorridente a tristonho), enquanto passa pela praia e pelas pessoas. A sensação 

transmitida é que aquele não é seu lugar.    

 

Narrativa fílmica (1:37min54s – 1:38min31s) Plano de 
imagem 

Local 
 

A câmera acompanha o movimento das 
pessoas que caminham pela praia no sentido 
contrário a elas, mostrando o mar e a 
paisagem: pessoas tomando sol na areia e 
outras caminhando, correndo, dançando pelo 
calçadão. Costa também caminha, de repente 
para e observa um grupo de músicos, com 
instrumentos rítmicos tocando e cantando, a 
canção que eles tocam é "feijoada completa", 
da autoria de Chico Buarque, mas Costa a 
ouve na língua húngara, inquieto, olhando 
para um lado e outro, tentando entender. 
Para, observa, suspira melancólico, e a 
música volta a ser cantada em português: 

- Mulher você vai fritar 
Um montão de torresmo pra acompanhar 
Arroz branco, farofa e a malagueta 
A laranja-bahia ou da seleta... 

Costa sai, continua a caminhada e volta a 
ouvir a música em húngaro. Caminha, com 
expressão confusa, enquanto se ouve 
ambulantes próximos a ele: 

- Olha, o biscoito! 

- Olha a gelada aí! 

Aproxima-se um ambulante segurando uma 
caixa de isopor bem próximo de Costa, 
gritando: 

- Tá com sede? Chega mais! 

Plano de 
conjunto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primeiro plano  

Praia 
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José Costa ri, sozinho, e parece conversar 
com ele mesmo. 

O ambulante olha para ele, sorrindo e diz: 

- E aí, cara! Tá à toa na vida? E sai, gritando: 

- Tá com sede? Chega mais! 

Costa recolhe a expressão sorridente, ficando 
mais sério 
Fonte: elaborado pela autora 

 

 Cenas 1 a 6 

 

 

Cena 1: José Costa caminha pelo calçadão da praia, um grupo de músicos toca e canta a música 

"feijoada completa", de Chico Buarque, em plano de conjunto.  
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Cenas 2 e 3: José Costa, depois de observar os músicos, começa o ouvir a canção, com a mesma 
melodia, mas na língua húngara. Ele se assusta, olha de um lado para outro, parecendo tentar 
entender o verdadeiro local em que está, em primeiro plano.  
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Cena 4: Após parar de observar os músicos, Costa continua sua caminhada, com expressões 
faciais confusas, em primeiro plano.  
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Cenas 5 e 6: José Costa, enquanto caminha, parece lembrar de algo, ri e lamenta ao mesmo 
tempo; neste momento, um ambulante passa por ele e parece debochar de seu riso, em primeiro 
plano.  

 

  

 Essa cena acontece, como boa parte delas, em um espaço de passagem, o 

calçadão da praia, onde todos caminham, seja por diversão, seja por esporte. 

Costa parece destoar da paisagem e da intenção de aproveitar o passeio, pois 

mostra-se perdido, mais assemelhada a um estrangeiro, com a roupa, as 

expressões corporais/faciais e o modo como observa, tudo sugerindo que ele vem 

de fora, que está, pela primeira vez, naquele local. A cena do filme não está 

exatamente igual à do livro, mas a adaptação transmitiu a mesma essência do 

trecho: Costa, em um não-lugar, num estado física e emocionalmente fronteiriço. 

As pessoas que caminham próximo a ele têm aparências diversas, e a câmera 

acompanha a paisagem, em plano aberto, percorrendo o sentido contrário ao dos 

passeantes: as pessoas caminham em um sentido e a câmera, em travelling 

horizontal, em outro. O protagonista, ao observar as outras pessoas, não se 
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reconhece, aparenta sentir um forte estranhamento, uma angústia de não 

pertencimento que está diretamente ligada ao sujeito pós-moderno, que vive 

devastado pela dinâmica absurda e híbrida das grandes cidades. Esses ambientes 

de passagem, nos quais o narrador circula, apresentam uma superabundância 

espacial, onde há circulação acelerada de pessoas e bens, repletos de solidões 

múltiplas, realçando o quanto as relações e identidades não se solidificam.  

 Tratando da relação entre identidade e alteridade no mundo moderno, Marc 

Augé (1994b) afirma que a chamada crise de la modernité se deve ao fato de que 

a linguagem da identidade arrebata consigo a linguagem da alteridade. Assim, a 

situação que ora se nos apresenta, da presença de uma sobremodernidade 

(excesso de acontecimentos, de imagens, do individual) afeta ambas as 

linguagens. Embora se possa falar de contemporaneidade, afirma o autor, a 

diversidade do mundo se recompõe a cada instante, o que nos obriga a falar não 

do mundo, mas de mundos, dos quais se pode afirmar que 

 

cada um deles está em comunicação com os outros, que cada um 
deles possui ao menos imagens dos outros - imagens 
eventualmente truncadas, deformadas, falseadas, imagens às 
vezes reelaboradas por aqueles que, as recebendo, antes de tudo 
pesquisaram, inventaram os traços e os temas que lhes falavam 
primeiro deles mesmos, imagens cuja característica referencial é 
contudo indubitável, de maneira que ninguém pode mais duvidar 
da existência dos outros. Aqueles mesmos que afirmam com mais 
vigor uma identidade irredutível e intocável não tiram sua força e 
sua convicção senão da oposição à imagem de outro, que eles 
mistificam para se livrar da sua insuportável realidade37 (AUGÉ, 
1994b, p. 127). 

    

 Tanto no livro quanto no filme, o narrador se sente um estranho nos locais 

onde perambula, sua existência oscila entre a euforia e a disforia, apresentando 

uma espécie de bipolaridade representada nas duas narrativas: no livro, por 

                                                        
37 "chacun d´eux est en communication aves les autres, que chacun d´eux possède au moins des images des 

autres - images éventuellement tronquées, déformées, faussées, images parfois réélaborées par ceux qui, les 

recevant, y ont d´abord cherché, quitte à les inventer, les traits et les thèmes qui leur parlaient d´abord d´eux-

mêmes, images dont le caractère référentiel est néanmoins indubitable, en sorte que nul ne peut plus douter de 

l´existence des autres. Ceux-là mêmes qui affirment avec le plus de vigueur une identité irréductible et 

intouchable ne tirent leur force et leur conviction que de leur opposition à l´image d´un autre qu´ils mythifient 

pour se débarrasser de son insupportable réalité". 
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exemplo, em um determinado momento o protagonista afirma: "entretanto as 

pessoas que eu topava, por mais que rissem e balançassem os corpos, não me 

pareciam afeitas ao ambiente. Às vezes eu as via como figurantes de um filme que 

caminhava para lá e para cá, ou pedalassem na ciclovia a mando do diretor" 

(BUARQUE, 2003, p. 153); no filme, essa afirmação é expressa quando ele passa 

por todos, observando tudo, com expressões faciais que aparentam dúvidas, 

inquietações, angústia e, quando ele para, no calçadão, para observar o grupo de 

músicos (cenas 1 e 2), passa a ouvir a música tocada em outra língua, na língua 

húngara, momento em que a câmera aponta Costa olhando para um lado e outro, 

parecendo não conseguir precisar o local onde se encontra, como se 

compartilhasse de espaços flutuantes, com identidades moventes. A partir dessa 

questão, torna-se, mais uma vez, oportuno lembrar aquilo que Augé (1996, p. 105) 

afirma sobre o não-lugar: o não-lugar é o espaço dos outros sem a presença dos 

outros, o espaço constituído em espetáculo, espetáculo já tomado nas palavras e 

nos estereótipos previamente expressos na linguagem acordada do folclore, do 

pinturesco ou da erudição.38  

 No trecho do livro analisado neste capítulo, Costa também afirma que as 

pessoas passeiam pela praia de modo artificial, parecem comandadas por uma 

câmera, tudo feito a "mando do diretor", e ainda  

 

as patinadoras seriam profissionais, ganhariam cachê os moleques 
de rua, ao volante dos carros estariam dublês, fazendo 
barbaridades na avenida. Acho que eu tinha conservado da cidade 
uma lembrança fotográfica, e agora tudo o que se movia em cima 
dela me dava a impressão de um artifício (BUARQUE, 2003, p. 
154).  

 

 Na indiferente visão de Costa, esse falso passeio, essa falsa alegria na 

praia e até a paisagem lembram aquilo que ressalta Santos (2000, p. 13) sobre o 

espaço pós-moderno: para o autor, "o ambiente pós-moderno significa 

basicamente isso: entre nós e o mundo estão os meios tecnológicos de 

                                                        
38 "el no-lugar es el espacio de los otros sin la presencia de los otros, el espacio constituido en espectáculo, 

espectáculo ya tomado en las palabras y los estereotipos que lo comentan por adelantado en el lenguaje 

convenido del folclore, de lo pintoresco o de la erudición". 
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comunicação, ou seja, de simulação. Eles não nos informam sobre o mundo; eles 

o refazem à sua maneira, hiper-realizam o mundo, transformando-o num 

espetáculo". Esse estranhamento e falsidade em que vive o protagonista são 

visualmente impostos pelo filme, quando, por exemplo, o diretor escolhe colocar 

José Costa de costas para a câmera, ficando de frente para o grupo de músicos, 

como o espectador, tentando entender o que acontece com ele; ou ao misturar as 

línguas no momento em que ouve a música na praia. A ideia parece ser deixar 

quem assiste ao filme também confuso, olhando para a cena indeciso, como José 

Costa (cena 3). Em seguida, a câmera-chicote já mostra o protagonista em outra 

sequência, continuando sua caminhada e desistindo de entender a confusão toda. 

 O estranhamento do protagonista torna-se mais expressivo quando, no 

trecho do livro, ele narra que tenta aproveitar a brisa local e sempre aparece 

alguém que, "dava a puxar assunto, sem desconfiar que se intrometer nos meus 

ouvidos naquele momento equivaleria a me cortar a respiração" (BUARQUE, 

2003, p. 154); no filme, no momento em que ele parece sorrir, surge um 

ambulante e o provoca, dizendo, "E aí, cara! Tá à toa na vida?" (cena 5 e 6), e 

Costa muda de uma expressão alegre para uma preocupada e carrancuda, 

demonstrando realmente estar num lugar que não lhe pertence. O sujeito que fala 

com Costa parece perceber sua total ausência-de-si-mesmo, resgatando-se, mais 

uma vez, a realidade do sujeito pós-moderno que, como já afirmamos neste 

estudo, não tem ancoragem, identidade fixa. É preciso lembrar que, conforme 

acentua Bauman (2001), buscar uma identidade significa, também, procurar 

solidificar o que está num estado fluido.  Trata-se, aqui, mais precisamente, de um 

autêntico choque cultural: na obra literária, Costa diz sentir, por algum tempo, o 

cheiro e o gosto do pão de abóbora de Budapeste, mesmo estando no Rio de 

Janeiro; assim, ele ouve, confuso, ao som da música encenada, como se prepara 

uma feijoada, prato típico brasileiro. 

 Talvez a peculiaridade da obra esteja na impossibilidade linguística e na 

profusão de espaços híbridos e "globalizados", cidades "sem identidade", 

ocasionando seu deslocamento espacial e identitário. Interessante, pontuar, 

contudo, o quanto as andanças absurdas dessa personagem estão diretamente 



225 
 

 

 

ligadas não apenas à globalização, mas também à realidade da cidade pós-

moderna. Em Confiança e Medo na Cidade (2009), Zygmunt Bauman, para quem 

o sujeito pós-moderno é frágil e vive numa realidade porosa, destaca a tendência, 

na atualidade, a se sentir medo e insegurança nas grandes cidades, resultando, 

em última instância, na supervalorização do indivíduo e sua consequente 

vulnerabilidade. Tudo isso obrigou o Estado Moderno, lembra o pensador polonês, 

a buscar formas de administrar o medo e a insegurança dos cidadãos, refazendo a 

rede de proteção social cada vez mais desgastada pela modernização. Uma das 

saídas, artificialmente criada pelo Estado Moderno, diante do rompimento cada 

vez mais agudo dos laços sociais e coletivos, foi o incentivo à solidariedade, que 

passa então a substituir a irmandade. Com o processo de modernização, contudo, 

esse artifício foi igualmente destruído, necessitando-se outras formas de 

administração do medo, já que, como afirma o autor,   

 

quando a solidariedade é substituída pela competição, os 
indivíduos se sentem abandonados a si mesmos, entregues a seus 
próprios recursos – escassos e claramente inadequados. A 
corrosão e a dissolução dos laços comunitários nos transformam, 
sem pedir nossa aprovação, em indivíduos de jure (de direito); mas 

circunstâncias opressivas e persistentes dificultam que 
alcancemos o status implícito de indivíduos de facto (de fato) 

(BAUMAN, 2009, p. 21). 

 

  O autor lembra que na sociedade moderna mudou-se também a 

concepção de exclusão social: se antigamente as classes perigosas eram 

temporariamente excluídas por não apresentarem uma utilidade funcional, hoje em 

dia as novas classes perigosas são aquelas que não apresentam qualquer 

possibilidade de reintegração e, por isso, são permanentemente excluídas. Essa 

exclusão irrevogável é consequência direta da decomposição e do colapso do 

Estado social. Desse modo, percebe-se que, atualmente, “as cidades se 

transformaram em depósitos de problemas causados pela globalização” 

(BAUMAN, 2009, p. 32), gerando um conflito latente entre o local e o global: o 

aprofundamento dos sentimentos individuais torna cada vez mais fracas as 

tentativas de se tomar decisões locais em comum, enquanto que o poder global 
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cresce vertiginosamente sem qualquer ameaça. Além disso, esse individualismo 

leva-nos a manifestar um sentimento de verdadeira aversão a tudo o que é 

estrangeiro.  

 Por meio dessas observações de Bauman, percebemos o quanto essa 

relação caótica da personagem principal de Budapeste com as duas cidades por 

que vagueia está fortemente vinculada à realidade contemporânea. A adaptação 

cinematográfica, por sua vez, acentuou de modo apropriado a vertigem alucinada 

de Costa em um mundo invadido por todas essas questões.  

 Em resumo, percebemos, portanto, aquilo que já foi destacado 

anteriormente: a literatura se faz com palavras e o cinema com imagens. Na 

adaptação dessas cenas, por exemplo, notamos simbologias imagéticas que estão 

no filme e não estão na narrativa; a adaptação ocorreu de modo a enfatizar a 

temática da obra: os espaços de passagem, caóticos e instáveis, em que vive o 

protagonista. 

 Conforme vimos neste capítulo, segundo a teoria da adaptação, a 

aproximação entre literatura e cinema resulta numa espécie de terceiro produto, 

que é, no caso deste estudo, as adaptações cinematográficas de três romances 

de Chico Buarque.  

 Observamos, em primeiro lugar, no estudo da adaptação de livro para filme 

da obra Estorvo (1991), a representação de um espaço híbrido em consonância 

com identidades também hibridizadas, devastadas pelo caos urbano provocado 

pela pós-modernidade. Livro e filme convergem nessa temática, e o resultado de 

Estorvo (2000), de Ruy Guerra, é uma sequência imagética distópica, que acentua 

essas e outras questões similares. O espectador, portanto, assiste às 

dissonâncias do sujeito pós-moderno em um espaço degradado, por meio de um 

filme surrealmente construído, em que a câmera estremece continuamente, 

sujeitos deliram em transe sem sentido e quase tudo acaba se espetacularizando. 

 Em Benjamim (1995), o romance descreve um sujeito vivendo de um 

passado, de uma relação amorosa e de uma realidade simulados, invocando o 

que há de mais pérfido na contemporaneidade: o jogo duplo e cruel dos 

simulacros, fanômeno também representado no filme de Monique Gardenberg 
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(2003), já que uma das alternativas que a produção do filme optou em promover 

foi a diversidade de cores nas imagens (passado vivo, presente pálido) e canções 

que se encaixam, literalmente, a sensação angustiante de cada personagem, em 

cada uma de suas fases. O filme, assim, expõe as mesmas temáticas do livro: 

sujeitos, sentidos e relações em um constante e obssessivo simulacro.  

 Já o romance Budapeste (2003) trabalha as duplas identidades e os duplos 

espaços, mostrando um sujeito vivendo em espaços cambiantes, legítimos não-

lugares da pós-modernidade. O filme (2009) faz uma adaptação exímia, com uma 

fotografia intensa, representando duas cidades díspares, diversas, com climas e 

idiomas opostos, assim como a identidade e a heterogeneidade espacial que 

circula José Costa, a personagem central.    

 No presente capítulo, portanto, procuramos mostrar, por meio de análises 

de trechos das três obras escolhidas, aquilo que enfatiza Hutcheon (2013, p. 17) 

em relação à adaptação de um produto para outro: "nem o produto nem o 

processo de adaptação existem no vácuo: eles pertencem a um contexto - um 

tempo e lugar, uma sociedade e uma cultura". 
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Considerações Finais 

 

 

 

 

 O objetivo deste trabalho foi aproximar os campos artísticos da literatura e 

do cinema, analisando a representação do espaço citadino pós-moderno nas 

adaptações cinematográficas de três romances de Chico Buarque. Para isso, o 

trabalho foi dividido em três capítulos. 

 No primeiro, ressaltamos questões relativas ao comparatismo literário, 

desde seu surgimento até a atualidade, advertindo, desse modo, o quanto essa 

teoria se transformou no decorrer das décadas e sua pertinência para este 

trabalho, já que fizemos comparações analíticas entre as áreas literária e 

cinematográfica; nesse mesmo capítulo, abordamos ainda o fenômeno da pós-

modernidade e suas possíveis relações com a literatura contemporânea, uma vez 

que esta pesquisa trabalha obras da literatura brasileira atual; e, finalmente, ainda 

no primeiro capítulo, foi trabalhada a teoria sobre o espaço literário, territorialidade 

e desterritorialidade, questão fundamental para esta pesquisa, visto que nosso 

objetivo principal é analisar a representação do espaço citadino na literatura e no 

cinema, a partir da análise das obras mencionadas. 

 No segundo capítulo, tratamos, com base no tema deste estudo, da 

questão espacial na formação da literatura brasileira, buscando entender como o 

espaço ficcional é representado nas obras nacionais e como ele se transformou no 

decorrer dos anos e dos movimentos literários; um segundo ponto presente nesse 

capítulo é o tema da urbanidade pós-moderna e sua relação com a literatura 

buarquiana; finalmente, como este trabalho tem como um dos campos de 

interesse a teoria da adaptação cinematográfica, nesse capítulo também tratamos, 

brevemente, do percurso histórico-crítico do cinema ocidental e, por último, da 

presença do espaço no cinema brasileiro.  
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 Nosso terceiro e último capítulo se volta para os dois campos centrais deste 

trabalho, a literatura e o cinema, enfocando especificamente a teoria da 

adaptação, já que analisamos as adaptações dos romances de Chico Buarque; 

ainda neste último capítulo, realizamos a parte analítica da pesquisa, a 

comparação entre os três romances estudados e suas adaptações 

cinematográficas, com ênfase no espaço citadino pós-moderno. Para tanto, 

privilegiamos: a) a questão das identidades híbridas, formulado por Stuart Hall, 

para a obra Estorvo; b) a teoria do simulacro, do filósofo Jean Baudrillard, para 

Benjamim; c) o conceito de não-lugar, formulado por Marc Augé, para Budapeste. 

 Para esta tarefa, o trabalho contemplou questões como identidades e 

deslocamentos do sujeito pós-moderno, esse "indivíduo" devastado pelas 

questões de seu tempo, o que nos levou a perceber, a partir das análises, que as 

personagens presentes nas obras estudadas vivem recorrentemente num universo 

caótico, quase sempre se deparando com tensões citadinas e identitárias, o que 

nos leva a considerar que tanto as personagens dos romances quanto as dos 

filmes se constituem em autênticos sujeitos pós-modernos, subtraídos de sua 

própria liberdade, nos termos do que expõe Terry Eagleton (1998, p. 49): 

 

esbarramos com um sujeito pós-moderno, cuja "liberdade" 
consiste num tipo de arremedo do fato de que já não existem mais 
alicerces alguns, que portanto está livre para transitar, seja com 
preocupação ou êxtase, por um universo por si só arbitrário, 
contingente, aleatório. O mundo, por assim dizer, fundamenta esse 
sujeito na sua própria ausência de fundamento, permite sua 
liberdade de ação pela sua própria natureza gratuita. A liberdade 
desse sujeito não decorre de sua indeterminação, mas 
precisamente porque ele se define por um processo de 
indeterminação. Fica assim "resolvido" o dilema de liberdade e 
fundamento - à custa, porém, do risco de eliminar o próprio sujeito 
livre. 

  

  As (des)identidades desses sujeitos se constituem na dinâmica citadina das 

duas narrativas, levando-os a uma existência marcada por questões determinadas 

pela realidade espacial em que se inserem.  

 É perceptível o quanto esse tema está presente no livro e acentuado no 

filme. Lucas (2007, p. 9) afirma que tanto a literatura quanto o cinema “tomam os 
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olhos como ponto de entrada na consciência ativa do observador”, mas, de 

maneira diferente, enquanto a literatura se restringe à escrita/leitura, o cinema 

pressupõe um painel mais amplo, embora mais afeito à cultura do espetáculo. De 

qualquer maneira, ainda para esse autor, tanto um quanto outro cumprem o papel 

de levar a fantasia e o sonho ao leitor/espectador, numa oposição ao "espírito" do 

consumismo: “na literatura, como no cinema, é possível, ainda, situar núcleos de 

resistência à massificação consumista. A arte, com seu valor estético, é atividade 

de natureza não utilitária, em sua essência. Mesmo quando cai no mercado, 

recusa a perda de identidade” (LUCAS, 2007, p. 15). A capacidade que a narrativa 

literária possui de mostrar a questão identitária e local por meio das palavras, as 

três adaptações aqui estudadas acentuaram por meio das imagens. No presente 

estudo enfatizamos essas e outras questões pertinentes à represtação do espaço 

citadino e como o cinema pode potencializar tais aspectos por meio de sua 

construção narrativa peculiar. Para Brito (2007, 26), "cinema e literatura 

estabelecem uma relação umbilical: o cinema não existiria da forma como o 

concebemos hoje caso não recebesse os aportes proporcionados pelos recursos 

literários”. 

 Sobre aspectos estéticos e formais que contribuíram na construção de cada 

narrativa, percebemos que o filme pôde expressar a "essência" do romance por 

meio de recursos como sons, posicionamento de câmeras, organização de cenas 

e interpretação de personagens. Robert Stam (2008, p. 72) lembra que  

 

aqueles que escrevem romances a partir de filmes têm de decidir 
que ponto de vista adotar para replicar o olhar da câmera, e essa 
tarefa não é menos difícil. A maioria dos filmes utiliza câmera 
como um tipo de narrador em terceira pessoa que se move para 
representar o ponto de vista de uma variedade de personagens em 
diferentes momentos. 

 

     Nas três obras analisadas neste estudo, as adaptações utilizaram recursos 

que acabaram por transformar o objeto adaptado em um novo produto, com a 

mesma "essência" da primeira obra, mas com identidade própria. Esta pesquisa 

não se propôs a apontar questões como fidelidade e infidelidade na comparação 
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entre as narrativas estudadas pois, assim como Hutcheon (2013, p. 30), 

acreditamos que,  

 

vista a partir da perspectiva do seu processo de recepção, a 

adaptação é uma forma de intertextualidade, nós experenciamos 
as adaptações (enquanto adaptações) como palimpsestos por 

meio da lembrança de outras obras que ressoam através da 
repetição com variação [...] Em resumo, a adaptação pode ser 
definida: - uma transposição declarada de uma ou mais obras 
reconhecíveis; - um ato criativo e interpretativo de 

apropriação/recuperação; - um engajamento intertextual extensivo 
com a obra adaptada. 

    

 Portanto, a partir dessas conclusões e daquilo que foi realizado neste 

trabalho, enfatizamos o quanto as três adaptações analisadas - Estorvo (2000), 

Benjamim (2004) e Budapeste (2009) - expressaram o cárater pós-modernista das 

narrativas literárias por meio de um tratamento especial dos elementos que 

compõem a expressão cinematográfica, assim como as obras o fizeram por meio 

de elementos estruturais da ficção romanesca. Os três filmes são, como dissemos, 

novos objetos artísticos, adaptações "autênticas" dos romances estudados, pois, a 

seu modo, expressaram o tema central das primeiras obras: o sujeito pós-

moderno em embate com o espaço citadino cambiante e caótico. 

 Concluindo, podemos afirmar que a tese principal deste trabalho - 

resultante da pesquisa que aqui realizamos, ao analisarmos a ocorrência do 

espaço nos romances de Chico Buarque e em suas adaptações para o cinema - 

aponta para a presença de um espaço citadino próprio de uma episteme pós-

modernista, representado em narrativas fílmicas e literárias e marcado pelos 

conceitos de hibridismo identitário, simulacro e não-lugar, resultando, desse modo, 

numa espécie de locus desterritorializado.  

            Notamos, ainda - utilizando uma nomenclatura marxista adequada à tese 

apenas como conceito - a convergência entre uma infraestrutura pós-moderna e 

uma superestrutura pós-modernista, nos objetos adaptados: livro e filme, portanto, 

transgridem normas clássicas, com uma narrativa híbrida e distópica, em sua 

forma e conteúdo. Nesse sentido, ambos privilegiam uma realidade pós-moderna 
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(capitalismo tardio, fim das grandes narrativas, cidades polifônicas e distópicas 

etc.), que se traduz em expressão estética pós-modernista (narrativa híbrida, 

personagens sem identidades fixas, transgressão linguística etc.).  

  Mosaico urbano hibridizando as identidades em Estorvo, hiper-realidade 

que resulta de um continuum de realidades simuladas em Benjamim, caos urbano 

agindo como via de mão dupla na constituição do não-lugar em Budapeste: modos 

de ser e de representar (n)as narrativas literárias e cinematográficas de Chico 

Buarque, no contexto da literatura contemporânea brasileira. Conceitos, 

categorias, teorias, performances que, no final das contas, se conjugam para a 

conformação da estética buarquiana, seja ela expressa por meio de palavras, seja 

ela representada por meio de imagens. 

 Territorialidades e desterritorialidades urbanas nas narrativas de Chico 

Buarque, que se exprimem por meio de uma irredutível sequência de 

performances pós-modernistas... 
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Apêndice 

 

 

 

Apêndice 1 

 

Ficha técnica de Estorvo:  

 

Direção e Roteiro: Ruy Guerra  

Fotografia e Câmera: Marcelo Durst  

Montagem/Edição: Mair Tavares  

Direção de Arte: Raúl Oliva, Cláudio Amaral Peixoto, Tony de Castro  

Figurino: Bia Salgado, Carlos Urdanívia  

Som: Carlos Alberto Lopes Mixagem: Branko Neskov 

Assistente de Direção: Fernando Serzedelo, Janaína Guerra, Tessa Hernández  

Direção de Produção: Fernando Zagallo  

Produção Executiva: Jom Tob Azulay, Miguel Mendoza  

Produção: Sky Light Cinema  

Empresas Coprodutoras: Icaic (Cuba), D&B (Portugal), TV Cultura, Secretaria de 

Estado da Cultura de São Paulo, Riofilme, Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro 

e Secretaria Municipal de Cultura, Bigdeni Filmes do Brasil.  

Filmes da Serra Coprodutores: Ruy Guerra, Buza Ferraz, Daniel D’Olivier, Donald 

Ranvaud, Renato Padovani 

 

Fonte: ESTORVO. Direção de Ruy Guerra. Brasil: Europa Filmes, 2000. 95 minutos, color, DVD. 
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Apêndice 2 

 

 

Ficha técnica de Benjamim:  

  

Direção: Monique Gardenberg 

Roteiro: Monique Gardenberg, Jorge Furtado e Glênio Póvoas 

Fotografia: Marcelo Durst  

Direção de Arte: Marcos Flaksman  

Figurino: Marcelo Pies 

Som: Jorge Saldanha 

Direção de Produção: Fernando Zagallo  

Produção: Paula Lavigne e Augusto Casé  

Produtores associados: Fabiano Gullane e Isa Castro  

Música: Monique Gardenberg 

Edição Sonora: Beto Ferraz 

Música Original: Arnaldo Antunes e Chico Neves   

Desenho de Produção: Daniel Flaksman 

Edição João Paulo Carvalho 

 

Fonte: BENJAMIM. Direção  de Monique Gardenberg. Rio  de Janeiro:  Natasha 
Produções e Duetos Filmes. 2003. 108 minutos, color, DVD. 
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Apêndice 3 

 

 

Ficha técnica de Budapeste: 

 

Filme:  Brasil/Portugal/Hungria/2009  

Duração: 113 minutos 

Direção:  Walter Carvalho 

Direção de arte: Marcos Flaksman  

Direção de fotografia: Lula Carvalho 

Figurino: Kika Lopes 

Edição: Pablo Ribeiro 

Distribuição; Imagens Filme   

Roteiro: Rita Buzzar, com base no livro Budapeste, de Chico Buarque de Holanda 

Produção:  Rita Buzzar 

Fotografia: Lucas Carvalho 

Trilha Sonora: Leo Gandelman 

Edição:  Pablo Ribeiro 

Elenco:  Leonardo Medeiros (José Costa), Gabriella Hámori (Kriska), Giovanna 

Antonelli (Vanda), Antoine Kamerling (Kaspar Graber), András Balint (poeta 

húngaro), Ivo Canelas (Álvaro), Oliver Simor (homem no bar), Paulo José 

(escrivão), Nicolau Brener (escritor francês). 

 

Fonte: BUDAPESTE (Budapest) 2009. Direção de Walter Carvalho. Hungria/Brasil/Portugal: 
Imagem Filmes, 2009. 113 minutos, color, DVD. 
 
 
 
 
 
 
 


